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Janaúba/MG, 01 de outubro de 2019. 

 

À PLANEX S.A. 

CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 

R. Rio Grande do Norte, 867 - 7º and. - Funcionários - 30130-131 - BH/MG - Brasil 

 

Ref.: Edital de Concorrência Internacional n.º 001/2019 

 

Objeto: Contratação de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão 

administrativa, dos serviços de transporte a partir dos pátios de transbordo, recebimento 

e tratamento térmio dos resíduos sólidos urbanos dos municípios integrantes do 

Consórcio União da Serra Geral – MG.  

 

 

 

Prezado Senhor Maurício Dias Fernandes, 

 

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO do CONSÓRCIO UNIÃO DA SERRA 

GERAL – MG vem, por meio deste, responder ao requerimento de solicitação de 

esclarecimentos encaminhado no dia 24 de outubro de 2019, quanto as informações 

contidas no EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N.º 001/2019 e seus 

ANEXOS, conforme descrito abaixo: 

 

1. Ítem 20.2 do ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA  

 

20.2 O PODER CONCEDENTE arcará com os custos oriundos da 
contratação através da CONCESSIONÁRIA, e esta ficará responsável 
pelo pagamento ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, sendo este valor 
acrescido à contraprestação mensal, caso a previsão contida no Plano de 
Negócio de Referência (Anexo VII) for superior; 
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Pergunta: “(...) se o valor a ser pago ao verificador independente for superior que 

R$412.458,37, este será reembolsado à concessionária por acréscimo à 

contraprestação mensal?” 

 

Resposta: Sim. Na hipótese do valor a ser pago ao verificador independente for superior 

ao valor estimado indicado no OPEX DO EMPREENDIMENTO (R$412.458,37 – já 

incluso na contraprestação mensal), o PODER CONCEDENTE reembolsará à 

CONCESSIOÁRIA, por acréscimo à contraprestação mensal.  

 

 

2. Ítem 21.3 e subítem 21.3.20 do ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 

DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

 

21.3 A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos 
relacionados àCONCESSÃO, cuja responsabilidade é do CONSÓRCIO 
UNIÃO DA SERRA GERAL- PODER CONCEDENTE, conforme o 
caso: 
 
21.3.20Variação da demanda real verificada nos SERVIÇOS objeto da 
CONCESSÃO,até os limites e conforme as condições previstas no 
sistema de remuneração daCONCESSIONÁRIA; 

 

Pergunta: “(...) as variações fora das previsões serão objeto de pagamento 

extraordinário, acrescidos à contraprestação contratual?” 

 

Resposta: Sim. Na hipótese de variação fora das previsões de demanda dos SERVIÇOS 

objeto da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE possui a discricionariedade de 

optar ou não pela expansão para atendimento da demandaextraordinária. Decidindo pela 

expansão, o PODER CONCEDENTE manifestará interesse e notificará à 

CONCESSIOÁRIA, que também manifestarrá interesse, cujo aceite ensejará 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO, sendo a 

variaçãoobjeto de pagamento extraordinário à CONCESSIONÁRIA por acréscimo à 

contraprestação mensal. 
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3. APÊNDICE B – MINUTA DE CONTRATO DE VINCULAÇÃO DE 

RECEBÍVEIS FUTUROS 

 

Sugestão: “(...) entendemos que se trata de compomisso a ser assumido ente o 

CONSÓRCIO UNIÃO DA SERRA GERAL e o BANCO. Assim, não cabe a 

assinatura nem a obrigação para a CONCESSIONÁRIA” 

 

Justificativa: A inclusão da assinatura da CONCESSIONÁRIA se justifica, apenas, 

como forma de conhecimento, no sentido de testemunhar às obrigações celebradas ente 

o CONSÓRCIO UNIÃO DA SERRA GERAL e o BANCO, uma vez que os 

pagamentos das contraprestações devidas serão mediante transferência para a CONTA 

PAGAMENTO e para a composição, complementação e/ou recomposição do SALDO 

MÍNIMO da CONTA VINCULADA, constituindo assim, a CONCESSIONÁRIA, parte 

interessada.  

 

 

 

HORÁCIO CRISTO BARBOSA  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 


