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ANEXO IV – CADERNO DE INDICADORES DE DESEMPENHO, MECANISMOS 
DE PAGAMENTO E GARANTIAS DE CONTRATO 

 
 
  
 
 
 
 
  
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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1. ASPECTOS GERAIS 

 

1.1. A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA visa remunerar a CONCESSIONÁRIA 

pelo OBJETO descrito no CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

sendo paga em conformidade com o disposto em EDITAL, no CONTRATO, neste 

ANEXO e na PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA. 

1.2. A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FINANCEIRA é composta por 

PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL e PARCELA DE BONIFICAÇÃO 

MENSAL. 

1.3. A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FINANCEIRA deve ser paga após o 

início da OPERAÇÃO do OBJETO do CONTRATO. 

1.3.1. A etapa de OPERAÇÃO se iniciará após o comissionamento do OBJETO do 

CONTRATO. 

1.4. O valor do CONTRATO será estabelecido a partir da PARCELA 

REMUNERATÓRIA MENSAL acumulada para o período de vigência do OBJETO 

do CONTRATO, o que corresponde ao total de 384 (trezentas e oitenta e quatro) 

PARCELAS REMUNERATÓRIAS MENSAIS.  

1.5. O valor do CONTRATO será atualizado sempre que ocorrer alteração do valor da 

PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL. 

1.6. A PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL para efeitos do valor do 

CONTRATO e da CONTA RESERVA, considera o VALOR PAGO POR 

TONELADA RECEBIDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS multiplicado 

pelo LIMITE TECNICAMENTE RAZOÁVEL e multiplicado por 30(trinta) dias.  
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2. SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

2.1. A CONCESSIONÁRIA deve encaminhar ao PODER CONCEDENTE e 

VERIFICADOR INDEPENDENTE os resultados e elementos comprobatórios dos 

indicadores que constam neste ANEXO, em até 30(trinta) dias corridos, do período 

de apuração. 

2.2. A CONCESSIONÁRIA deve armazenar por no mínimo 10(dez) anos os resultados 

dos indicadores e elementos comprobatórios, em formato digital ou físico, no 

período de vigência do CONTRATO. 

2.3. Os resultados informados pela CONCESSIONÁRIA estarão sujeitos ao 

monitoramento e avaliação do PODER CONCEDENTE e VERIFICADOR 

INDEPENDENTE. 

2.4. Na suspeita de divergências dos resultados dos indicadores, cabe a 

CONCESSIONÁRIA o envio em até 30(trinta) dias corridos da apresentação de 

informações e justificativas que possam subsidiar a revisão ao PODER 

CONCEDENTE e VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

2.5. Constatada a divergência do indicador: Produção líquida de energia elétrica por 

tonelada de RSU entregue, que tenha prejudicado ou beneficiado a 

CONCESSIONÁRIA, cabe, respectivamente, ao PODER CONCEDENTE ou à 

CONCESSIONÁRIA o ressarcimento dos danos, por meio de 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no limite de 100%(cem) por cento do valor 

da PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL, até que seja sanado o evento.  

2.6. Os valores referentes as divergências constatadas devem ser corrigidos, se verificada 

após o período de 12(doze) meses, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) calculado e publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) ou por outro índice que venha a substituí-lo. 

2.7. Os indicadores de produtividade são: Somatório de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

em toneladas entregues por dia; Somatório e proporção de RSU reciclados e enviados 

para o reator de Termodegradação; Produção líquida de energia elétrica por tonelada 

de RSU entregue e Produção de biochar. 
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2.7.1. Somatório de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) em toneladas entregues por 

dia  

 
Objetivo 

Acompanhar a evolução da geração de RSU entregue à CONCESSIONÁRIA 

Fórmula de cálculo Unidade de medida 

(Toneladas entregues de RSU) /(dia)  t/dia 

Método de aferição Frequência de aferição 

Para medir este indicador, é necessário que o montante de RSU seja 
pesado durante o recebimento na CENTRAL DE TRANSBORDO.  Diário 

Parâmetro 
Média em relação a dias anteriores. O ideal é que os números não se afastem da média 
calculada. 
Responsável  Órgão fiscalizador 

CONCESSIONÁRIA PODER CONCEDENTE e VERIFICADOR 
INDEPENDENTE  

 

2.7.2. Somatório e proporção de RSU reciclados e enviados para o reator de 

Termodegradação 

 
Objetivo 

Acompanhar os níveis de RSU destinados para reciclagem e para o reator de Termodegradação.  

Fórmula de cálculo  Unidade de medida 
[(Total de RSU entregue no dia em toneladas) - (Total de RSU 
recolhido na triagem para reciclagem no dia em toneladas)] / (Total 
de RSU entregue no dia em toneladas) 

 Tonelada 

Método de aferição  Frequência de aferição 
A CONCESSIONÁRIA deve pesar o RSU reciclado e o RSU 
entregue para as estações de transbordo   Diário 

Parâmetro 
Médias anteriores 

Responsável  Órgão fiscalizador 

CONCESSIONÁRIA PODER CONCEDENTE e VERIFICADOR 
INDEPENDENTE 
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2.7.3. Produção líquida de energia elétrica por tonelada de RSU entregue 

 

Objetivo 
Medir o desempenho de produção líquida de energia elétrica do empreendimento de tratamento 
térmico por tonelada de RSU entregue, que corresponde a saída de energia elétrica para a rede 
da CONCESSIONÁRIA, a qual considera a produção total de energia elétrica debitando perdas 
no empreendimento e o CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA interno 
Fórmula de cálculo Unidade de medida 
Soma: (Somatória de energia elétrica líquida produzida pelo 
empreendimento de tratamento térmico mensal /Somatório de RSU 
entregue mensal) 

Quilowatt-hora por mês 
(kWh/mês) 

Método de aferição Frequência de aferição 

Relatório do medidor de energia da distribuidora local de energia. 
Medição instantânea, mas o 
indicador será́ consolidado 
mensalmente. 

Parâmetro 

O valor deve ser de acordo com a produção de energia elétrica projetada 

Responsável  Órgão fiscalizador 

CONCESSIONÁRIA PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR 
INDEPENDENTE 

 

2.7.4. Produção de biochar 

 

Objetivo 

Verificar o percentual de biochar produzido por tonelada. 

Fórmula de cálculo Unidade de medida 
Somatório em toneladas de biochar produzido/Somatório em 
toneladas em RSU entregue Porcentagem (%) 

Método de aferição Frequência de aferição 

Pesagem do biochar e comparar com a quantidade de RSU entregue Diário 

Parâmetro 
- 
 
Responsável  Órgão fiscalizador 

CONCESSIONÁRIA PODER CONCEDENTE e/ou Verificador 
independente 
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2.8. Indicadores de qualidade 

 
2.8.1. Vistoria Aleatória 

 
Objetivo 
Verificar se a prestação do serviço está acontecendo de acordo com os termos do CONTRATO 
e a legislação vigente. 
Fórmula de cálculo Unidade de medida 

 -  “DE ACORDO” ou 
“INSUFICIENTE” 

Método de aferição Frequência de aferição 
Um representante do PODER CONCEDENTE ou do 
VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá realizar vistoria de 
todos os serviços relacionados ao OBJETO do CONTRATO para 
verificar se estes estão sendo cumpridos de acordo com o definido. 
O representante, ao final da visita, deverá emitir um relatório 
técnico contendo fotos e classificando os serviços como “de 
acordo”; ou “insuficiente”. O representante pode realizar as 
vistorias de maneira aleatória, sem aviso prévio. 

No mínimo anual 

Parâmetro 

Todos os serviços devem apresentar “DE ACORDO” 

Responsável  Órgão fiscalizador 

CONCESSIONÁRIA PODER CONCEDENTE e/ou Verificador 
independente 
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3. DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 

 

3.1. A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA remunera a CONCESSIONÁRIA pelos 

serviços prestados no âmbito do CONTRATO de CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, sendo paga em conformidade com o disposto no EDITAL, 

no CONTRATO, neste ANEXO e na PROPOSTA COMERCIAL da 

CONCESSIONÁRIA, após o início da OPERAÇÃO do empreendimento. 

3.2. A CONCESSIONÁRIA deve informar formalmente ao PODER CONCEDENTE com 

no mínimo 90(noventa) dias de antecedência do início da OPERAÇÃO do 

empreendimento. 

3.2.1. Caso a CONCESSIONÁRIA descumpra o prazo a qual informou formalmente, 

estará sujeita ao pagamento de multa e de suspensão temporária do LIMITE 

TECNICAMENTE RAZOAVEL, até que a mesma inicie a OPERAÇÃO. 

 

3.1 DA PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME LICITATÓRIO E 

DO REAJUSTE 

 

3.1.1 A proposta do licitante vencedor será determinada pelo menor VALOR PAGO POR 

TONELADA RECEBIDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

3.1.2 O VALOR PAGO POR TONELADA RECEBIDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS será reajustado a cada 12(doze) meses, conforme a variação do Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE ou de 

outro indicador oficial que venha a substituí-lo.  

  

3.2 DA PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL 

 

3.2.1 A PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL corresponde ao VALOR PAGO POR 

TONELADA RECEBIDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS multiplicado pelo 

quantitativo em toneladas de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS entregues do 

referido mês de aferição. 

3.2.2 A PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL não pode ser inferior ao LIMITE 

TECNICAMENTE RAZOÁVEL multiplicado pelo VALOR PAGO POR 
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TONELADA RECEBIDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS e multiplicado 

pelo número de dias do mês de aferição de EFETIVA OPERAÇÃO. 

3.2.2.1 Considere como EFETIVA OPERAÇÃO, o período em dias do mês de aferição, 

excluindo os dias em que a CONCESSIONÁRIA, por sua inteira 

responsabilidade e por quaisquer motivos deixou de receber RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS. 

3.2.2.2 O LIMITE TECNICAMENTE RAZOÁVEL corresponde ao total de 135t 

(cento e trinta e cinco toneladas) de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS por dia. 

3.2.2.3 O LIMITE TECNICAMENTE RAZOÁVEL será ajustado a cada 12(doze) 

meses de OPERAÇÃO do empreendimento, em função de 80% da média de 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS entregues por dia, nos últimos 

360(trezentos e sessenta) dias anteriores de EFETIVA OPERAÇÃO. 

3.2.2.4 O LIMITE TECNICAMENTE RAZOÁVEL não poderá ser inferior ao LIMITE 

TECNICAMENTE RAZOÁVEL definido em anos anteriores. 

3.2.3 A aferição da quantidade em tonelada de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

entregues e dos indicadores deste ANEXO devem ser quantificados pela 

CONCESSIONÁRIA com acompanhamento do PODER CONCEDENTE e 

VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

3.2.4 Conforme o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA a CONCESSIONÁRIA deve 

iniciar as suas atividades definidas no EDITAL, seus ANEXOS e CONTRATO, em 

até 36(trinta e seis meses), após a PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DIÁRIO 

OFICIAL. 

 

3.3 DA PARCELA DE BONIFICAÇÃO MENSAL 

 

3.3.1 A PARCELA DE BONIFICAÇÃO MENSAL (PBM) corresponde ao desempenho 

da CONCESSIONÁRIA em relação ao indicador de produção líquida de energia 

elétrica por tonelada de RSU entregue. 

3.3.2 A CONCESSIONÁRIA deve receber PARCELA DE BONIFICAÇÃO MENSAL 

quando a produção líquida de energia elétrica do mês aferido for superior à média 

de 425 kWh/t (quatrocentos e vinte e cinco quilowatts-hora por tonelada de RSU 

entregue). 
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3.3.3 Para produção de energia líquida superior a 425kWh/t (quatrocentos e vinte e cinco 

quilowatt-hora por tonelada de RSU entregue) e inferior ou igual a 475kWh/t 

(quatrocentos e setenta e cinco quilowatt-hora por tonelada de RSU entregue), 

considerar a fórmula a seguir, para quantificar a PARCELA DE BONIFICAÇÃO 

MENSAL: 

𝑃𝐵𝑀 = (𝑃& − 425)	. 0,002	. 𝑃𝑅𝑀 , sendo: 

𝑃𝐵𝑀 à Valor da PARCELA DE BONIFICAÇÃO MENSAL 

𝑃& à Produção líquida de energia elétrica por tonelada de RSU  entregue 

𝑃𝑅𝑀 à Valor da PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL 

3.3.4 Para produção de energia líquida superior a 475kWh/t (quatrocentos e setenta e 

cinco quilowatt-hora por tonelada de RSU entregue) e inferior a 525kWh/t 

(quinhentos e vinte e cinco quilowatt-hora por tonelada de RSU entregue), 

considerar a fórmula a seguir, para quantificar a PARCELA DE BONIFICAÇÃO 

MENSAL: 

𝑃𝐵𝑀 = (𝑃& − 475)	. 0,0015	. 𝑃𝑅𝑀 + 0,1	. 𝑃𝑅𝑀 , sendo: 

𝑃𝐵𝑀 à Valor da PARCELA DE BONIFICAÇÃO MENSAL 

𝑃& à Produção líquida de energia elétrica por tonelada de RSU entregue 

𝑃𝑅𝑀 à Valor da PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL 

3.3.5 Para produção de energia líquida superior ou igual a 525kWh/t (quinhentos e vinte 

e cinco quilowatt-hora por tonelada de RSU entregue), considerar a fórmula a 

seguir, para quantificar a PARCELA DE BONIFICAÇÃO MENSAL: 

𝑃𝐵𝑀 = (𝑃& − 525)	. 0,001	. 𝑃𝑅𝑀 + 0,0175	. 𝑃𝑅𝑀 , sendo: 

𝑃𝐵𝑀 à Valor da PARCELA DE BONIFICAÇÃO MENSAL 

𝑃& à Produção líquida de energia elétrica por tonelada de RSU entregue 

𝑃𝑅𝑀 à Valor da PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL 
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4. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO 

 

4.1. A CONCESSIONÁRIA reconhece que as parcelas que compõem a 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA previstas neste ANEXO, em conjunto com 

as regras de recomposição de equilíbrio financeiro do contrato descritas no ANEXO 

V -  MATRIZ DE INCERTEZAS, são suficientes para a adequada remuneração da 

prestação do OBJETO do CONTRATO, para a amortização dos seus investimentos, 

para o retorno econômico almejado e para a cobertura de todos os custos diretos e 

indiretos que se relacionem ao fiel cumprimento do CONTRATO de CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, em conformidade com sua PROPOSTA COMERCIAL, 

descabendo-lhe qualquer outra reivindicação perante o PODER CONCEDENTE. 

4.2. Nenhum pagamento efetuado poderá ser invocado pela CONCESSIONÁRIA para 

isentá-la, em qualquer tempo, das responsabilidades contratuais, direta ou 

indiretamente, relacionadas à execução do CONTRATO. 

4.3. A REMUNERAÇÃO poderá ser empenhada diretamente ao financiador, na forma 

prevista no art. 5°, § 2°, inciso II, da Lei Federal n° 11.079/04 

4.4. O pagamento será efetuado por meio do Sistema Integrado de Administração 

Financeira, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a 

crédito do beneficiário, em um dos bancos credenciados pelo Consórcio, no prazo 

de 30 (trinta) dias corridos da data de aceite pelo PODER CONCEDENTE da nota 

fiscal emitida pela CONCESSIONÁRIA, acompanhada de relatórios gerenciais. 

4.5. Para o recebimento da REMUNERAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá emitir 

fatura, relativa à prestação dos serviços no mês anterior e enviá-la ao PODER 

CONCEDENTE na forma deste ANEXO. 

4.6. As parcelas da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA serão pagas pelo PODER 

CONCEDENTE, mediante recursos oriundos de seu orçamento. 

4.7. O PODER CONCEDENTE realizará todos os atos necessários à elaboração e 

execução de seu orçamento de modo a proporcionar o pagamento das parcelas da 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 

4.8. O recebimento de qualquer das parcelas da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 

pela CONCESSIONÁRIA fica condicionado à apresentação dos comprovantes de 

recolhimento das Contribuições Sociais e Previdenciárias, tais como FGTS, INSS e 
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PIS, referentes aos seus respectivos empregados, bem como à apresentação de 

comprovantes de regularidade com a Dívida Ativa da União e das Fazendas 

Municipal, Estadual e Federal. 

4.9. A Controladoria Geral do PODER CONCEDENTE poderá verificar a exatidão do 

processo de aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA. 

4.10. O pagamento das faturas relacionadas à CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 

será feito mediante crédito das importâncias correspondentes em favor da 

CONCESSIONÁRIA, em conta corrente mantida junto ao banco por esta indicado 

ao PODER CONCEDENTE, valendo o respectivo aviso de crédito emitido pelo 

banco como recibo. 

4.11. Estando em conformidade com o serviço efetivamente prestado, inclusive com 

relação ao cálculo dos indicadores mensais, e não havendo qualquer outro 

impedimento, serão autorizadas, formalmente, a emissão da fatura e nota fiscal dos 

serviços prestados.  

4.12. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 

CONCESSIONÁRIA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, 

reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em 

que não será devida atualização financeira. 

4.13. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE, o 

pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do 

vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação pro-rata tempore do 

IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente, bem 

como a multa de 2% (dois por cento) do valor do débito e juros, segundo a taxa em 

vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Estadual. 

4.14. Ocorrendo subcontratação, as SUBCONTRATADAS deverão estar cientes de que 

os pagamentos executados pelo PODER CONCEDENTE serão sempre feitos, 

exclusivamente, à CONCESSIONÁRIA. 

4.15. Dado que o período de apuração para incidência dos indicadores será mensal, para 

fins de pagamento a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar, mensalmente, o 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO, que será analisado pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE e pelo PODER CONCEDENTE. O relatório deve conter as 

atualizações periódicas previstas para cada indicador de desempenho. Caso um 
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indicador não tenha sido atualizado no mês em questão, o relatório deve trazer a sua 

nota mais recente. 

4.16. O PODER CONCEDENTE, assim como o VERIFICADOR INDEPENDENTE, 

verificará a acuidade do RELATÓRIO DE DESEMPENHO por meio da análise da 

documentação elaborada pela CONCESSIONÁRIA e de visitas esporádicas para 

verificação dos critérios de disponibilidade. 

 

5. GARANTIAS 

 

5.1. Cada Município do CONSÓRCIO DA UNIÃO DA SERRA GERAL destinará parcela 

do Fundo de Participação Municipal – FPM; bem como até 30% das receitas 

adquiridas por meio da Contribuição de Iluminação Pública - IP-CIP, em valor 

compatível com as obrigações contraídas. 

5.2. Os recursos destinados ao cumprimento das obrigações serão depositados diretamente 

pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA em CONTA VINCULADA 

destinada exclusivamente ao pagamento das obrigações do PODER 

CONCEDENTE relativas à Parceria Público-Privada, objeto deste instrumento. 

5.3. Os valores depositados na CONTA VINCULADA deverão remunerar e/ou constituir: 

a) A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL; 

b) A CONTA RESERVA; e, 

c) O VERIFICADOR INDEPENDENTE. 



 
 

 

Endereço: R. José Teotônio, 704 - Esplanada, Janaúba - MG, 39440-000 | Telefone: (38) 3821-9261 
13	

 

5.4. A CONTA RESERVA será constituída por recursos do Fundo de Participação 

Municipal – FPM e da Contribuição de Iluminação Pública – IP-CIP da CONTA 

VINCULADA com valor correspondente a 3 (três) vezes o valor da PARCELA 

REMUNERATÓRIA MENSAL. 

5.5. Uma vez constituída a CONTA RESERVA, o valor excedente da conta vinculada será 

devolvido aos Municípios. 

5.6. A vinculação dos valores provenientes do FPM e IP-CIP para pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, da CONTA RESERVA será implantada por 

meio de CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, 

que deverá ser celebrado pelas PARTES com a mesma até a data de início do 

pagamento da CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO, devendo ser 

mantida até a final liquidação de todas as obrigações pecuniárias assumidas pelo 

PODER CONCEDENTE no CONTRATO. 

5.6.1. Os custos derivados do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

DEPOSITÁRIA serão arcados pela CONCESSIONÁRIA, sendo que cada uma das 

PARTES deverá arcar com seus próprios custos e despesas decorrentes de suas 

respectivas obrigações para operacionalização da vinculação dos valores 

provenientes do FPM e da CIP. 

5.7. O CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA deverá 

prever que, na data de sua assinatura, será aberta a CONTA VINCULADA e a 

CONTA RESERVA, com a finalidade exclusiva de realizar e garantir o pagamento 

das obrigações pecuniárias assumidas pelo PODER CONCEDENTE no 

CONTRATO, ficando os recursos nelas depositados vinculados ao CONTRATO, 

nos montantes indicados no presente ANEXO, em caráter irrevogável e irretratável, 

até o final da liquidação de tais obrigações. 

5.8. Os recebíveis do FPM nos montantes indicados no presente ANEXO serão vinculados 

exclusivamente ao CONTRATO, sendo vedada, portanto, sua vinculação para 

quaisquer outras finalidades, bem como sua utilização para garantir outros projetos 

ou contratos do PODER CONCEDENTE, independentemente de sua natureza. 
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5.9. Os recursos depositados na CONTA VINCULADA e CONTA RESERVA não poderão 

ser movimentados ou utilizados para nenhuma outra finalidade, tampouco ser dados 

em garantia de quaisquer outros projetos ou contratos do PODER CONCEDENTE, 

independentemente de sua natureza. 

5.10. A CONTA VINCULADA e CONTA RESERVA serão abertas na INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. 

5.11. O CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA deverá 

prever que, a partir da data de sua assinatura, a arrecadação da parcela do FPM 

destinado por lei para garantir as obrigações do PODER CONCEDENTE será 

integralmente transferida para a CONTA VINCULADA, tudo nos termos do 

presente ANEXO. 

5.12. A composição e manutenção do saldo mínimo da CONTA RESERVA deverá 

observar o quanto segue: 

5.12.1. A constituição da CONTA RESERVA será realizada ao longo do CONTRATO, no 

valor correspondente a 3 (três) vezes a PARCELA REMUNERATORIA MENSAL, 

com o saldo remanescente dos valores da CONTA VINCULADA descontado o 

pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO. 

a) A cada mês, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, conforme 

CONTRATO com a mesma, deverá pagar a CONTRAPRESTAÇÃO, transferindo o 

valor REMANESCENTE para a CONTA RESERVA. 

b) Uma vez atingido o valor estabelecido para a CONTA RESERVA no valor 

correspondente a 3 (três) PARCELAS REMUNERATÓRIAS MENSAIS, a 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA deverá realizar a transferência dos 

recursos excedentes para as contas indicadas pelos Municípios nos valores cabíveis a 

cada um. 

c) Os valores depositados na CONTA RESERVA deverão estar aplicados na forma da 

Lei, devendo os rendimentos que excederem o valor estabelecido para CONTA 

RESERVA serem transferidos para as contas indicadas pelo PODER 

CONCEDENTE. 

3.13.1. A operacionalização da CONTA VINCULADA será dada da seguinte forma: 

a) Na data de celebração do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

DEPOSITÁRIA, o PODER CONCEDENTE deverá vincular todo o valor do 
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CONTRATO DE RATEIO com os municípios do CONSÓRCIO DA UNIÃO 

SERRA GERAL para a CONTA VINCULADA. 

b) A INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA deverá reter mensalmente na CONTA 

VINCULADA recursos suficientes para o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL, transferindo o valor remanescente para a CONTA RESERVA. Uma vez 

atingido o valor estabelecido para a CONTA RESERVA, o valor remanescente será 

transferido para a conta indicada pelo PODER CONCEDENTE. 

c) A CONCESSIONÁRIA comunicará a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

DEPOSITÁRIA e o PODER CONCEDENTE a respeito do valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL a ser pago pelo PODER CONCEDENTE, 

mediante o envio de: (i) RELATÓRIO MENSAL DE INDICADORES conforme este 

ANEXO; (ii) documento de cobrança acompanhado dos correspondentes TERMOS 

DE ACEITE do PODER CONCEDENTE que ensejam, na forma do CONTRATO, 

responsabilizando-se civil e criminalmente por tais informações. 

d) Após o recebimento dos documentos descritos no item c anterior, a INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DEPOSITÁRIA deverá transferir, na mesma data, os valores 

equivalentes de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL da CONTA VINCULADA para 

a conta corrente indicada pela CONCESSIONÁRIA, independentemente de 

solicitação por parte do PODER CONCEDENTE. 

e) Caso os valores arrecadados pelas transferências constantes nos CONTRATOS DE 

RATEIO entre o PODER CONCEDENTE e municípios sejam insuficientes para 

pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

DEPOSITÁRIA deverá transferir recursos da CONTA RESERVA para a conta 

indicada pela CONCESSIONÁRIA suficientes para pagamento do valor total devido 

pelo PODER CONCEDENTE. 

f) Na hipótese de que trata o item e anterior, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

DEPOSITÁRIA realizará a retenção e transferência da CONTA VINCULADA em 

valor equivalente à complementação necessária para que se atinja novamente o valor 

estabelecido para a CONTA RESERVA. 
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5.13. O CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA 

determinará a emissão mensal de extrato da CONTA RESERVA e da CONTA 

VINCULADA e seu envio à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE. 

5.14. É facultado ao PODER CONCEDENTE solicitar à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

DEPOSITÁRIA a aplicação financeira dos recursos existentes na CONTA 

RESERVA em investimentos específicos disponíveis na INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, desde que lastreados em títulos públicos federais, 

com possibilidade de resgate em até 1 dia útil. Os frutos e rendimentos advindos 

deverão ser incorporados à respectiva CONTA RESERVA, sendo-lhes aplicáveis 

as disposições relativas à própria CONTA RESERVA. Os riscos das aplicações 

financeiras serão integralmente assumidos pelo PODER CONCEDENTE, cabendo-

lhe a responsabilidade pela reposição imediata e integral do SALDO MÍNIMO no 

caso de eventuais perdas, de acordo com o previsto neste ANEXO. 

5.15. As obrigações contraídas pelo PODER CONCEDENTE serão garantidas por: 

a) Receitas provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (IP-CIP); 

b) Receitas provenientes do Fundo de Participação Municipal (FPM); 

c) Pelos BENS VINCULADOS à concessão. 

5.16. A execução das GARANTIAS DO CONTRATO incidirá primeiro sobre as receitas 

do FPM; em seguida às receitas da CIP e por último os BENS VINCULADOS. 

 

Figura 1 – Estrutura jurídica 
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Figura 2 – Estrutura de pagamentos e garantias  

 

 

6. PENALIDADES 

 

6.1. As penalidades se darão por meio de multas à CONCESSIONÁRIA, salvo exceções 

determinadas discricionariamente pelo PODER CONCEDENTE nos casos não 

previstos neste documento, no CONTRATO e demais Anexos do EDITAL. 

6.2. Estão previstas multas para o descumprimento de itens contratuais, nas hipóteses e 

valores indicados no item 6.4. 

6.3. O percentual das multas sobre o valor do CONTRATO está em função do valor 

ATUALIZADO do CONTRATO à época da penalidade. 

6.4. Descrição de multas  

Hipótese de Multa Gravidade 
Valor da multa (em 

R$) 
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Descumprir o prazo de início da OPERAÇÃO do 

OBJETO do CONTRATO a qual a 

CONCESSIONÁRIA informou formalmente. 

Leve 

Multa de 0,005% 

(cinco milésimos por 

cento) do valor do 

contrato por dia de 

atraso. 

Deixar de receber RSU durante o período de 

OPERAÇÃO, por motivos atribuídos à 

CONCESSIONÁRIA. 

Média 

Multa de 0,020% 

(vinte milésimos por 

cento) do valor do 

CONTRATO por dia 

de interrupção. 

Deixar de realizar o tratamento adequado do RSU 

conforme o EDITAL e seus ANEXOS, CONTRATO 

e legislação aplicável, incluindo atrasos de 

cronograma de prestação de serviço por motivos 

injustificados.  

Média 

Multa de 0,020% 

(vinte milésimos por 

cento) do valor do 

CONTRATO e com o 

prazo de até 30(trinta) 

dias corridos para 

correção, a depender 

do caso concreto. 

Produção líquida de energia elétrica igual e inferior a 

382 kWh/t (trezentos e oitenta e dois quilowatt-hora 

por tonelada de RSU entregue) e maior que 340 kWh/t 

(trezentos e quarenta quilowatt-hora por tonelada de 

RSU entregue), no mês de aferição. 

Leve 

Multa de 0,005% 

(cinco milésimos por 

cento) do valor total 

do CONTRATO do 

mês aferido. 

Produção líquida de energia elétrica igual e inferior a 

340 kWh/t (trezentos e quarenta quilowatt-hora por 

tonelada de RSU entregue), no mês de aferição. 

Média 

Multa de 0,020% 

(vinte milésimos por 

cento) do valor total 

do CONTRATO do 

mês aferido. 

Descumprimento do prazo de 36 (trinta e seis) meses 

a partir da DATA DE PUBLICAÇÃO DO 

CONTRATO NO ÓRGÃO OFICIAL DO PODER 

Grave 

Multa de 0,080% 

(oitenta milésimos por 

cento) do valor total 
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CONCEDENTE para iniciar a execução da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

do CONTRATO por 

mês de atraso. 

Não entrega por parte da CONCESSIONÁRIA, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação 

específica do PODER CONCEDENTE, de 

informações necessárias para a execução das 

competências próprias do PODER CONCEDENTE 

decorrentes deste CONTRATO; e/ou impedir ou 

obstar a fiscalização pelo PODER CONCEDENTE ou 

VERIFICADOR INDEPENDENTE. Esta multa não 

se aplicará caso o atraso seja decorrente de fato não 

imputável à CONCESSIONÁRIA. 

Leve 

Multa de 0,005% 

(cinco milésimos por 

cento) do valor do 

CONTRATO por dia 

de atraso. 

Recorrência de 3 (três) advertências à 

CONCESSIONÁRIA, estejam elas relacionadas ao 

mesmo fato, no período de 12(doze) meses. Para cada 

nova advertência no período de 12(doze) meses, a 

multa será aplicada novamente. 

Média 

Multa de 0,020% 

(vinte milésimos por 

cento) do valor do 

CONTRATO. 

Caducidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

em função da inexecução ou do inadimplemento total 

ou parcial por parte do concessionário. 

Grave 

0,080% (oitenta 

milésimos por cento) 

do valor total do 

CONTRATO. 

Não contratação ou manutenção desatualizada das 

apólices de seguro, e/ou da garantia de execução do 

contrato exigidas no CONTRATO, por parte da 

CONCESSIONÁRIA, no período de OPERAÇÃO. 

Média 

0,020% (vinte 

milésimos por cento) 

do valor do 

CONTRATO, por 

mês sem apólice de 

seguro em sua 

integralidade. 

Não assunção, por parte da CONCESSIONÁRIA, no 

formato de sociedade anônima no prazo de até 

36(trinta e seis) meses, contado a partir da DATA DE 

Grave 
0,080% (oitenta 

milésimos por cento) 
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PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO ÓRGÃO 

OFICIAL DO PODER CONCEDENTE. 

sobre o valor do 

CONTRATO. 

 

6.5. Serão declarados recorrentes os casos em que ocorreram repetição da hipótese de multa, 

a partir da segunda incidência, no período de 12(doze) meses.  

6.6. As situações de recorrência acarretarão em um aumento gradual nos valores de multa 

de acordo inciso 6.7. 

6.7. Condições de aumento gradual nos valores de multa: 

Nº de ocorrências Leve Média Grave 

2 Aumento de 20% Aumento de 20% Aumento de 20% 

3 Aumento de 40% Aumento de 40% Aumento de 40% 

4 Aumento de 80% Aumento de 80% Aumento de 60% 

5 ou mais Aumento de 160% Aumento de 160% Aumento de 160% 

 

6.8. O PODER CONCEDENTE também poderá aplicar multa, que será de 0,005% (cinco 

milésimos por cento) sobre o valor total do CONTRATO; para multas de caráter 

LEVE; 0,020% (vinte milésimos por cento) sobre o valor total do CONTRATO para 

multas de caráter MÉDIO, e 0,080% (oitenta milésimos por cento) sobre o valor 

total do CONTRATO para multas de caráter GRAVE, por infração cometida pela 

CONCESSIONÁRIA, nos demais casos em que não houver cominação de multa 

específica neste ANEXO, em decorrência do descumprimento do CONTRATO, 

EDITAL e demais ANEXOS, da legislação aplicável e de ações nocivas ao meio 

ambiente e a segurança dos trabalhadores. 

6.9. A decisão do PODER CONCEDENTE será pautada em três aspectos: 

a) gravidade da ação ou omissão por parte da CONCESSIONÁRIA; 

b) prejuízo ao interesse público (dano causado) por parte da CONCESSIONÁRIA; 

c) caráter educativo da pena. 

 

 



 
 

 

Endereço: R. José Teotônio, 704 - Esplanada, Janaúba - MG, 39440-000 | Telefone: (38) 3821-9261 
21	

 

 

 

 

 

 

 


