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ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS 
 
 
  
 
 
 
 

  

CONCORRÊNCIA Nº XXXX/2019, DO TIPO TÉCNICA E PREÇO, PARA PARCERIA 

PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A PARTIR DOS PÁTIOS DE TRANSBORDO, 

RECEBIMENTO E TRATAMENTO TÉRMICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DOS MUNICÍPIOS DE INTEGRANTES DO CONSÓRCIO UNIÃO DA SERRA GERAL 

– MG.  

  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Janaúba / MG, XX de XXXXX de 2019 
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TÍTULO I - DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

 

1. O PODER CONCEDENTE deverá cumprir com as obrigações definidas no 

CONTRATO, no EDITAL e seus ANEXOS e à legislação e regulamentação brasileiras, e nos 

cadernos anexados a estes documentos. 

 

2. Manter, durante todo o período de vigência do CONTRATO, a garantia de 

adimplemento do PODER CONCEDENTE em pleno vigor e eficácia; dar anuência à constituição 

de garantias pela CONCESSIONÁRIA, conforme seja necessário para a captação dos recursos, 

incluindo, sem limitação, a anuência para transferência do controle da CONCESSIONÁRIA aos 

FINANCIADORES, desde que nos termos do CONTRATO, e a assunção das obrigações de 

constituir empenhos de despesa e de realizar os pagamentos devidos em caso de término 

antecipado do CONTRATO diretamente em favor dos FINANCIADORES, nos termos do artigo 

5°, §2°, da Lei Federal n° 11.079/2004. 

 

3. O PODER CONCEDENTE deve efetuar, nos prazos estabelecidos no CONTRATO, 

os pagamentos decorrentes da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA devida à 

CONCESSIONÁRIA, nos termos do ANEXO IV - INDICADORES DE DESEMPENHO E 

MECANISMOS DE PAGAMENTO. 

 

4. O PODER CONCEDENTE deve fornecer, quando previsto, em tempo hábil, 

elementos suficientes e necessários à execução do CONTRATO e colocar à disposição, sem ônus 

para a CONCESSIONÁRIA, documentação e informação pertinente e necessária à execução do 

CONTRATO. 

 

5. Compete ao PODER CONCEDENTE analisar os projetos e planos submetidos pela 

CONCESSIONÁRIA, bem como emitir aprovação quando necessário, de acordo com as 

premissas e prazos definidos neste caderno, no CONTRATO, no Termo de Referência e no 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. 

 

6. Compete ao PODER CONCEDENTE acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento 

do CONTRATO, bem como analisar as informações financeiras prestadas pela 

CONCESSIONÁRIA por intermédio de avaliação do seu desempenho, na forma do ANEXO IV 

- INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMOS DE PAGAMENTO. 

 

a. A possibilidade de contratação de um VERIFICADOR INDEPENDENTE não exime a 

responsabilidade de fiscalização do PODER CONCEDENTE. 

b. A fiscalização não gera qualquer responsabilidade ao PODER CONCEDENTE, sendo certo 

que o cumprimento de todas as obrigações por parte da CONCESSIONÁRIA é de exclusiva 

responsabilidade desta. 

 

7. É responsabilidade do PODER CONCEDENTE os ônus, incluindo, sem qualquer 

limitação, a obrigação de realização de novo pagamento de FINANCIAMENTOS, decorrentes da 

não implementação do OBJETO do CONTRATO, quando ocasionada por fatos comprovadamente 

imputáveis ao PODER CONCEDENTE. 

 

8. É de responsabilidade do PODER CONCEDENTE a sessão do terreno onde está 

localizado atualmente o Aterro Sanitário do Município de Janaúba, para a Implantação da 

CENTRAL DE TRIAGEM, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS. 

9. É de responsabilidade dos Municípios Consorciados (PODER CONCEDENTE) a 

construção das Unidades de Transbordo nos locais indicados nos Estudo de Viabilidade, bem 

como o transporte e depósito do RSU até estas Unidades de transbordo. 

 

TÍTULO II - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONCESSIONÁRIA 

 

10. A CONCESSIONÁRIA deve executar o OBJETO do CONTRATO durante todo o 

PRAZO da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, obedecidos os prazos e condições técnicas 
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estabelecidas no CONTRATO. 

 

11.  A CONCESSIONÁRIA fica responsável por prestar os SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL, incluindo as seguintes atividades: 

 

a. ETAPA 1: transbordo de resíduos sólidos urbanos; 

b. ETAPA 2: triagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos. 

12.  A CONCESSIONÁRIA está sempre vinculada ao disposto neste documento, no 

CONTRATO, no EDITAL e seus ANEXOS, à sua proposta e à legislação e regulamentação 

brasileiras, e nos cadernos anexados a estes documentos, quanto à execução do OBJETO da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

 

13. A CONCESSIONÁRIA deverá observar as seguintes obrigações gerais: 

 

a. À CONCESSIONÁRIA caberá o ressarcimento no prazo de até 5 (cinco) dias após 

a homologação, dos estudos e modelagem realizados pelo Instituto de Planejamento e Gestão de 

Cidades - IPGC para subsídio da presente licitação, no valor global de R$ 1.616.050,00 (um 

milhão, seiscentos e dezesseis mil e cinquenta reais), conforme edital de chamamento público 

002/2018. 

b. Manter, durante a execução do CONTRATO, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas nos termos do EDITAL e seus ANEXOS, que sejam necessárias ao bom 

cumprimento do CONTRATO; 

c. Envidar seus melhores esforços na obtenção dos recursos financeiros necessários à 

execução do OBJETO de acordo com as melhores condições possíveis em face da situação de 

mercado vigente na DATA DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL, da 

forma que melhor convier, sem qualquer participação ou ingerência do PODER CONCEDENTE, 

exceto no que concerne à constituição de garantias e prestação de informações aos 

FINANCIADORES, na forma do CONTRATO; 

d. Cumprir fielmente os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, 
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executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

e. Compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos líquidos das RECEITAS 

ACESSÓRIAS COMPARTILHADAS, por meio da concessão de descontos no valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO, ou por meio de pagamentos ao PODER CONCEDENTE, na hipótese 

de não ser devida REMUNERAÇÃO à CONCESSIONÁRIA, na forma do CONTRATO; 

f. Observar os padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e 

demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da legislação aplicável; 

g. Cumprir os marcos fixados no CONTRATO, assim como aqueles assumidos no 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO apresentado ao PODER CONCEDENTE, e caso haja atraso 

no cumprimento desses marcos a CONCESSIONÁRIA estará sujeita a multas contratualmente 

previstas, sem prejuízo da aplicação de outras sanções pertinentes. 

 

14.  A CONCESSIONÁRIA deve atentar-se aos seguintes prazos: 

 

a. Enviar ao PODER CONCEDENTE, em até 5 (cinco) dias úteis contados da data do 

registro na Junta Comercial, as alterações contratuais, atas deliberativas e demais documentos 

societários; 

b. Entregar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias contados a partir 

da DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL, cópia do PLANO DE 

NEGÓCIOS elaborado pela CONCESSIONÁRIA e entregue aos FINANCIADORES; 

c. Entregar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a 

partir da DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DIÁRIO, cópia do PLANO DE 

IMPLANTAÇÃO conforme especificado neste Caderno. 

 

15.  São obrigações da CONCESSIONÁRIA no tocante a licenças: 

 

a. Obter, renovar e manter perante os órgãos públicos municipais, estaduais e federais 

competentes, todas as licenças, alvarás e autorizações necessárias ao desenvolvimento de suas 

atividades, arcando com todas as despesas relacionadas à implementação das providências 

determinadas pelas entidades estatais; 
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b. Cumprir todas as condicionantes ambientais impostas pelos órgãos competentes; 

c. Atender a eventuais solicitações de caráter ambiental feitas por FINANCIADORES 

ou por terceiros interessados e legitimados em realizar tais solicitações; 

d. É obrigatória a prévia consulta e a obtenção de expressa autorização do PODER 

CONCEDENTE para a realização de qualquer ação que possa impedir ou dificultar a obtenção de 

licenças, alvarás e outras autorizações relacionadas ao fiel cumprimento do OBJETO do 

CONTRATO; 

 

 

16. É encargo da CONCESSIONÁRIA quanto aos seus funcionários: 

 

a. Assegurar que todos os funcionários estejam devidamente equipados com EPI`s 

(Equipamentos de Proteção Individual), e recebam treinamento quanto às normas de segurança; 

b. Disponibilizar uniforme que identifique (na frente) o PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA, além de disponibilizar espaço (nas costas) para uso livre do PODER 

CONCEDENTE, com vistas ao interesse público, que poderá alterar o layout por um intervalo 

mínimo de 2(dois) anos, a custos da CONCESSIONÁRIA; 

c. Arcar com as normas previstas na legislação trabalhista; 

d. Garantir uniforme e regras de vestimenta para seus funcionários. 

 

17. Os funcionários da CONCESSIONÁRIA não possuem qualquer vínculo trabalhista 

com o PODER CONCEDENTE. 

 

18. Todo pessoal contratado para a realização do serviço, OBJETO do CONTRATO, 

deverá ser registrado em conformidade com a legislação trabalhista vigente. 

 

19. Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, mão de obra, 

despesas de mobilização, desmobilização, transportes, pagamento de seguros, tributos, impostos, 

taxas e demais obrigações vinculadas à Legislação tributária, trabalhista e previdenciária, assim 

como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos 
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decorrentes da realização destes serviços causados a esta Municipalidade ou a terceiros; 

 

20. Arcar com a lavagem dos materiais envolvidos na execução do OBJETO do 

CONTRATO, inclusive com os uniformes de trabalho. 

 

21. A CONCESSIONÁRIA fica obrigada, quanto aos bens, terrenos e estruturas: 

 

 

a. Manter em dia o inventário e o registro dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO 

e zelar pela sua integridade; 

b. Deverá, ao seu critério, contratar seguro patrimonial para todos os seus bens e 

também para as áreas de uso comercial; 

c. Extinta a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, retornam ao PODER 

CONCEDENTE os bens reversíveis, direitos e privilégios vinculados ao objeto do contrato, 

implantados pela CONCESSIONÁRIA, no âmbito da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

d.  A reversão ao final do prazo da CONCESSÃO será gratuita e automática, com os 

bens em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e manutenção, e livres de quaisquer 

ônus ou encargos, salvo pelos investimentos excepcionais realizados com a devida autorização da 

CONCEDENTE, de modo a manter a adequação dos SERVIÇOS, e que não tenham ainda sido 

completamente amortizados, investimentos esses que serão indenizados pelo seu valor contábil, 

ainda não amortizado ou depreciado. 

 

22. A CONCESSIONÁRIA é responsável por: 

 

a. Assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes à execução do OBJETO da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, exceto quando o contrário resulte expressamente do 

CONTRATO, conforme ANEXO V - MATRIZ DE INCERTEZAS; 

b. Arcar com eventuais prejuízos, indenizações e demais responsabilidades, causados 

ao PODER CONCEDENTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiências, negligências, 

imperícias, imprudências ou irregularidades cometidas na execução do CONTRATO, assumindo 
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total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham causar 

ao patrimônio da Contratante ou a terceiros. 

c. Danos que causar, diretamente ou por seus representantes ou 

SUBCONTRATADAS, ao PODER CONCEDENTE, a terceiros por ocasião da execução do 

OBJETO ou ao meio ambiente, isentando o PODER CONCEDENTE de quaisquer perdas, 

inclusive de qualquer infração quanto ao direito de uso de materiais ou processos de construção 

protegidos por marcas ou patentes; 

d. Débitos trabalhistas inclusive acidentais, isentando o PODER CONCEDENTE de 

qualquer responsabilidade seja ela solidária ou subsidiária; 

e. Manter íntegros e conservar todos os bens, equipamentos e instalações utilizados na 

Concessão Administrativa, que deverão sempre estar em perfeitas condições de funcionamento e 

padrões técnicos exigidos pela legislação e demais normas aplicáveis, bem como reparar suas 

unidades e promover, oportunamente, as substituições demandadas em função de desgaste, ou, 

ainda, promover os reparos e modernizações necessários à boa execução e à manutenção das 

condições adequadas das atividades e serviços sob sua responsabilidade, conforme determinado 

no CONTRATO. 

 

TÍTULO III - DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONCESSIONÁRIA 

 

Capítulo I - Do Planejamento 

 

23. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar o planejamento de suas atividades 

observando as seguintes obrigações: 

 

a. O planejamento das atividades deve estar de acordo com o ANEXO I - TERMO DE 

REFERÊNCIA; 

b. A tomada de decisão e acompanhamento de atividades deve estar de acordo com o 

ANEXO CADERNO DE GOVERNANÇA; 
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c. Os indicadores e metas das atividades devem estar de acordo com o ANEXO 

INDICADORES DE DESEMPENHO E MECANISMOS DE PAGAMENTO; 

d. Os riscos devem estar previstos conforme ANEXO MATRIZ DE INCERTEZAS; 

e. As especificações do projeto devem estar de acordo com o CONTRATO; 

f. Todas as intervenções devem seguir as diretrizes do ANEXO DIRETRIZES 

AMBIENTAIS; 

g. A CONCESSIONÁRIA deve seguir a orientação de toda a legislação referente ao 

OBJETO do CONTRATO, esteja ela expressa ou não no EDITAL e seus ANEXOS. 

 

24.  A CONCESSIONÁRIA deve elaborar o PROJETO EXECUTIVO composto por, 

no mínimo, os seguintes planos: 

 

a. PLANO DE INICIAÇÃO que contenha no mínimo: 

 

i.Metodologia para Transbordo, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos; 

ii.Projeto Básico da Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos; 

iii.A descrição das atividades e etapas necessárias à implantação das OBRAS; 

iv.Cronograma de execução das obras; 

v.As autorizações e licenças necessárias para as obras e operação do OBJETO, além dos alvarás e 

autorizações necessárias; 

vi.Memorial descritivo; 

vii.Plano de Gerenciamento de Conflitos; 

viii.Outros especificados conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

b. PLANO DE MANUTENÇÕES para os veículos, equipamentos e estruturas, 

contendo: 

i.Frequência de manutenção preventiva periódica; 

ii.Medidas para realização de manutenção corretiva; 

iii.Cronograma de limpeza dos veículos, equipamentos e estruturas. 
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c. PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL com previsão de ações educativas na 

comunidade do PODER CONCEDENTE com os seguintes pressupostos: 

i.Incentivo à conscientização de conservação e limpeza dos logradouros públicos; 

ii.Incentivo à reutilização e reciclagem de materiais; 

iii.Incentivo à preservação ambiental; 

iv.Outros previstos no neste Caderno. 

 

Capítulo II - Do Terreno, Estruturação e Obras 

 

25. Compete à CONCESSIONÁRIA a implantação, operação e manutenção da estrutura 

física para a execução do objeto do contrato, sendo essa composta por: 

a. Central de Triagem, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos; 

b. Instalações para atendimento do seu pessoal operacional, como vestiários e armários; 

c. Garagem; 

d. Subestação de energia elétrica, quando necessário. 

 

26. São obrigações da CONCESSIONÁRIA quanto ao terreno, estruturação e obras: 

 

a. Construir a CENTRAL DE TRIAGEM, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS respeitando as normas ambientais vigentes; 

b. Encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DIÁRIO, uma cópia da ART - Anotação de 

Responsabilidade Técnica da OBRA no CREA/MG; 

c. Promover, se for o caso, averbação das obras edificadas e seus acréscimos junto ao 

respectivo Cartório de Registro de Imóveis; 

d. Estruturar a área destinada à CENTRAL DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS que deve estar em plena capacidade de 

funcionamento em até 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da DATA DE PUBLICAÇÃO 

DO CONTRATO NO DIÁRIO. 
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i.O referido prazo será prorrogado em comum acordo entre as PARTES no caso de ocorrer atraso 

por culpa exclusiva de órgãos públicos competentes; 

ii.Plena capacidade de funcionamento significa infraestrutura(s) aprovada(s) e implantada(s) em 

conformidade com a legislação ambiental vigente, com capacidade de processamento de 100% 

(cem por cento) da demanda projetada para o período. 

Parágrafo único: A CONCESSIONÁRIA poderá negociar com o PODER CONCEDENTE com 

vistas a fazer uso dos ativos municipais pelos quais se interessar, mediante condições a serem 

fixadas pelas PARTES em sede do caso concreto, desde que observadas as condições do 

CONTRATO e a legislação vigente. 

 

27. A CONCESSIONÁRIA deve repassar ao PODER CONCEDENTE as informações 

relativas à infraestrutura da seguinte forma: 

a. Apresentar, ao final da OBRA, o "as built' completo, em meio magnético e por meio 

de cópia plotada e assinada pelo responsável técnico da CONCESSIONÁRIA; 

b. Ceder, gratuita e integralmente, ao PODER CONCEDENTE, todos os projetos, 

planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informática e outros materiais, de qualquer 

natureza, que se revelem necessários ao desempenho de suas funções; 

 

Capítulo III - Das Definições Gerais dos Serviços Contratados 

 

28. A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a promover e manter o registro do início, 

execução e conclusão de cada serviço. 

29. Cabe à CONCESSIONÁRIA quanto aos veículos e equipamentos necessários à 

execução dos serviços: 

a. Elaborar o PLANO DE MANUTENÇÃO, prevendo programas de manutenção 

preventiva e corretiva e de controle de itens de segurança; 

b. Promover serviços internos e externos de limpeza e aparência (lavagem e 

desinfecção); 

c. Desenvolver, instalar e conservar, às suas custas, programação visual definida pelo 
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PODER CONCEDENTE nos veículos e outros materiais especificados, com intervalo de no 

mínimo 6(seis) meses. 

§1º A inserção de propaganda ou informe publicitário na programação visual prevista no item 27, 

c,  está sujeita a aprovação pelo PODER CONCEDENTE e a receita gerada será considerada verba 

acessória a ser compartilhada entre CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE na 

proporção a ser definida pelo Comitê  previsto no ANEXO II - CADERNO DE GOVERNANÇA. 

§2º Não será permitido o uso de logradouros públicos dos municípios participantes do 

CONSÓRCIO MUNICIPAL para fins de lavagem e/ou guarda de veículos 

30. A CONCESSIONÁRIA deve implantar e operar uma Central de Controle que 

possuirá as seguintes competências: 

a. Operar como unidade administrativa da CONCESSIONÁRIA; 

b. Concentrar todos os dados referentes aos SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL 

c. Realizar o controle da execução do planejamento aprovado; 

d. Acompanhar a execução dos serviços em tempo real; 

e. Controlar os níveis dos equipamentos e espaços de acondicionamento de resíduos 

sólidos urbanos; 

f. Monitorar e fiscalizar a execução do PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL; 

g. Operar a Central de Atendimento e Ouvidoria. 

 

Capítulo V - Transbordo e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

31. Compete à CONCESSIONÁRIA o serviço de transbordo regular de resíduos sólidos 

urbanos, transportando o RESÍDUO SÓLIDO URBANO das estações de transbordo até a 

CENTRAL DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

Parágrafo único: Fica a cargo da CONCESSIONÁRIA a discricionariedade quanto a construção 
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de mais de uma estação de transbordo, desde que se cumpram os serviços estabelecidos em 

EDITAL e SEUS ANEXOS, devendo esta seguir as normas ambientais e legislações relativas ao 

tema. 

 

Capítulo VI - Da Triagem, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

32. Compete à CONCESSIONÁRIA o tratamento e disposição final de resíduos sólidos 

urbanos através da tecnologia de termodegradação, sendo a CONCESSIONÁRIA responsável 

pelos projetos e estudos ambientais para obtenção das respectivas licenças, sob suas expensas. 

 

33.  A construção e prestação do serviço de tratamento e disposição final de resíduos 

sólidos urbanos deverão obedecer ao disposto na legislação, nas normas complementares, nos 

padrões e nos procedimentos dispostos no EDITAL e seus anexos, bem como na PROPOSTA 

TÉCNICA e na PROPOSTA ECONÔMICA do ADJUCATÁRIO da LICITAÇÃO. 

 

34. É dever da concessionária garantir a segurança do CENTRAL DE TRATAMENTO 

E DISPOSIÇÃO FINAL através da instalação de cercas e barreiras e realizando controle de 

entrada de pessoas e veículos. 

 

35. A CONCESSIONÁRIA é responsável por implantar projetos paisagísticos para a 

CENTRAL DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS, considerando os critérios técnicos e legislação aplicável, buscando a construção de 

um local arborizado, limpo e bem cuidado, transparecendo bem-estar para os funcionários e 

visitantes. 

 

36. A CONCESSIONÁRIA deve tomar as medidas e providências necessárias para 

propiciar que o ambiente da CENTRAL DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS e de seu entorno seja ambientalmente seguro, sempre 

cooperando com os poderes públicos nas atividades sob sua responsabilidade. 
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37. O CENTRAL DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS deve operar de modo a fornecer proteção ao meio ambiente, estando a 

CONCESSIONÁRIA atenta aos seguintes problemas ambientais, quando cabíveis: 

a. Contaminação das águas subterrâneas; 

b. Controle de chorume; 

c. Emissão de gases poluentes; 

d. Controle de vetores; 

e. Controle de processos erosivos; 

f. Quaisquer outros tipos de contaminação. 

38. A recepção dos resíduos sólidos urbanos está restrita aos veículos previamente 

cadastrados e deve seguir as seguintes etapas: 

a. Identificar os veículos e transportadores; 

b. Verificar procedência; 

c. Registrar a entrada e saída; 

d. Realizar a pesagem com o devido registro automatizado. 

 

39. A pesagem dos veículos deve observar os seguintes procedimentos: 

 

a. Pesar todos os resíduos sólidos urbanos no exato momento de recebimento na 

CENTRAL DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS (CTRSU), de forma individualizada para cada MUNICÍPIO CONVENENTE, 

realizando-se o devido registro dos VEÍCULOS TRANSPORTADORES E/OU COLETORES, se 

for o caso, o qual deverá conter, obrigatoriamente: município procedente, nome do motorista, 

placa do veículo, quantidade de resíduo, data e horário de chegada e saída; 

b. Disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, até o terceiro dia útil do mês 

subsequente, relatório mensal que contenha as pesagens diárias dos resíduos sólidos urbanos de 

cada MUNICÍPIO CONVENENTE, bem como o montante de resíduos sólidos urbanos 

efetivamente entregue; 

c. Enviar trimestralmente ao PODER CONCEDENTE o Relatório de Manutenções, 
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comprovando a realização de procedimentos de manutenção e calibragem dos instrumentos de 

pesagem; 

d. Manter as informações sobre as pesagens, manutenção e calibragem dos 

instrumentos de pesagem disponíveis ao PODER CONCEDENTE constantemente, através de 

software ligado à rede mundial de computadores (internet) e mediante usuário e senha. 

 

40. Cabe à CONCESSIONÁRIA receber e processar os resíduos sólidos urbanos de 

acordo com as normas e princípios ambientais aplicáveis, sempre com a preocupação em preservar 

o meio ambiente, através de equipamentos adequados e com intenso controle de quaisquer 

poluentes que possam ser gerados. 

 

41. Fica a CONCESSIONÁRIA obrigada a realizar a triagem dos materiais no 

CENTRAL DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS a fim separar os resíduos potencialmente recicláveis. 

Parágrafo único: A CONCESSIONÁRIA pode dispor de parcerias com cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis para a terceirização total ou parcial do serviço de triagem e 

comercialização, desde que registradas e regularmente constituídas. 

 

42. O tratamento dos resíduos restantes após a triagem será realizado com a técnica de 

termodegradação. 

Parágrafo único: O reator e termelétrica deve funcionar de forma contínua, com pausas apenas 

para realização de manutenções. 

 

43. A energia elétrica líquida produzida a partir do processo de termodegradação será 

destinada ao PODER CONCEDENTE. 

Parágrafo único: O processo de aproveitamento energético não elimina a reciclagem de 

materiais, que é a primeira etapa, mas introduz uma solução adequada para os resíduos sólidos 

urbanos que por alguma razão não foram separados previamente. 

44. É permitido à CONCESSIONÁRIA a exploração dos demais resíduos resultantes do 
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processo de termodegradação, obedecendo a legislação cabível ao tema e compartilhando as 

receitas acessórias. 

 

45. A CONCESSIONÁRIA pode realizar o tratamento e disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos cuja a responsabilidade é do gerador, conforme a lei federal 12.305/2010 (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos), mediante verba acessória. 

Parágrafo único: O tratamento dos resíduos sólidos urbanos deve observar as peculiaridades 

previstas em lei, sendo necessário em algumas situações procedimentos diferenciados. 

46. São obrigações da CONCESSIONÁRIA quanto aos serviços operacionais e de 

gestão: 

a. Providenciar todas as condições para o correto funcionamento dos serviços 

operacionais da CENTRAL DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS e demais infraestruturas construídas e adquiridas, sempre em perfeita 

sintonia com o fiel e integral cumprimento do OBJETO do CONTRATO; 

b. Manter constante uma equipe mínima própria e permanente para manutenção 

preventiva e corretiva, responsável pela gestão da manutenção da CENTRAL DE 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS gerenciada 

por um responsável técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; 

c. Manter e operar a CENTRAL DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS em condições de funcionamento adequado durante toda a 

vigência do CONTRATO, sempre em respeito à legislação aplicável e vigente, devendo contratar, 

para tanto, todos os serviços necessários ao pleno atendimento do OBJETO; 

d. Manter íntegros e conservar todos os bens, equipamentos e instalações utilizados na 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, que devem sempre estar em perfeitas condições de 

funcionamento e padrões técnicos exigidos pela legislação e demais normas aplicáveis, bem como 

reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituições demandadas em função de 

desgaste, ou, ainda, promover os reparos e modernizações necessários à boa execução e à 

manutenção das condições adequadas das atividades e serviços sob sua responsabilidade, 

conforme determinado no CONTRATO; 
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e. Atender todas as normas e padrões de engenharia, no tocante às suas atividades, 

OBRAS e equipamentos, especialmente quanto às normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT. 

 

Capítulo VII - Da Expansão do Serviço e Atualização Tecnológica 

 

47. A expansão do serviço poderá ser exigida pelo PODER CONCEDENTE, devendo a 

CONCESSIONÁRIA acatar o aumento da demanda mediante reequilíbrio econômico-financeiro. 

Parágrafo único: Considera-se como expansão do serviço o aumento da demanda pelos serviços 

partir do crescimento da produção de resíduos sólidos além da capacidade de processamento 

prevista. 

 

48. Compete à CONCESSIONÁRIA realizar estudos de viabilidade técnica e financeira 

para o incremento tecnológico do sistema de processamento dos serviços concedidos, visando à 

manutenção da qualidade destes serviços e também a modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA, sempre que demandada pelo PODER CONCEDENTE. 

 

Parágrafo único: A CONCESSIONÁRIA deve elaborar e entregar ao PODER CONCEDENTE, 

a cada 4 (quatro) anos, o Relatório de Evolução Tecnológica cujo conteúdo deverá abordar, 

obrigatoriamente, as principais tendências nacionais e internacionais sobre as inovações 

tecnológicas para MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA GERAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL.  

 

O Relatório de Evolução Tecnológica deverá conter, dentre outros, os seguintes pontos: 

a. As principais inovações tecnológicas do tratamento de resíduos sólidos urbanos no 

Brasil e em outros países; 

b. Vantagens e desvantagens sobre cada tecnologia em relação às questões ambientais, 

sociais e financeiras, incluindo alternativas de soluções tecnológicas para o tratamento de resíduos 

sólidos urbanos; 
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c. Tendências de crescimento ou queda das tecnologias mais comuns pelos países 

considerados líderes na gestão de resíduos sólidos urbanos; 

d. Estimativas de investimentos, custos operacionais e receitas das novas tecnologias 

em utilização pelo mundo; 

e. Conciliação das tecnologias com práticas ambientalmente corretas, tais como 

COLETA SELETIVA, reutilização, RECICLAGEM e geração de energia elétrica. 

 

49. A CONCESSIONÁRIA pode implementar novas tecnologias para MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL nas seguintes hipóteses: 

a. Quando a melhoria for de interesse da CONCESSIONÁRIA, essa deverá ocorrer 

perante expressa autorização do PODER CONCEDENTE e sob a seguinte divisão de custos: 

i.Quando a melhoria resultar em redução dos custos para a CONCESSIONÁRIA esta arcará com 

os custos de implantação e dividirá os ganhos financeiros com eficiência com o PODER 

CONCEDENTE. 

b. Quando a melhoria partir de uma exigência do PODER CONCEDENTE, a 

CONCESSIONÁRIA deverá executar a mudança sob a seguinte divisão de custos: 

i.Quando a melhoria resultar em aumento dos custos para a CONCESSIONÁRIA, caberá um 

reequilíbrio econômico-financeiro compartilhando o aumento dos custos com o PODER 

CONCEDENTE. 

ii.Quando a melhoria resultar em redução dos custos para a CONCESSIONÁRIA esta arcará com 

os custos de implantação e dividirá os ganhos financeiros de eficiência com o PODER 

CONCEDENTE. 

Parágrafo único: A adoção de novas tecnologias deverá ser submetida à obtenção de todas as 

licenças, alvarás e autorizações necessárias para viabilização das mesmas, à cargo da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

Capítulo VIII - Da Fiscalização e Transparência de Informações 
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50. A CONCESSIONÁRIA deve manter o PODER CONCEDENTE informado sobre 

suas atividades, podendo ser fiscalizada. A CONCESSIONÁRIA está ciente das seguintes 

obrigações: 

a. Aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e 

controle a serem adotados pelo PODER CONCEDENTE. 

b. Manter o PODER CONCEDENTE informado de todos os detalhes da execução do 

OBJETO, respondendo a qualquer consulta por ele formulada no prazo de 5 (cinco) dias úteis e 

elaborando relatórios técnicos semestrais; 

c. Informar ao PODER CONCEDENTE a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou 

circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão das OBRAS e, consequentemente, o 

início da operação do OBJETO; 

d. Disponibilizar livre acesso de toda a infraestrutura e equipamentos que envolvem o 

OBJETO do CONTRATO ao PODER CONCEDENTE para fiscalização e realização de 

inspeções, na forma do CONTRATO; 

e. Disponibilizar informações e demais documentos necessários para a atividade de 

verificação que será realizada diretamente pelo PODER CONCEDENTE, ou por VERIFICADOR 

INDEPENDENTE contratado, prestando todas as informações solicitadas, nos prazos e 

periodicidade por ele determinados, não excluindo porventura outros documentos solicitados pelo 

PODER CONCEDENTE, em especial aquelas concernentes: (i) às OBRAS; (ii) ao atendimento 

das condições ambientais; (iii) às receitas operacionais da CONCESSIONÁRIA, incluindo 

relatórios de sua origem, variações significativas, forma de cobrança e arrecadação; (iv) ao 

recolhimento de tributos e contribuições; (v) às informações de natureza econômico-financeira, 

tais como, balancetes trimestrais e balanço anual devidamente auditados; (vi) RECEITAS 

ACESSÓRIAS; e (vii) indicadores de desempenho; 

 

51. São os encargos relacionados à disponibilização de condições mínimas de 

transparência na gestão e nos relatórios de operação e manutenção da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA: 

a. Possuir um sistema de gestão automatizado que tenha como função integrar todos os 

sistemas relacionados à operação dos serviços concedidos. Salienta-se que este sistema deverá ser 
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suficientemente completo a ponto de viabilizar a execução de auditorias caso seja solicitada pelo 

PODER CONCEDENTE; 

b. Possuir um sistema de gestão de terceiros, que tenha a função de cadastrar todo e 

qualquer terceiro contratado para prestação dos serviços que faça parte do OBJETO do 

CONTRATO, registrando as informações necessárias ao controle dos serviços prestados e pagos. 

Esse sistema de gestão deve conter o registro e o controle do rateio entre a CONCESSIONÁRIA 

e quaisquer empresas, em relação às possíveis RECEITAS ACESSÓRIAS à concessão, quando 

for o caso; 

c. Possuir, durante todo o período de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, um sistema 

automatizado de medição dos indicadores integrantes do ANEXO IV - INDICADORES DE 

DESEMPENHO E MECANISMO DE PAGAMENTO, que deve ser propício à realização de 

auditoria e que permita o acesso às informações que serviram de base para os cálculos realizados 

e aos resultados de períodos anteriores; 

 

52. São competências da CONCESSIONÁRIA quanto aos relatórios e documentos de 

controle: 

a. Elaborar os relatórios previstos no ANEXO II: CADERNO DE GOVERNANÇA e 

demais documentos anexados ao CONTRATO. 

b. Realizar comparativos entre os relatórios anteriores. 

 

Capítulo IX - Da Responsabilidade Social e Educação Ambiental 

 

53. A CONCESSIONÁRIA deve seguir os seguintes princípios relacionados à 

responsabilidade social e sustentabilidade: 

a. Compromisso com a educação ambiental; 

b. Foco na origem dos problemas de resíduos sólidos urbanos (geração crescente, 

acondicionamento inadequado, segregação dos resíduos, descarte aleatório nos logradouros, 

depredação dos equipamentos de limpeza); 

c. Não promover ações que demonstram preferências partidárias, religiosas, raciais e 



 

	

Endereço: R. José Teotônio, 704 - Esplanada, Janaúba - MG, 39440-000 | Telefone: (38) 3821-9261 
22	

	

sociais; 

d. Não incentivar movimentos sociais a favor de determinados grupos, partidos 

políticos, dentre outros. 

 

54. São os encargos referentes à postura e responsabilidades mínimas exigidas da 

CONCESSIONÁRIA perante a sociedade, bem como em relação ao PODER CONCEDENTE: 

a. Consultar o PODER CONCEDENTE para qualquer alteração que possa impactar o 

bem-estar social, incluindo, mas não se limitando, a questões de segurança, saúde pública, meio 

ambiente, etc.; 

b. Promover campanhas e eventos atingindo os MUNICÍPIOS integrantes do Consórcio 

com materiais impressos que possuam conteúdo para estimular e valorizar as atividades de 

preservação ambiental, desenvolvimento de consciência para a sustentabilidade e que inclua 

também esclarecimentos e fomento à COLETA SELETIVA; 

c. Promover campanhas de EDUCAÇÃO AMBIENTAL concomitante às campanhas 

de COLETA SELETIVA para incentivar a importância de não gerar, repensar, recusar, reduzir, 

reutilizar e reciclar resíduos sólidos urbanos; 

d. Reservar parte das vagas do quadro de contratação de funcionários para que sejam 

preenchidas por deficientes físicos ou mentais, sendo a quantidade de vagas definida por Lei; 

e. Fomentar parcerias com entidades estatais ou com a iniciativa privada, em forma de 

patrocínios para colocar em prática os programas sociais; 

f. Contribuir, direta ou indiretamente, com demais programas sociais, disponibilizando 

acesso à CENTRAL DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS para programas educacionais, sociais e pesquisas científicas, quando for o caso; 

g. Promover programas que valorizem a saúde da população e a coesão social; 

h. Realizar projetos comunitários diversos que visem o desenvolvimento social e 

econômico; 

i. Aplicar melhores práticas de sustentabilidade na modernização e gestão dos serviços 

que fazem parte do OBJETO do CONTRATO; 

j. Cumprir as demais atividades de responsabilidade social nos limites fixados pela 

legislação; 
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k. Realizar ações que estimulem a corresponsabilidade do cidadão na limpeza da cidade 

e sensibilizar pessoas, grupos e instituições; 

l. Realizar campanha de educação ambiental e conscientização em todos os folhetos e 

informativos produzidos pela CONCESSIONÁRIA. 

§1º: As ações podem se dar na forma de campanhas, eventos, palestras, informativos, redes 

sociais, dentre outros. 

§2º: As ações poderão ser executadas, dentre outros, em domicílios, escolas, comunidades e 

espaços públicos. 

 

Capítulo X - Dos Bens Reversíveis 

 

55.  São BENS REVERSÍVEIS ao PODER CONCEDENTE aqueles essenciais à 

prestação do objeto do contrato, sendo eles: 

a. Estruturas físicas da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos; 

b. Equipamentos e maquinário necessário para o tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos; 

c. Instrumentos de medição; 

d. Veículos essenciais para a prestação do serviço; 

e. Bases de dados referentes à prestação do serviço durante a vigência do contrato, 

incluindo manual, garantias e especificações dos equipamentos; 

f. Softwares de acompanhamento e gestão utilizados durante o período de vigência do 

contrato; 

g. Demais estruturas físicas utilizadas para a prestação do objeto contratado. 

§1º: A CONCESSIONÁRIA deve enviar anualmente ao PODER CONCEDENTE seu inventário 

atualizado com a relação de bens reversíveis para ser anexada ao CONTRATO. 

§2º: O PODER CONCEDENTE pode a seu critério realizar vistoria e verificação do inventário. 

56. Um ano antes da extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será formada uma 

Comissão composta pelo PODER CONCEDENTE, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou 
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correlato, e pela CONCESSIONÁRIA, tendo por finalidade a listagem e inspeção dos BENS 

REVERSÍVEIS. 

a. O VERIFICADOR INDEPENDENTE ou correlato elaborará o Relatório de Vistoria 

e definirá, com a aprovação das PARTES, os parâmetros que nortearão a devolução dos BENS 

ESSENCIAIS À PRESTAÇÃO DO OBEJTO DO CONTRATO. 

b. O Relatório de Vistoria retratará a situação dos BENS ESSCENCIAIS À 

PRESTAÇÃO DO OBEJTO DO CONTRATO e poderá propor a sua aceitação ou a necessidade 

de correções, antes de sua devolução à CONCEDENTE. 

c. As eventuais correções serão efetivadas em prazos pré-estipulados pelo PODER 

CONCEDENTE e acarretará nova vistoria, após a conclusão dos serviços. 

d. Extinta a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, o PODER CONCEDENTE realizará 

uma vistoria dos bens a serem revertidos ao Estado, para verificar seu estado de conservação e 

manutenção, lavrando, no prazo de 30 (trinta) dias, o Termo de Recebimento. 

 

TÍTULO IV - DAS OBRIGAÇÕES COMUNS ÀS PARTES 

 

57. Dentre os princípios que nortearão a conduta da CONCESSIONÁRIA e do PODER 

CONCEDENTE em meio à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, destacam-se: 

a. A prevalência do interesse público; 

b. A melhoria contínua da qualidade ambiental; 

c. A manutenção de equilíbrio ambiental; 

d. A adoção de critérios construtivos que promovam o uso racional dos recursos 

naturais; 

e. O estabelecimento de indicadores socioambientais para a OBRA que estejam 

enquadrados nas exigências da norma ISO 14001, quando for o caso; 

f. A adoção de critérios construtivos que promovam a valorização das áreas verdes; 

g. A adoção de critérios construtivos que permitam obter certificação ambiental; 

h. A mitigação e minimização dos impactos ambientais; 

i. A recuperação do dano ambiental; 
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j. A observância total à legislação e às normas relacionadas com o empreendimento; 

k. O incentivo à adoção de posturas e práticas sociais e econômicas ambientalmente 

sustentáveis; 

l. A busca permanente de soluções negociadas entre o Poder Público e a iniciativa 

privada para a redução dos impactos ambientais; 

m. A adoção de um Sistema de Gestão de Qualidade compatível com a norma ISO 9001, 

quando for o caso; 

n. A adoção no processo de planejamento, de normas relativas ao desenvolvimento 

urbano e econômico que priorize a proteção ambiental, a utilização adequada do espaço territorial 

e dos recursos naturais; 

o. A melhoria constante da qualidade do ar, da água, do solo, da paisagem e dos níveis 

de ruído e vibrações, mantendo-os dentro dos padrões técnicos estabelecidos pelas legislações de 

Controle de Poluição Ambiental Federal, Estadual e Municipal, no que couber; 

p. O cumprimento de normas de segurança no tocante a prevenção de incêndios e à 

manipulação, armazenagem e transporte de produtos, substâncias, materiais e resíduos perigosos 

ou tóxicos; e 

q. A garantia de crescentes níveis de salubridade ambiental, através do provimento de 

infraestrutura sanitária e de condições de salubridade das edificações. 

 

TÍTULO V - DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTROLADORES 

 

58. Os CONTROLADORES deverão realizar as contribuições de capital necessárias ao 

cumprimento das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA para a execução do OBJETO. 

 

59. Durante todo o PRAZO de vigência deste CONTRATO, eventual transferência de 

controle acionário da CONCESSIONÁRIA ou da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA dependerá 

de prévia anuência do PODER CONCEDENTE, respeitados os procedimentos integrantes do 

ANEXO VIII - CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
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TÍTULO VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

60. Casos omissos ficam sob responsabilidade do CONSÓRCIO responsável pelos 

contratos de PPP. 

 


