
 
O CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA vem apresentar 

resposta à solicitação de esclarecimentos apresentados pela empresa REÚSA, 

conforme segue: 

 

1. O Edital apresenta que o recebimento médio de resíduos é de 1.100 ton/mês. 

Porém, no Quadro 6 do documento denominado “Projeto descritivo”, a 

quantidade prevista para o ano de 2021 é de 9.581,85 ton, o que representa 

apenas 798,5 ton/mês. Qual o valor está correto? Se for possível, gostaríamos 

de ter acesso à planilha contendo os quantitativos de pesagens dos últimos 

12 meses, separado por município.  

Houve um erro na multiplicação para passagem da quantidade de toneladas por 

dia para toneladas por ano. Onde se lê 9.581,85t/ano e 9.630,66t/ano deve ser 

considerado 13.450,25t/ano e 13.519,6t/ano, respectivamente. Atentando que é 

uma estimativa para quantificação do volume e assim determinar o custo da 

disposição em toneladas. 

Ainda conforme solicitado, segue quantitativo disposto por município no ano de 

2020 (discriminado mensalmente): 

Municípios 
Toneladas em 2020 por município 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

Albertina 48,45 36,80 38,85 42,01 32,50 35,71 36,78 30,43 36,31 33,25 31,39 40,44 442,92 

Andradas 759,70 678,73 773,63 633,84 610,91 644,57 644,67 620,98 650,26 667,44 656,16 739,36 8080,25 

Caldas 273,80 162,81 173,46 156,67 144,05 146,36 141,74 132,08 146,94 159,82 157,92 176,58 1972,23 

Ibitiura de 
Minas 

57,65 48,11 48,92 44,81 41,73 45,64 48,62 46,14 45,18 46,75 45,40 49,49 568,44 

Ipuiuna 163,02 138,01 139,71 127,22 126,54 128,66 136,06 121,92 125,38 131,83 120,67 126,87 1585,89 

Santa Rita 
de Caldas 

8,64 7,15 7,39 0,00 0,00 0,00 2,88 3,47 1,69 3,74 7,23 9,49 51,68 

Total 1311,26 1071,61 1181,96 1004,55 955,73 1000,94 1010,75 955,02 1005,76 1042,83 1018,77 1142,23 12701,41 

 

 

2. O Anexo I do termo de referência, logo na primeira página, traz: “A empresa 

contratada deverá realizar, quando necessários, palestras educacionais 

demonstrando a necessidade de separação dos resíduos, fielmente ligado à 

educação ambiental”. Pergunta-se: 

a. Quantas palestras estão previstas?  



 
b. As palestras serão realizadas em todos os municípios do consórcio? 

c. Na planilha de composição de preço, onde foram contemplados os 

custos com a realização das palestras? 

Não há uma previsão de palestras. Somente se necessário, em consenso com 

o Consórcio, poderão ser realizadas palestras educacionais, as quais deverão 

ser definidos os custos e tais custos comporem um possível reequilíbrio 

econômico financeiro. 

 

3. A planilha de composição de preço (Anexo II), no item 15.1, apresenta 03 

serviços de intervenção ambiental, sendo: Obtenção da Documento 

Autorizativo de Intervenção Ambiental - corte de árvores para terraplanagem; 

Projeto de levantamento florístico (incluindo compensação ambiental); e 

Execução da compensação ambiental. Pergunta-se: 

a. A qual área se refere esse estudo?  

No item 2.7 do projeto descritivo, no terceiro parágrafo deste item menciona a 

área de 3.900m² a qual deve ser realizado o levantamento florístico para 

solicitação de documento autorizativo de intervenção ambiental (DAIA) junto ao 

órgão ambiental estadual competente. 

b. O que deve ser considerado no item “Execução de compensação 

ambiental”? A pergunta se deve a dificuldade em se orçar algo que 

ainda não foi projetado e nem autorizado pelo órgão ambiental. Por 

exemplo, em qual área será realizada essa compensação? Será em 

área pública? Quem será responsável pelo fornecimento e plantio das 

mudas? Quem será responsável pelo monitoramento, manutenção e 

replantio, quando necessário? 

Todo o levantamento florístico, bem como em conseguir as autorizações 

pertinentes junto aos órgãos responsáveis para supressão e compensação 

ambiental, contemplando também projetos de compensação e execução desta 

mesma compensação aprovada pelo órgão ambiental serão de responsabilidade 

da empresa vencedora. 

Quanto as áreas de recuperação, estas poderão ser no próprio aterro sanitário 

em áreas de APP ainda que necessitam de recomposição florestal ou em áreas 



 
públicas junto ao município de Andradas, a ser definido em conjunto entre 

Consórcio, Prefeitura de Andradas e empresa vencedora do certame. 

Foi determinado um valor para o projeto de levantamento florístico e 

compensação ambiental contemplando a execução desta (incluindo 

monitoramento e replantio, caso couber), que em caso de discrepância a 

empresa poderá solicitar reequilíbrio econômico financeiro. 

 

4. Na pág. 17 do termo de referência cita-se: “Os serviços topográficos para 

verificação da estabilidade dos taludes serão a cargo do vencedor da 

licitação.” Pergunta-se: 

a. Na elaboração do projeto de ampliação foi realizado um estudo de 

estabilidade dos taludes, para a verificação se tal ampliação seria 

tecnicamente viável? 

Não foi realizado estudo de estabilidade de taludes no projeto proposto no edital, 

uma vez que a expansão geral do aterro prevê a execução de célula final 

semelhante ao proposto no projeto aprovado junto ao licenciamento ambiental 

em 2018, para o qual foi realizado tal teste para averiguação da estabilidade dos 

taludes. Caso a empresa vencedora julgue necessário a realização de estudo de 

estabilidade de taludes do projeto proposto, esta deve solicitar ao consórcio a 

aprovação, o que gerará a possibilidade de futura análise de reequilíbrio 

econômico financeiro junto ao valor da tarifa cobrada pela disposição de 

resíduos. 

b. Quais serviços devem ser considerados para este item? Por exemplo, 

será exigido a instalação de marcos geotécnicos no maciço? 

Somente o serviço topográfico, com entrega de relatório e levantamento 

planialtimétrico ao Consórcio. Futuramente, caso o Consórcio ache pertinente a 

instalação de marcos geotécnicos, a empresa poderá realizar a instalação e tais 

custos poderão ser foco de análise de reequilíbrio econômico financeiro junto a 

tarifa cobrada por tonelada disposta. 

 

5. Nas págs. 17 e 18 do termo de referência é citado que a contratada deve 

realizar estudos para a ampliação de novas células. Pergunta-se: 



 
a. Deve ser considerado a elaboração de um documento detalhado a 

nível de um Projeto Executivo?  

Deve ser considerado um projeto semelhante ao apresentado neste processo 

licitatório, contendo um projeto básico com alguns detalhamentos. O projeto 

deve prever no mínimo plantas de cada etapa de expansão de aterramento por 

alteamento, contendo a alocação das estruturas de drenagem, volumes de corte 

e aterro, curvas de nível, impermeabilização. O horizonte deste projeto deve 

prever a disposição de resíduos por pelo menos 01(um) ano. 

b. A área a ser considerada para a ampliação já possui ensaios de 

sondagem de solo ou deverá ser considerado mais ensaios de campo? 

Já foram realizadas sondagens no projeto de ampliação de 2015 (licenciamento 

aprovado em 2018), o qual prevê a ampliação na área que se deseja ampliar e 

licenciada. Caso a empresa vencedora julgue necessário a realização de novo 

estudo de sondagens, esta deve solicitar ao consórcio a aprovação, o que gerará 

a possibilidade de futura análise de reequilíbrio econômico financeiro junto ao 

valor da tarifa cobrada pela disposição de resíduos. 

c. Deve ser considerado estudo de estabilidade de taludes para esta nova 

ampliação? 

Apesar de haver este estudo no projeto de 2015, é pertinente realizar o estudo. 
 

d. Conforme citado no termo de referência, a área em questão já 

encontra-se licenciada. Haverá a necessidade de ser realizado mais 

algum estudo referente a licenciamento? 

No atual momento não há necessidade de demais estudos. Caso o Consórcio 

ache pertinente estudar outras áreas para ampliação prevendo novo 

licenciamento, poderá ser solicitado reequilíbrio econômico financeiro pela 

empresa operadora do aterro diante dos custos dos projetos e estudos de 

possível ampliação gastos pela empresa. 

 

6. É necessário considerar equipe de trabalho para o recebimento de resíduos 

em dias de feriado? 



 
Sim, há necessidade na maioria dos feriados, exceto para feriados que sejam 

aos domingos, pois não há expediente de domingo, apenas de segunda-feira à 

sábado. 

 

7. Na pág. 19 do termo de referência cita-se que: “A contratada deverá manter 

no local do aterro sanitário, vigilância de 24 horas por dia, 365 dias no ano...”. 

Pergunta-se: 

a. Na planilha de composição de preço (Anexo II) são considerados 

apenas 2 vigias. Deve ser considerado os vigias apenas no período 

noturno, por exemplo das 18:00 as 06:00 h? 

Sim, devem ser considerados 2 vigias para o período noturno, das 19:00 às 

07:00, em jornada de 12/36h, o que permitirá que os vigias trabalhem inclusive 

aos domingos e feriados, como já têm sido praticado. 

b. Se a resposta da pergunta anterior for sim, como ficaria a vigilância nos 

períodos em que não haverá funcionários trabalhando, por exemplo, 

das 06:00 as 07:00 h, das 16:00 as 18:00 h, aos sábados a tarde e aos 

domingos e feriados? 

Na operação da atual responsável pela operação do aterro de segunda-feira à 

sábado das 07:00 às 19:00 há funcionários presentes no aterro, de modo que a 

presença de vigia é dispensada nestes horários. A contratação de vigia para 

segurança do aterro no período de 07:00 às 19:00 de domingos (não prevista 

em edital) poderá ser considerada junto à administração do Consórcio caso a 

empresa julgue necessário, devendo esta despesa ser contabilizada em 

solicitação de reequilíbrio econômico financeiro. 

 

8. Na pág. 19 do termo de referência é citado que as horas dos horímetros dos 

veículos/máquinas serão conferidas e registradas por um fiscal do consórcio. 

Pergunta-se:  

a. O pagamento pela disponibilização e utilização das máquinas será feito 

por hora trabalhada? 

Para contabilização do preço médio da tonelada disposta foi necessário 

determinar o tempo de trabalho em campo das máquinas chegando a valores 



 
máximos próximos de 120h/mês. Portanto, seguindo a metodologia de cálculo, 

o pagamento é realizado respeitando as horas trabalhadas pelas máquinas, 

sendo que o valor dessa despesa foi contabilizada para ser paga dentro do valor 

do preço da tonelada de resíduo aterrada. 

 

9. Na pág. 20 do termo de referência consta que: “Os equipamentos inclusos nas 

atividades complementares uma vez convocados terá uma garantia mínima 

de 100 horas por quinzena e a sua convocação se dará com antecedência 

mínima de 5 dias úteis. Pergunta-se: 

a. Quais equipamentos serão inclusos em atividades complementares e 

quais seriam essas atividades? 

As atividades complementares se tratam de atividades não previstas no edital 

(tal como aspersão dos acessos com caminhão pipa, coleta de lixiviado por 

caminhão tanque para lançamento em recurso hídrico ou outro tratamento, etc) 

que, caso sejam julgadas necessárias pela empresa vencedora da licitação 

durante sua operação, poderão ser alvo de reequilíbrio econômico financeiro 

caso haja anuência do Consórcio, devendo ser encaminhada solicitação prévia 

ao Consórcio para apreciação. 

b. Quais os valores a serem pagos pela contratante para a 

disponibilização desses equipamentos? 

Por se tratar de serviços extraordinários não previstos no edital, os valores e 

garantias mínimas de serviço deverão ser analisadas pontualmente junto ao 

Consórcio, mediante solicitação prévia de anuência por parte da empresa 

vencedora da licitação. 

 

10. Na planilha de composição de preço (Anexo II) não consta o serviço de 

plantio de grama. Esse serviço não será executado pela contratada? 

No atual momento não ocorrerá plantio de gramas nos taludes devido a 

ampliação que ocorrerá, impossibilitando o plantio devido a disposição de 

resíduos devido a ampliação nestes locais. Na próxima etapa da ampliação (a 

ser projetada pela empresa vencedora) poderá ser previsto, caso necessário. 

 



 
11. No processo de licitação anterior era previsto a ampliação da lagoa de 

tratamento de chorume. Neste processo não deve ser considerado tal 

serviço? 

No atual momento não ocorrerá. Tal necessidade se confirmará caso o 

monitoramento ambiental, previsto nas condicionantes do licenciamento 

ambiental, indicarem inconformidade de lançamento de efluentes, quando 

relacionadas a legislação vigente. Em caso de inconformidade quanto a 

eficiência do tratamento, a empresa deverá propor solução viável para sanar o 

problema (o que pode ser construção de nova lagoa, readequação do tratamento 

já instalado, entre outras soluções aplicáveis no campo da engenharia), sendo 

que a solução escolhida pela empresa deverá ser aprovada pelo Consórcio para 

posterior projeto e execução. Os possíveis custos quanto ao projeto e execução 

da solução escolhida poderão ser compensados através da solicitação de 

reequilíbrio econômico financeiro a ser avaliado pelo Consórcio. 

 

12. Na planilha de composição de preço (Anexo II), no item 15.1, consta o item 

“Projeto e execução de novo poço artesiano - incluindo as respectivas 

autorizações de perfuração, outorga de captação - todo processo 

administrativo junto ao IGAM e/ou órgão ambiental responsável. Pergunta-

se: 

a. Qual a profundidade deve ser considerada no orçamento para a 

perfuração do poço artesiano? 

Poços artesianos no município de Andradas possuem profundidade média em 

torno de 100 metros. Portanto, deve-se considerar 100 metros de profundidade. 

b. Se a profundidade for maior, a contratada será reembolsada pelo 

valor adicional? 

Caso a profundidade for maior e o valor seja diferente ao especificado na planilha 

de custos a empresa responsável pela operação poderá solicitar reequilíbrio 

econômico financeiro ao Consórcio. 

 

13. Referente a implantação de sistema de drenagem de águas pluviais, a 

planilha de composição de preços (Anexo II) cita apenas canaletas meia-



 
cana de 300 mm de diâmetro. Nenhum um outro dispositivo de drenagem 

deve ser considerado, como por exemplo, caixas de passagem, descidas 

d’água em gabião, dissipadores, etc.? 

Somente as canaletas meia cana neste momento. Tais canaletas deverão ser 

conectadas no sistema circundante já existente. 

 

14. Na planilha de composição de preço (Anexo II), no item 15.3, consta o item 

“Manta Geotêxtil (2 mm)”. Este item refere-se a geomembrana de PEAD de 

2 mm? 

Exato, refere-se a geomembrana de PEAD 2mm. 

 

15. Com relação a medição, pergunta-se: 

a. Referente aos serviços de operação do aterro sanitário, a contratada 

seria paga por quantidade de resíduos recebida, levando-se em conta 

o valor definido nos itens de 1 a 13 da planilha de composição de preço 

(Anexo II)? 

b. Já os itens referentes a ampliação e de implantação de novas células, 

a contratada seria paga de acordo com a execução dos serviços e 

levando-se em consideração o valor aplicado a cada item seguindo 

cronograma físico-financeiro de obra? Ou seja, tais serviços não 

estariam vinculados a quantidade de resíduos recebidos, correto? 

O custo global da disposição de resíduos englobam todos os serviços realizados 

- operacionais, de implantação e ampliação, portanto, os valores pagos a 

empresa serão os constantes na disposição de resíduos, não sendo separado 

os valores da operação, da ampliação e implantação de novas células. Portanto, 

o valor final encontrado no anexo II, refere-se a todos os serviços elencados na 

planilha do Anexo II, correspondente a operação, ampliação e implantação de 

nova célula. 

 
16. Com relação ao contrato, o parágrafo 6 da cláusula sétima diz: “...será de 

responsabilidade da contratada eventuais taxas para pagamento de eventuais 

licenciamentos que por ventura possam vir a surgir durante a execução do 



 
contrato com o aumento das células.”. Porém, sem que o licitante saiba de 

maneira clara quais taxas podem incorrer sobre o licenciamento, o mesmo 

não pode elaborar seu orçamento. Pergunta-se: há estimativa ou documento 

formal que estabeleça essas taxas? Onde essa previsão foi realizada na 

planilha orçamentária? 

Caso tenha necessidade de novos licenciamentos ambientais e custos com 

estes, a empresa poderá solicitar reequilíbrio econômico financeiro ao 

Consórcio. 

 

Andradas/MG, 04 de março de 2021 
 
 

Tatiane Raposo Miranda 
Superintendente 


