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INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E  

REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA  
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1. ASPECTOS GERAIS  
 

1.1. Neste ANEXO explicitam-se os instrumentos desenvolvidos para incentivo à 

preservação ambiental, em especial o incentivo ao TRATAMENTO COM 

VALORIZAÇÃO DOS SUBPRODUTOS e a DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS (RSU) de maneira ambientalmente correta. Tal iniciativa 

acaba por impulsionar a CONCESSIONÁRIA a adotar práticas associadas à 

geração de subprodutos provenientes do tratamento de RSU, tais como 

itens recicláveis que retornam ao ciclo produtivo, composto orgânico, 

energia, crédito de carbono, combustível, entre outros, reduzindo 

consequentemente o percentual de resíduos aterrados.  

1.2. A CONCESSIONÁRIA será remunerada pelo OBJETO descrito no CONTRATO, 

com base nas regras e no mecanismo de pagamento estabelecido neste 

ANEXO.  

1.3. O pagamento da CONCESSIONÁRIA será calculado pelo produto do valor 

estabelecido na CONTRAPRESTAÇÃO PROPOSTA e o índice obtido no QID – 

Quadro de Indicador de Desempenho, deduzindo deste total as RECEITAS 

ACESSÓRIAS cabíveis ao poder concedente. O pagamento será mensal e 

sofrerá impacto dos indicadores apresentados no QID deste ANEXO.  

1.4. Os valores de cada pagamento bem como os indicadores que os influenciam 

serão calculados pela CONCESSIONÁRIA, devendo ser apresentados ao 

PODER CONCEDENTE, com os respectivos comprovantes, para sua 

verificação.  

 

2. SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO  
 

2.1. O SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO (SMD) tem a finalidade de 

incentivar a CONCESSIONÁRIA a universalizar a coleta de RSU, realizar o 

tratamento com valorização dos subprodutos, reduzindo a quantidade de 

resíduos aterrados, em conformidade com o CONTRATO. Para tanto, o SMD 

visa medir o grau de atendimento da CONCESSIONÁRIA em relação aos 

patamares de serviço considerados adequados pelo PODER CONCEDENTE.  



 

2.2. Tal sistema fará com que a receita auferida pela CONCESSIONÁRIA 

corresponda a um determinado nível de qualidade dos serviços prestados.  

2.3. Para tanto se desenvolveu o QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

(QID), com base nos elementos obtidos nos estudos da PMI Nº 001/2014 e 

nos estudos de Gravimetria dos Resíduos Sólidos de Cuiabá constantes do 

PGIRS – Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Cuiabá, 

que deverá ser calculado diariamente, mensalmente, anualmente, além de 

cumulativamente ao longo de toda a execução do OBJETO do CONTRATO. 

Apesar de a sua aferição ocorrer em qualquer periodicidade solicitada pelo 

PODER CONCEDENTE, a incidência do QID será apenas mensal.  

2.4. O resultado do QID, bem como a pormenorização dos cálculos que o 

formaram, deverá ser enviado pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 

CONCEDENTE sempre que for solicitado e, ao menos, mensalmente. 

2.5. O cálculo do QID será dado conforme Equação 1: 

 

                             
 

Equação 1 – Cálculo do Indicador de Desempenho 

 
Sendo:  
 
QID: Quadro de Indicador de Desempenho;  
ICD: Índice de Coleta Domiciliar; 
IRT: Índice de Resíduos Tratados; 
IRRA: Índice de Redução dos Resíduos Aterrados. 
 
Assim, temos: 
 

QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO (QID) 

INDICADOR SIGNIFICADO 

ICD Índice de Coleta Domiciliar  

IRT Índice de Resíduos Tratados  

IRRA Índice de Redução de Resíduos Aterrados  

 

2.6. Conforme observado na equação 1, o QID tem relação linear direta com os 

índices de qualidade dos serviços de coleta domiciliar, tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos. Por conseguinte, caso a demanda dos 



 

itens ponderados não seja plenamente atendida, a CONCESSIONÁRIA sofrerá 

um impacto direto em seu desempenho. Os indicadores que compõem o 

QID serão limitados ao valor máximo igual a 1 e estão detalhados a seguir: 
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Equação 2 – Índice de Resíduos Coletados na Coleta Domiciliar 

 

      
                              

             
   

 
Equação 3 – Cálculo do Índice de Resíduos Aterrados 

 

    
             

                              
 

 
Equação 4 – Cálculo do Índice de Resíduos Tratados 

 
Sendo:  
 
QRSD COLETADO: Quantidade de resíduo sólido domiciliar coletado no mês da 

medição, em toneladas. 

QRSD PROPOSTO PARA COLETA: Quantidade de resíduo sólido domiciliar 

proposto para ser coletado no mês, em toneladas. 

QRS ATERRADO: Quantidade de resíduo sólido destinada ao aterro sanitário no 

mês, incluindo os rejeitos remanescentes dos processos de TRATAMENTO 

adotado, independente da tecnologia utilizada, em toneladas. 

QRS PROPOSTO PARA ATERRAMENTO: Quantidade de resíduo sólido proposto 

para aterramento no mês, incluindo os rejeitos dos processos de TRATAMENTO 

adotado, independente da tecnologia utilizada, em toneladas. 

QRSD TRATADO: Quantidade de resíduo sólido domiciliar destinado ao 

tratamento que retornaram ao ciclo produtivo ou foram devidamente 

valorizados, conforme proposição da contratada no mês da medição, em 

toneladas. 



 

QRSD PROPOSTO PARA TRATAMENTO: Quantidade de resíduo sólido domiciliar 

proposto para retornarem ao ciclo produtivo ou serem devidamente valorizados, 

conforme proposição da contratada no mês da medição, em toneladas. 

 

3. MECANISMO DE PAGAMENTO  
 

3.1. A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA visa a remunerar a CONCESSINÁRIA 

pelos serviços prestados no âmbito do CONTRATO de CONCESSÃO 

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

no CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, neste ANEXO e na 

PROPOSTA COMERCIAL da CONCESSIONÁRIA. 

3.1.1.  A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA será composta por valor 

REMUNERATÓRIO, devido mensalmente, a partir do início da prestação dos 

SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL de RSU. 

3.1.2. A PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL remunera a CONCESSIONÁRIA 

conforme o desempenho relativo ao MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE 

COLETADO, TRATADO E DESTINADO, a cada mês.  

3.1.3. O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA será reajustado anualmente, 

sempre considerando como data-base o dia 31 de dezembro, conforme a 

variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado e 

divulgado pelo IBGE. Destaca-se que, para fins de correção da 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, será aplicado o IPCA referente ao mês 

imediatamente anterior ao da data-base.  

3.1.4. A PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL (PRM) será calculada, em função do 

VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, do desempenho relativo a 

prestação dos serviços, deduzido do valor das Receitas Acessórias na parcela 

que couber ao poder público. O pagamento será mensal conforme 

apresentado a seguir: 

 
 

                      
 

Equação 5 – Cálculo da Parcela Remuneratória Mensal 
 



 

 
Sendo:  
 
PRM: PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL 

VCM: VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, que representa o lance vencedor 

da LICITAÇÃO 

QID: QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO  

RAC: RECEITAS ACESSÓRIAS  

 
3.1.5. A primeira PRM será devida a partir do primeiro mês da prestação do 

SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL de RSU.  

3.1.6. RECEITAS ACESSÓRIAS são quaisquer receitas percebidas pela 

CONCESSIONÁRIA, advindas de projetos associados ou complementares que 

não componham diretamente a CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 

3.1.7. A CONCESSIONÁRIA poderá explorar fontes de RECEITAS ACESSÓRIAS, ou de 

projetos associados nas áreas integrantes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

utilizáveis para a obtenção de qualquer espécie de receita, desde que tal 

exploração não comprometa os padrões de qualidade previstos nas normas 

e procedimentos integrantes do CONTRATO. 

3.1.8. As RECEITAS ACESSÓRIAS a serem exploradas pela CONCESSIONÁRIA 

poderão estar relacionadas, mas sem se limitar, a: 

3.1.8.1. Comercialização de produtos provenientes de material reciclado; 

3.1.8.2. Venda a terceiros de quaisquer subprodutos (energia, combustível, crédito 

de carbono, itens recicláveis, entre outros) de resíduos sólidos domésticos e 

da construção civil, aproveitáveis para reuso ou reciclagem, recuperados 

e/ou beneficiados; 

3.1.8.3. Prestação de serviços de recebimento e disposição final de resíduos 

provenientes de grandes geradores e outros resíduos sólidos especiais 

oriundos de unidades industriais, limitando-se a Classe II – NBR 

10.004/ABNT; 

3.1.8.4. Prestação de serviços de recebimento, beneficiamento e disposição final de 

resíduos sólidos da construção civil; e 

3.1.8.5. Outras modalidades admitidas em lei e aprovadas pelo MUNICÍPIO. 



 

3.1.9. A exploração das RECEITAS ACESSÓRIAS poderá ser feita diretamente pela 

CONCESSIONÁRIA ou por terceiros por ela livremente contratados e deverá 

atender à legislação municipal, estadual e federal pertinente. 

3.1.10. O compartilhamento de ganhos será fixado, caso a caso, mediante análise da 

viabilidade econômica de cada projeto, ressalvada a hipótese, caso 

verificada a sua viabilidade, de repasse de até 5% (cinco por cento) da 

receita líquida das RECEITAS ACESSÓRIAS a favor do PODER CONCEDENTE, 

sendo apurado como crédito deste último no âmbito de REEQUILÍBRIO 

CONTRATUAL, cabendo o percentual restante exclusivamente para a 

CONCESSIONÁRIA. 

3.1.11. A regra de compartilhamento de ganhos prevista 3.1.10 não será aplicável 

aos projetos cuja viabilização permita a redução do volume de RESÍDUOS 

aterrados, cabendo à CONCESSIONÁRIA, nestes casos, o correspondente a 

50% das receitas líquidas decorrentes desses projetos. 

3.1.12. Os resíduos secos recicláveis triados no sistema de tratamento implantado 

no município, no quantitativo correspondente a parcela que caberá ao 

município, ou seja, 50% sobre o total de materiais recicláveis deverá ter o 

valor correspondente a sua comercialização abatido no valor das 

contraprestações.  

3.1.13. O prazo de todos os contratos de exploração comercial celebrados pela 

CONCESSIONÁRIA, referentes às RECEITAS ACESSÓRIAS, não poderá 

ultrapassar o prazo da CONCESSÃO. 

3.1.14. A exploração das receitas acessórias provenientes da prestação de serviços 

que não estejam relacionadas aos resíduos sólidos de responsabilidade do 

poder público municipal não poderá de forma alguma comprometer a 

capacidade instalada dos equipamentos nem a vida útil do aterro sanitário, 

devendo tal análise ser submetida à avaliação e parecer do poder 

concedente para sua autorização, se for o caso. 


