
 

1) O EDITAL informa o valor do Contrato de R$ 1.273.626.856,08. Por outro lado, 

totalizando as receitas informadas na Tabela 14 – Projeção de Receitas do Plano de Negócio 

Referencial chega-se ao valor de R$ 1.220. 743.996 ou seja, o valor total do Contrato 

encontra-se 4,33% acima da Projeção das Receitas. Questionamos: 

a) Qual das duas informações é a correta, o valor do Contrato informado no EDITAL ou a 

Projeção de Receitas do Plano de Negócios Referencial? 

b) Sendo correto o valor informado no EDITAL, esta condição acena para a reformulação 

da Tarifa Base, em função do valor desta Tarifa ser o multiplicador do consumo de água 

previsto no Plano de Negócio Referencial, para cálculos das receitas da Concessionária. 

2) Onde foram considerados os investimentos, no Plano de Negócios de Referência, para a 

reforma da Usina de Triagem de Uberaba e qual o a previsão do valor do investimento para a 

futura Concessionária? 

3) O Plano de Negócios de Referência foi calculado como investimento em equipamentos 

operacionais o valor do caminhão compactador de 15 m3 em R$ 303.667. Por outro lado, a 

Tabela divulga o preço de aquisição do chassis para PBT em R$ 284.409. Considerando que a 

caixa compactadora para 15 m3 o valor médio é em torno de R$ 130.000, questionamos qual 

o critério adotado para se chegar ao valor estabelecido no Plano de Negócios de Referência. 

4) O Plano de Negócios de Referência foi calculado como investimento em equipamentos 

operacionais o valor do caminhão compactador de 19 m3 em R$ 369.030. Por outro lado, a 

Tabela divulga o preço de aquisição do chassis para PBT em R$ 322.355. Considerando que a 

caixa compactadora para 15 m3 o valor médio é em torno de R$ 145.000, questionamos qual 

o critério adotado para se chegar ao valor estabelecido no Plano de Negócios de Referência. 

5) Qual o critério adotado para se chegar ao valor estabelecido no Plano de Negócios de 

Referência de R$ 200.000 para elaboração do Projeto Executivo do Novo Aterro Sanitário? 

6) Na Tabela 13 do Plano de Negócios de Referência onde se encontra computado o 

acréscimo dos caminhões coletores para a coleta seletiva, como prevê a Tabela 11 do 

Relatório de Modelagem Econômico-Financeira? 

7) O Relatório de Modelagem Econômico-Financeira informa o Opex de R$ 4.200.000 anual 

para operação do aterro sanitário, que equivale ao valor mensal de R$ 350.000. Considerando 

que o próprio Relatório de Modelagem Econômico-Financeira dimensiona, para esta 

operação, 04 equipamentos pesados com consumo médio de 200 litros de diesel por dia, têm-

se 800 litros de diesel por dia ou 20.800 litros por mês que, a um preço unitário, segundo a 

ANP, de R$ 3,98 por litro, atinge-se o custo mensal de R$ 82.800? Questiona-se: qual o 

critério adotado para cálculo deste Opex? 



 

8) O Relatório de Modelagem Econômico-Financeira informa na Tabela 11 – Capex da 

Coleta, a quantidade de 5 compactadores para a coleta seletiva entre os anos 16° ao 20° e de 8 

compactadores entre os anos 26° e 30°. Questionamos, entre os anos 21° e 25° não se prevê a 

coleta seletiva? 

9) Segundo a Figura 2 – Fluxograma da Rota Tecnológica proposta do Plano de Negócios 

Referencial, qual o local previsto para disposição final dos resíduos provenientes da digestão 

anaeróbica? 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


