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CONTRATO DE CONCESSÃO 

REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADOS NO 

ESTADO DO AMAPÁ 

 
 
Pelo presente instrumento,  
 
o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa localizada em 
na Capital do Estado do Amapá, no Palácio do Setentrião, localizado na Rua General Rondon, 
259, CEP: 68900-082[•], inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.577/0001-25, neste ato 
representado pelo seu governador, o Sr. Waldez Góes da Silva, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE;  
 
(***DESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA), [qualificação], doravante denominada simplesmente 
CONCESSIONÁRIA; 
 
e, na condição de interveniente-anuente,  
 
a ARSAP – Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Amapá, inscrita no 
CNPJ sob o nº 05.497.801/0001-28, com endereço à Av. FAB, nº 1.276, bairro Centro, 
Macapá/AP, CEP 68.900-073, doravante denominada simplesmente AGÊNCIA REGULADORA;  
 
celebram o presente CONTRATO para exploração dos SERVIÇOS na ÁREA DA CONCESSÃO, o qual 

será regido pela legislação pertinente e, especificamente, pelas cláusulas e condições a seguir 

estipuladas. 

 

CONSIDERANDO: 

 

a) que o presente CONTRATO foi devidamente autorizado e/ou validado pelos órgãos e 

entidades públicos envolvidos no planejamento, na organização, na gestão, na 

regulação, na fiscalização e no controle da prestação dos serviços de água e esgoto na 

ÁREA DE CONCESSÃO, conforme consta dos autos do processo administrativo nº [●]; 

 

b) a existência, validade e eficácia dos convênios de cooperação e contratos de 

gerenciamento celebrados, bem como da presente CONCESSÃO, nos termos da Lei 

federal nº 11.445/2007, da Lei federal nº 11.107/05, da Lei federal nº 13.089/2015, e 

das legislações estadual e municipais que regem a matéria; 

 

c) a participação efetiva da população no processo de contratação desta CONCESSÃO, 

assegurada pela realização de Consulta Pública entre os dias [●] de [●] de [●] e [●] de 

[●] de [●], assim como da realização de Audiência Pública ocorrida no dia [●] de [●] de 

[●]; e 
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d) a convocação nacional e internacional para participação na LICITAÇÃO, com publicação 

no Diário Oficial do Estado do Amapá e a realização do certame, ocasião em que a 

[concessionária] sagrou-se vencedora e constitui-se em Sociedade de Propósito 

Específico, em cumprimento ao item [●] do edital de Concorrência Internacional nº 

[●]/[●]. 

 

 DEFINIÇÕES 
 

 Acordam as PARTES que os termos e expressões identificados abaixo são utilizados, para 
os efeitos deste CONTRATO, conforme as definições expostas nesta cláusula, salvo quando do 
contexto ou da forma de seu emprego resultar inequivocamente sentido diverso: 
 

1.1.1. AFILIADA: pessoa jurídica relacionada, direta ou indiretamente, a outra pessoa jurídica 
como CONTROLADA, CONTROLADORA ou por se sujeitar ao CONTROLE comum de 
outra(s) pessoa(s) física(s) ou jurídica(s). 
 

1.1.2. AGÊNCIA REGULADORA: Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do 
Estado do Amapá - ARSAP, criada pela Lei estadual nº 0625/2001, com competência 
para regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de saneamento 
básico, ou outro órgão ou entidade reguladora estadual que venha a substituí-la nas 
atribuições de regulação dos serviços públicos de saneamento básico. 
 

1.1.3. ANEXO: cada um dos documentos anexados a este CONTRATO, numerados 
sequencialmente, e que dele fazem parte integrante. 

 
1.1.4. ÁREA DE CONCESSÃO: extensão de área onde os SERVIÇOS serão prestados pela 

CONCESSIONÁRIA, nos termos do presente CONTRATO, conforme delimitação contida 
no ANEXO IV DO EDITAL – DESCRIÇÃO DA ÁREA DA CONCESSÃO; 

 
1.1.5. B3: BRASIL, BOLSA, BALCÃO – B3, atual denominação da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros, situada no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Praça Antônio Prado, n.º 48, Centro, responsável pela condução da Sessão 
Pública do Leilão juntamente com a Comissão de Licitação. 

 
1.1.6. BENS VINCULADOS: bens necessários para a prestação dos SERVIÇOS, incluindo aqueles 

transferidos a CONCESSIONÁRIA e aqueles por ela adquiridos e/ou construídos, 
excetuando-se os bens privados que integram a prestação dos SERVIÇOS. 
 

1.1.7. CAESA: Companhia de Água e Esgoto do Amapá, sociedade de economia mista criada 
pelo Decreto Lei nº 490/1969, a quem caberá a prestação dos SERVIÇOS durante o 
período de OPERAÇÃO ASSISTIDA. 

 
1.1.8. COMITÊ DE MONITORAMENTO: órgão colegiado que tem a finalidade de acompanhar a 

execução dos contratos de delegação pela CONCESSIONÁRIA, de forma a proporcionar 
transparência nas informações quanto aos benefícios socioambientais, cujas diretrizes 
para o seu funcionamento constam do ANEXO X – COMITÊ DE MONITORAMENTO. 

 
1.1.9. COMITÊ DE TRANSIÇÃO: órgão colegiado que tem a finalidade de facilitar a interlocução 

e a interação entre as equipes do CONTRATANTE, da CAESA e da CONCESSIONÁRIA, de 
forma a contribuir com a troca de informações referentes aos aspectos essenciais à 
transferência do SISTEMA e da operação dos serviços. 
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1.1.10. CONCESSÃO: delegação da prestação dos SERVIÇOS nos MUNICÍPIOS, a qual será regida 

pela Lei Federal nº 8.987/1995, durante o prazo estabelecido no EDITAL e no 
CONTRATO. 
 

1.1.11. CONCESSIONÁRIA: sociedade de propósito específico constituída pelo adjudicatário 
vencedor da LICITAÇÃO para execução dos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO. 

 

1.1.12. CONSELHO DE TITULARES: órgão colegiado instituído com a finalidade de coordenar e 
integrar as relações entres os titulares da PRESTAÇÃO REGIONALIZADA dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando a assegurar a participação 
consultiva dos titulares em decisões atinentes à execução do CONTRATO, nos termos 
do ANEXO VIII - CONSELHO DE TITULARES e das cláusulas do presente instrumento. 

 

1.1.13. CONTRATANTE: É o Estado do Amapá, pessoa jurídica de direito público interno, que 
figura como contratante público mediante delegação expressa prevista nos CONVÊNIOS 
DE COOPERAÇÃO e CONTRATOS DE GERENCIAMENTO celebrados com os MUNICÍPIOS; 

 
1.1.14. CONTRATO: presente instrumento jurídico e seus ANEXOS, celebrado entre o 

CONTRATANTE e a CONCESSIONÁRIA, com interveniência anuência da AGÊNCIA 
REGULADORA. 
 

1.1.15. CONTRATO DE GERENCIAMENTO: instrumento celebrado entre os MUNICÍPIOS e o 
CONTRATANTE, cujo objeto é, complementarmente ao CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, 
regulamentar: (a) a transferência da organização e do gerenciamento da PRESTAÇÃO 
REGIONALIZADA dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
previstos na ÁREA DE CONCESSÃO ao CONTRATANTE; (b) o processo de delegação dos 
SERVIÇOS pelo CONTRATANTE e (c) a delegação das funções de fiscalização e regulação, 
inclusive tarifária, à AGÊNCIA REGULADORA, na forma das Leis federais nº 8.666/1993, 
8.987/1995, 11.107/2005 e 11.445/2007, entre outras normas aplicáveis. 

 
1.1.16. CONTROLADA: qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo CONTROLE é exercido 

por outra pessoa ou fundo de investimento. 
 

1.1.17. CONTROLADORA: qualquer pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência 
complementar que exerça CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de investimento. 
 

1.1.18. CONTROLE: poder detido por pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de 
voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: 
(i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas 
deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra 
pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, conforme 
o caso; ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de 
órgãos de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência 
complementar. 
 

1.1.19. CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO: instrumentos que constituíram a gestão associada dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário entre os titulares do 
SERVIÇO e o CONTRATANTE, com a delegação das atividades de organização e 
gerenciamento da prestação ao CONTRATANTE, e as atividades de regulação e 
fiscalização à AGÊNCIA REGULADORA. 
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1.1.20. EDITAL: instrumento convocatório e seus Anexos (Edital de Concorrência Pública 

Internacional nº [●]) regulador dos termos e condições da LICITAÇÃO. 
 

1.1.21. FLUXO DE CAIXA MARGINAL: projeção da variação no desempenho do fluxo de caixa da 
CONCESSIONÁRIA, medindo a influência de alterações das atividades de operações e 
investimentos decorrentes de um determinado evento sobre o comportamento do 
caixa da CONCESSIONÁRIA, nas hipóteses e condições expressamente estabelecidas no 
CONTRATO. 
 

1.1.22. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: garantia fornecida pela CONCESSIONÁRIA, 
visando garantir o fiel cumprimento das obrigações constantes deste CONTRATO, em 
todos os seus termos, conforme Cláusula 16. 

 
1.1.23. GESTÃO ASSOCIADA: associação voluntária entre cada MUNICÍPIO com o 

CONTRATANTE, nos termos dos CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO e CONTRATOS DE 
GERENCIAMENTO, com a finalidade de estruturar, organizar e delegar os serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, de maneira integrada e regionalizada. 

 

1.1.24. INDICADORES DE DESEMPENHO: indicadores de qualidade e de disponibilidade dos 
SERVIÇOS constantes do ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE 
ATENDIMENTO. 
 

1.1.25. INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS: relatório permanentemente atualizado, emitido 
pela CONCESSIONÁRIA, constando o rol dos BENS VINCULADOS, com suas descrições e 
informações mínimas, nos termos do CONTRATO. 

 
1.1.26. LICITAÇÃO: Concorrência Pública Internacional nº [●], objeto do EDITAL, que teve por 

objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para o CONTRATANTE, com vistas à 
outorga da CONCESSÃO objeto deste CONTRATO. 

 
1.1.27. LOTEADORES: empreendedores responsáveis pela obtenção de aprovações junto às 

autoridades públicas para a realização de loteamentos e desmembramentos em 
imóveis, responsabilizando-se pela implantação de infraestrutura de saneamento nos 
referidos imóveis, nos termos da legislação e deste CONTRATO.  
 

1.1.28. METAS DE ATENDIMENTO: metas de cobertura fixadas para a prestação dos SERVIÇOS 
previstas no ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO. 
 

1.1.29. MUNICÍPIOS: Municípios compreendidos na ÁREA DA CONCESSÃO, conforme Anexo IV 
do EDITAL. 

 
1.1.30. OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA: execução sob a responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA de obras em instalações e edificação de infraestruturas para a 
prestação adequada dos SERVIÇOS, nos sistemas de água e esgotamento sanitário, nos 
termos do ANEXO IV – CADERNO DE ENCARGOS deste CONTRATO. 

 
1.1.31. OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA: período de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 

assinatura do CONTRATO, podendo ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias em 
comum acordo das PARTES, durante o qual a CONCESSIONÁRIA fará o 



 

Página 8 de 80 

 

acompanhamento intensivo das atividades relacionadas à OPERAÇÃO DO SISTEMA, 
figurando a CAESA, para todos os efeitos, como responsável direto pela OPERAÇÃO DO 
SISTEMA e titular das receitas provenientes desta operação. 
 

1.1.32. OPERAÇÃO DO SISTEMA: compreende o conjunto de ações operacionais a ser 
desenvolvido e executado pela CONCESSIONÁRIA, após a emissão do TERMO DE 
TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA, para a prestação dos SERVIÇOS aos USUÁRIOS do 
SISTEMA, observados os parâmetros e condições previstos no CONTRATO e seus 
ANEXOS. 

 
1.1.33. PARTES: CONTRATANTE e CONCESSIONÁRIA, que celebram o presente CONTRATO. 

 
1.1.34. PLANO DE TRANSIÇÃO: todas as providências a serem realizadas pelo CONTRATANTE e 

especialmente pela CONCESSIONÁRIA, para que se possa efetuar a devolução do 
SISTEMA ao CONTRATANTE dentro das condições previstas neste CONTRATO e sem 
qualquer prejuízo à continuidade da prestação dos SERVIÇOS. 

 
1.1.35. PLANO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO: instrumento de planejamento aprovado pelos 

MUNICÍPIOS contendo disposições e informações relacionadas aos serviços de água e 
esgoto, nos termos do artigo 19 da Lei federal nº 11.445/2007. 

 
1.1.36. PROPOSTA COMERCIAL: proposta apresentada pela licitante vencedora da LICITAÇÃO, 

no âmbito do processamento da LICITAÇÃO, constante do ANEXO II do CONTRATO – 
PROPOSTA COMERCIAL. 

 
1.1.37. RECEITA ADICIONAL: toda e qualquer receita alternativa, complementar e acessória que 

venha a ser auferida direta ou indiretamente pela CONCESSIONÁRIA decorrente da 
exploração de projeto associado ou da prestação de serviço adicional aos SERVIÇOS, na 
forma do artigo 11 da Lei federal nº 8.987/95, mediante prévia e expressa autorização 
do CONTRATANTE. 
 

1.1.38. RECEITA DA EXPLORAÇÃO: receita auferida pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da 
cobrança de TARIFAS pela prestação dos SERVIÇOS aos USUÁRIOS do SISTEMA, 
acrescida da RECEITA ADICIONAL e da receita resultante da prestação dos SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES. 

 

1.1.39. RECEITA TARIFÁRIA: valor arrecadado pela CONCESSIONÁRIA decorrente do pagamento 
de TARIFAS pelos USUÁRIOS do SISTEMA pela prestação dos SERVIÇOS. 
 

1.1.40. SEGURADORA: seguradora brasileira ou estrangeira autorizada a funcionar no Brasil. 

 
1.1.41. SERVIÇOS: atividades integradas que compreendem a totalidade dos serviços a serem 

prestados pela CONCESSIONÁRIA, incluindo as atividades inerentes à gestão comercial 
junto aos USUÁRIOS de tais serviços, assim caracterizadas: (a) abastecimento de água - 
serviço público que abrange as atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao 
abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e os 
seus instrumentos de medição; (b) esgotamento sanitário - serviço público que abrange 
as atividades de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 
ambiente. 
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1.1.42. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: serviços auxiliares, complementares e correlatos aos 
SERVIÇOS, a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA e sob a regulação da AGÊNCIA 
REGULADORA, conforme ANEXO VI – ESTRUTURA TARIFÁRIA E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES. 
 

1.1.43. SISTEMA: conjunto de infraestruturas ligadas à prestação dos SERVIÇOS, tais como, 
redes, ligações, estações elevatórias de água, estações elevatórias de esgoto, estações 
de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, poços de visita, 
interceptores, emissários, coletores troncos, dentre outras estruturas necessárias à 
prestação dos SERVIÇOS, nos termos do ANEXO IV do EDITAL – ÁREA DE CONCESSÃO. 

 
1.1.44. TARIFA(S): valores pecuniários devidos pelos USUÁRIOS à CONCESSIONÁRIA, em razão 

da prestação dos SERVIÇOS, em conformidade com a estrutura tarifária da concessão, 
constante do ANEXO VI – ESTRUTURA TARIFÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, as 
quais serão anualmente reajustadas e eventualmente revistas conforme disciplinado no 
presente CONTRATO. 
 

1.1.45. TARIFA(S) EFETIVA(S): valores efetivos devidos à CONCESSIONÁRIA, a título de 
contraprestação pela prestação dos SERVIÇOS, considerando eventuais deduções 
decorrentes do não cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, conforme 
definidos no ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO. 

 
1.1.46. TERMO DE REVERSÃO DO SISTEMA: documento formal de aceite e recebimento do 

SISTEMA pelo CONTRATANTE, após a reversão dos BENS VINCULADOS. 
 

1.1.47. TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA: documento pelo qual o CONTRATANTE, ao 
cabo do período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, transfere para a 
CONCESSIONÁRIA a responsabilidade pela OPERAÇÃO DO SISTEMA, habilitando-a para 
a prestação de todos os SERVIÇOS nos termos deste CONTRATO. 

 
1.1.48. USUÁRIOS: pessoas físicas e jurídicas, enquadráveis nas tipologias e categorias previstas 

no ANEXO VI – ESTRUTURA TARIFÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, que serão os 
tomadores dos SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA, mediante o pagamento de 
TARIFA. 

 
1.1.49. VERIFICADOR INDEPENDENTE: pessoa jurídica de direito privado independente, com 

conhecimento técnico sobre serviços e atividades similares aos desempenhados pela 

CONCESSIONÁRIA, nos termos do ANEXO V – DISPOSIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO DE 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, com a atribuição de proceder ao levantamento de 

informações e execução de atos de apoio à fiscalização do CONTRATO, notadamente no 

que concerne o atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, previstas no ANEXO 

III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO e que comprove total 

independência e imparcialidade frente às PARTES, a inexistência de qualquer contrato 

com a CONCESSIONÁRIA e empresas do seu grupo econômico, bem como com o 

CONTRATANTE. 

 
 As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa. 

 
 

 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 
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 O CONTRATO está sujeito às leis aplicadas no Brasil, com expressa renúncia à aplicação 

de qualquer outra, assim como pelas normas gerais de Direito Público. 
 

 Sem prejuízo das demais disposições constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis, 
aplicar-se-ão, especialmente, as seguintes normas: 

 
(i) Constituição Federal; 

 
(ii) Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

 
(iii) Lei federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995; 

 
(iv) Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 
(v) Lei federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007; 

 
(vi) Decreto federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010; 

 
(vii) Lei federal n.º 13.089, de 12 de janeiro de 2015; 
 
(viii) Lei federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017; 

 
 As referências às normas aplicáveis à CONCESSÃO deverão também ser 

compreendidas como referências à legislação que as substitua ou modifique, total ou 
parcialmente. 
 

 Este CONTRATO regula-se pelas suas disposições e pelos preceitos de Direito Público, 
sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 
de Direito Privado, que lhe sejam específicas. 
 

 O regime jurídico deste CONTRATO, em conjunto com os negócios a ele coligados, confere 
ao CONTRATANTE a prerrogativa de: 
 

i. alterá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, nos termos estabelecidos neste CONTRATO e na legislação, assegurando 
sempre a manutenção da equação econômico-financeira do CONTRATO; 

 
ii. extingui-lo, se necessário, em observância ao previsto neste CONTRATO e na 

legislação; 
 

iii. aplicar as sanções previstas neste CONTRATO à CONCESSIONÁRIA, motivadas pela 
sua inexecução parcial ou total, nos termos estabelecidos neste instrumento e na 
legislação; 

 

iv. fiscalizar a execução do CONTRATO, nos termos deste instrumento e da legislação; 
 

v. encampar, intervir e decretar a caducidade, respeitados os termos deste 
CONTRATO e da legislação. 

 
  Diante da existência de negócios jurídicos coligados a este CONTRATO, a interpretação de 
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seu conteúdo deve ser compreendida de acordo com os instrumentos jurídicos indicados no item 
2.7 

 
 São negócios jurídicos coligados a este CONTRATO, sem prejuízo de outros: 

i. CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO celebrados entre titulares e o CONTRATANTE, com 
interveniência da AGÊNCIA REGULADORA; 

 

ii. CONTRATOS DE GERENCIAMENTO e respectivos ANEXOS celebrados entre os titulares e 
CONTRATANTE, com interveniência da AGÊNCIA REGULADORA; 

 
 INTERPRETAÇÃO 

 
 Em caso de divergência entre as normas previstas na legislação, nos instrumentos referidos 

no item 2.6, no EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecerá o seguinte: 
 

i. em primeiro lugar, as disposições constantes das normas legais, regulamentares e 
técnicas vigentes, exceto as normas legais dispositivas de direito privado; 
 
ii. em segundo lugar, as disposições constantes deste CONTRATO e seus ANEXOS que 
tenham maior relevância na matéria em questão, tendo prevalência as disposições do 
CONTRATO sobre as de seus ANEXOS; 
 
iii. em terceiro lugar, as disposições constantes do EDITAL e de seus ANEXOS, tendo 
prevalência as disposições do EDITAL sobre as de seus ANEXOS; 
 
iv. em quarto lugar, as disposições constantes da PROPOSTA COMERCIAL da licitante 
vencedora, desde que em conformidade com a disciplina do EDITAL; 

 
v. em quinto lugar, as disposições constantes dos CONTRATOS DE GERENCIAMENTO 
da prestação regionalizada dos serviços, tendo prevalência as disposições dos CONTRATOS 
DE GERENCIAMENTO sobre as de seus ANEXOS; e 

 
vi. em sexto lugar, as disposições constantes dos CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO. 

 
 As dúvidas surgidas na aplicação deste CONTRATO, bem como os casos omissos, serão 

resolvidas pela AGÊNCIA REGULADORA, respeitada a legislação pertinente. 
 

 ANEXOS 
 

 Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais, os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – EDITAL, ANEXOS E ESCLARECIMENTOS PRESTADOS  
 
ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL 
 
ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO 
 
ANEXO IV – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSÃO  
 
ANEXO V – DISPOSIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE VERIFICADOR INDEPENDENTE 
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ANEXO VI – ESTRUTURA TARIFÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
ANEXO VII – DISPOSIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO DE GARANTIAS 
 
ANEXO VIII – CONSELHO DE TITULARES 
 
ANEXO IX – DIRETRIZES PARA ALIMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA RESERVA 
 
ANEXO X – COMITÊ DE MONITORAMENTO 
 
ANEXO XI - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA FINS DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO. 
 
ANEXO XII - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA REFERENCIAL – EVTE. 
 
ANEXO XIII – INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE 
 

 OBJETO DA CONCESSÃO 
 

 A CONCESSÃO tem por objeto a prestação regionalizada dos SERVIÇOS pela 
CONCESSIONÁRIA, na ÁREA DE CONCESSÃO, por meio da exploração das infraestruturas 
integrantes do SISTEMA, de acordo com a descrição, características e especificações técnicas 
detalhadas no presente CONTRATO e seus ANEXOS, com unicidade de regulação e 
compatibilidade de planejamento para todos os MUNICÍPIOS. 
 

 VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 
 

 O valor do presente CONTRATO, para todos os fins e efeitos de direito, é de R$ 
4.301.728.401,39 (quatro bilhões, trezentos e um milhões, setecentos e vinte e oito mil, 
quatrocentos e um reais e trinta e nove centavos), correspondente ao valor presente do 
somatório das receitas de TARIFAS estimadas para toda a vigência do CONTRATO, o qual será 
reajustado a partir dos mesmos índices aplicados no reajuste das TARIFAS. 
 

 O valor contemplado nesta Cláusula tem efeito meramente indicativo, não podendo ser 
utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro deste CONTRATO. 
 

 VIGÊNCIA DA CONCESSÃO 
  

 A vigência deste CONTRATO compreende o somatório do período de OPERAÇÃO ASSISTIDA 
DO SISTEMA e do prazo de 35 (trinta e cinco) anos de OPERAÇÃO DO SISTEMA, que se inicia a 
partir da emissão do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA. 
 

 O prazo de vigência deste CONTRATO, previsto na subcláusula 7.1, poderá ser prorrogado 
para readequação do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO. 
 

 OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA 
 

 Na data de assinatura do CONTRATO, a CAESA e a CONCESSIONÁRIA darão início ao 
período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, com duração prevista de até 180 (cento e oitenta) 
dias. 
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8.1.1. O CONTRATANTE deverá diligenciar junto à CAESA o cumprimento de todas as obrigações 

a cargo da referida sociedade de economia mista, em especial a colaboração e o 

fornecimento de informações necessários para a assunção dos SERVIÇOS pela 

CONCESSIONÁRIA ao cabo do período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, ficando 

estabelecido que o descumprimento ou cumprimento irregular de obrigações pela 

CAESA têm efeito de inadimplemento contratual pelo CONTRATANTE.  

 
 Caberá à CAESA se responsabilizar por sua adequada atuação durante o período de 

OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, garantindo o fluxo de informações necessário para que a 
CONCESSIONÁRIA inicie a OPERAÇÃO DO SISTEMA. 
 

 Durante o período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, a CAESA será considerada, para 
todos os efeitos, integralmente responsável pela prestação dos SERVIÇOS, cabendo à 
CONCESSIONÁRIA realizar o acompanhamento das atividades relacionadas à OPERAÇÃO DO 
SISTEMA, devendo, para tanto, mobilizar recursos próprios, na forma de pessoal, material, 
contratação e desenvolvimento de softwares, dentre outros necessários ao acompanhamento e 
transição das atividades desempenhadas pela CAESA. 
 

8.3.1. A CONCESSIONÁRIA será integralmente responsável pelo correto dimensionamento dos 
recursos necessários para o acompanhamento das atividades relacionadas à OPERAÇÃO 
ASSISTIDA DO SISTEMA. 

 
 Durante o período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, caberá à CAESA: 

 
8.4.1 Franquear à CONCESSIONÁRIA livre acesso às informações necessárias acerca do 
SISTEMA e de todos os SERVIÇOS incluindo, mas não se limitando a: 

 
i. Registros da prestação dos SERVIÇOS e quaisquer outras atividades eventualmente 

prestadas, relativos aos 5 (cinco) anos anteriores; 
 

ii. Arquivos técnicos, cadastros, plantas, desenhos e demais documentos e 
informações acerca das instalações integrantes do SISTEMA que serão operados 
pela CONCESSIONÁRIA; 

 
iii. Licenças ambientais em vigor e demais documentos relativos ao cumprimento da 

legislação ambiental, inclusive quanto a procedimentos de eventual licenciamento 
ambiental em curso;  

 
iv. Registros imobiliários dos BENS VINCULADOS imóveis. 

 
8.4.2 Quaisquer outras informações relevantes ao planejamento e à adoção, pela 
CONCESSIONÁRIA, das providências necessárias à adequada transferência do SISTEMA existente 
e de todos os SERVIÇOS; 

 
8.4.3 Franquear à CONCESSIONÁRIA o livre e desimpedido acesso aos bens integrantes do 
SISTEMA. 

 
8.4.4 Franquear à CONCESSIONÁRIA, durante o período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO 
SISTEMA e até 90 (noventa) dias após o término desse período, livre acesso a todas e quaisquer 
informações, de forma completa e integral, do sistema(s) informatizado(s) de cadastro, sistema 
de gestão comercial, banco de dados, cobrança, leitura, emissão, corte, religação, 
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inadimplência, recebimento e controle dos SERVIÇOS e quaisquer outros serviços prestados pela 
CAESA na ÁREA DE CONCESSÃO, mediante a disponibilização de senhas, códigos-fonte e demais 
permissões de acesso aos funcionários da CONCESSIONÁRIA designados para tal fim, bem como 
ao menos um terminal específico para acesso ao sistema de gestão comercial na sede da 
CONCESSIONÁRIA. 

 
8.4.5 Disponibilizar, em favor da CONCESSIONÁRIA, nas instalações e escritórios utilizados 
regularmente pela CAESA, o espaço físico e a infraestrutura necessários para que as equipes da 
CONCESSIONÁRIA, encarregadas da transição dos SERVIÇOS, possam realizar as atividades 
necessárias à assunção dos SERVIÇOS. 

 

 A violação à obrigação de franquear livre acesso a bens e informações prevista na 
subcláusula 8.4.5, vital ao bom funcionamento e sincronização dos sistemas comerciais operados 
pela CAESA e CONCESSIONÁRIA, pode ensejar reequilíbrio econômico-financeiro deste 
CONTRATO pelos danos e frustrações de receitas decorrentes. 

 
 Durante o período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, a CAESA permanecerá como 

responsável pela execução de todos os SERVIÇOS, incluindo a operação e manutenção de todo o 
SISTEMA existente, sendo que a receita correspondente até o término deste período da 
OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA pertencerá exclusivamente à CAESA, a quem caberá seu 
faturamento e cobrança, nos termos previstos neste CONTRATO, cabendo à CONCESSIONÁRIA a 
receita relativa aos SERVIÇOS prestados a partir do primeiro dia da OPERAÇÃO DO SISTEMA. 
 

 Caberá à CAESA, durante o período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, a preservação 
dos BENS VINCULADOS integrantes do SISTEMA, responsabilizando-se pela sua manutenção, 
proteção contra ações de vandalismo e transferência à CONCESSIONÁRIA em condições de 
utilização e funcionamento similares àquelas observadas quando da assinatura do CONTRATO.  
 

 Ao final do período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA e atendidas as obrigações 
prévias, a CAESA e as PARTES celebrarão o TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA, que 
habilitará a CONCESSIONÁRIA, automaticamente, para a OPERAÇÃO DO SISTEMA. 
 

 Após a emissão do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA, a CONCESSIONÁRIA tornar-
se-á responsável pela prestação dos SERVIÇOS, até a extinção do CONTRATO DE CONCESSÃO, 
fazendo jus ao recebimento da RECEITA DE EXPLORAÇÃO. 
 

 Na hipótese de comum acordo entre as PARTES, o período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO 
SISTEMA poderá ser encerrado antecipadamente, mediante a celebração do TERMO DE 
TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA, assumindo a CONCESSIONÁRIA a operação plena e integral do 
SISTEMA.  
 

8.10.1. O encerramento antecipado do período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA não 
ensejará pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, nem importará em alteração do 
prazo de vigência original do CONTRATO estabelecido na subcláusula 7.1.  

 
 A CONCESSIONÁRIA poderá solicitar a prorrogação do período de OPERAÇÃO ASSISTIDA 

DO SISTEMA, uma única vez, por até 90 (noventa) dias, cabendo à CONCESSIONÁRIA encaminhar 
pleito de postergação ao COMITÊ DE TRANSIÇÃO. 
 

 O direito da CONCESSIONÁRIA à prorrogação do período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO 
SISTEMA decorrerá da não provisão de informações e documentos mencionados nas 
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subcláusulas 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.4, que inviabilize ou dificulte sobremaneira o início da 
OPERAÇÃO DO SISTEMA; 

 
8.12.1 O pedido de prorrogação deverá ser encaminhado em até 30 (trinta) dias 
anteriores à data de término da OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA.  
 
8.12.2 Na hipótese prevista na subcláusula 8.11, o pedido de prorrogação do período 
de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA deverá indicar os documentos e informações 
solicitados pela CONCESSIONÁRIA e não providos pela CAESA, explicitando, ainda, as 
pendências existentes para o início da OPERAÇÃO DO SISTEMA e seus efeitos 
econômicos.  

 
 Sem prejuízo do previsto na Cláusula 8.11, a CONCESSIONÁRIA terá direito ao reequilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO, desde que efetivamente demonstrados os prejuízos 
decorrentes dos atrasos no decurso do período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA gerados 
pela CAESA ou em razão de eventos inteiramente alheios à esfera de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA.  
 

 Caso as informações faltantes não sejam supridas até prazo de encerramento da 
prorrogação da OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, poderá a CONCESSIONÁRIA rescindir o 
CONTRATO, na forma da Cláusula 41.1. 
 

 INVENTÁRIO DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO  
 

 A partir do início da OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, a CONCESSIONÁRIA deverá 
elaborar, às suas expensas, o INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS, no qual serão identificados, 
detalhadamente, todos os bens cuja guarda e operação serão transferidas à CONCESSIONÁRIA. 
 

9.1.1. A CONCESSIONÁRIA, a seu critério e expensas, poderá contratar empresa especializada 
para realizar o INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS. 

 
9.1.2. A CAESA deverá acompanhar a elaboração do INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS, 

provendo informações e esclarecimentos solicitados pela CONCESSIONÁRIA.  
 

9.1.3. A CAESA e a AGÊNCIA REGULADORA deverão permitir o amplo acesso dos prepostos da 
CONCESSIONÁRIA às informações, instalações e equipamentos integrantes do SISTEMA 
existente para realização do levantamento dos BENS VINCULADOS e realização do 
INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS. 

 
9.1.4. O INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS abrangerá os bens imóveis, instalações e 

equipamentos afetados à operação dos SERVIÇOS, não incluindo os imóveis onde haja 
atualmente a execução de atividades meramente comerciais ou administrativas da 
CAESA. 
 

9.1.5. A primeira versão do INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS deverá ser concluída no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura do CONTRATO, devendo a 
CONCESSIONÁRIA encaminhá-la ao CONTRATANTE e AGÊNCIA REGULADORA. 
 

9.1.5.1. O INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS poderá conter avaliações e eventuais ressalvas 
quanto às condições dos BENS VINCULADOS. 
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9.1.5.2. O CONTRATANTE terá o prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias para a 
aprovação do INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS ou para propor, de forma 
tecnicamente justificada, modificações e ajustes no levantamento e/ou avaliação dos 
BENS VINCULADOS, podendo se valer de suporte técnico do CAESA. 

 
9.1.5.3. A CONCESSIONÁRIA terá o prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias para se 

manifestar, de forma tecnicamente justificada, sobre as propostas de modificações ou 
ajustes apresentados pelo CONTRATANTE, devendo, ao final deste prazo, 
reencaminhar ao CONTRATANTE o INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS, com eventuais 
alterações, para aprovação. 

 
9.1.6. Recebido o INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS, com eventuais alterações e 

acompanhado da manifestação da CONCESSIONÁRIA, o CONTRATANTE terá o prazo 
máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias para aprovação final do INVENTÁRIO DE 
BENS VINCULADOS. 

 
 A aprovação final do INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS deve ocorrer em no máximo 

180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do CONTRATO.  
 

9.2.1. Deverão ser submetidas à AGÊNCIA REGULADORA, para definição final, eventuais 
divergências entre as PARTES quanto ao levantamento e/ou avaliação do INVENTÁRIO DE 
BENS VINCULADOS. 

 
 A não aprovação do INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS pelo CONTRATANTE deverá ser 

devidamente justificada e poderá ensejar reequilíbrio econômico-financeiro em favor da 
CONCESSIONÁRIA. 

 
9.3.1. A inércia do CONTRATANTE quanto à aprovação do INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS ou 

sua não aprovação imotivada, que atrasem o início da OPERAÇÃO DO SISTEMA ou que 
acarretem prejuízos à CONCESSIONÁRIA poderão ensejar reequilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO a favor da CONCESSIONÁRIA, desde que efetivamente 
demonstrados e comprovados os prejuízos decorrentes. 

 
 Os BENS VINCULADOS serão recebidos no estado em que se encontram, cabendo à 

CONCESSIONÁRIA fazer as adequações necessárias para o atendimento do objeto da 
CONCESSÃO. 
 

 A CONCESSIONÁRIA deverá atualizar o INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS ao longo de 
toda a vigência do CONTRATO, remetendo novas versões ao CONTRATANTE e à AGÊNCIA 
REGULADORA, em periodicidade, no mínimo, anual. 
 

 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, às suas expensas, os BENS VINCULADOS em bom 
estado de funcionamento, conservação e segurança durante a vigência do CONTRATO. 
 

 BENS VINCULADOS 
 

 A CONCESSÃO será integrada pelos BENS VINCULADOS, considerados assim todas as 
instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, edificações e acessórios afetados à prestação 
dos SERVIÇOS, excepcionados os bens constantes da cláusula 10.3. 
 

 Serão considerados BENS VINCULADOS todos os bens descritos no INVENTÁRIO DE BENS 
VINCULADOS, além daqueles que venham a ser adquiridos, incorporados ou construídos pela 



 

Página 17 de 80 

 

CONCESSIONÁRIA, ao longo da CONCESSÃO, vinculados à execução dos SERVIÇOS. 
 

 Não serão considerados BENS VINCULADOS as instalações comerciais e administrativas da 
CONCESSIONÁRIA, tais como escritórios, lojas, depósitos, almoxarifados e pátios de 
equipamentos, salvo aqueles que possuam comprovada afetação à prestação dos SERVIÇOS e 
que constem no INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS. 
 

 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação 
e segurança, às suas expensas, os BENS VINCULADOS, efetuando para tanto os reparos, 
renovações, adaptações e manutenções necessárias ao bom desempenho e à atualidade dos 
SERVIÇOS, nos termos previstos neste CONTRATO. 
  

 As estruturas, instalações, bens e equipamentos resultantes dos investimentos executados 
durante a vigência da CONCESSÃO serão incorporadas ao SISTEMA e passarão a ser operadas 
pela CONCESSIONÁRIA nas condições previstas neste CONTRATO. 

 
10.5.1. Após a execução de cada uma das obras necessárias à prestação dos SERVIÇOS, os 

prédios, as estruturas e as instalações resultantes serão incorporadas ao SISTEMA e 
passarão a ser operadas pela CONCESSIONÁRIA nas condições previstas neste 
CONTRATO. 
 

 A CONCESSIONÁRIA somente poderá desativar e/ou alienar bens móveis e equipamentos 
que deixem de ser necessários à OPERAÇÃO DO SISTEMA, cabendo-lhe, previamente, proceder 
à sua imediata substituição por outros em condições de operacionalidade e funcionamento 
semelhantes.  

 
 Os bens públicos que integrarem os BENS VINCULADOS não poderão ser gravados ou 

ofertados em garantia para operações de financiamento realizadas pela CONCESSIONÁRIA, sob 
pena de cassação da CONCESSÃO. 
 

 As instalações de BENS VINCULADOS que forem desativadas pela CONCESSIONÁRIA serão 
revertidas ao CONTRATANTE. 

 
10.8.1. Os bens imóveis tratados na subcláusula anterior devem ser devolvidos ao 

CONTRATANTE, por meio de Termo de Reversão, com a descrição das características dos 
bens. 

10.9. Todos os custos relativos à desativação de instalações deverão ser assumidos pela 
CONCESSIONÁRIA, inclusive no que tange às condicionantes ambientais, não compreendendo 
custos de obras de demolição ou qualquer forma de requalificação das instalações para fins de 
utilização pelo CONTRATANTE ou pelos MUNICÍPIOS. 
 

 OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA  
 

 A CONCESSIONÁRIA deverá executar as OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA em 
consonância com as normas técnicas aplicáveis e em conformidade com os estudos e projetos a 
serem elaborados sob sua exclusiva responsabilidade, da maneira que julgar mais eficiente. 
 

 Na execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA e na realização de 
investimentos, caberá à CONCESSIONÁRIA atentar-se ao cumprimento das metas e demais 
disposições deste CONTRATO, de forma compatível com as normas editadas pelos órgãos 
técnicos especializados, incluído aquelas por ela especificamente acordadas com organismos 
internacionais, bem como deverá cumprir todas as especificações e normas técnicas brasileiras 
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que assegurem a integral solidez às obras de sua responsabilidade. 
 

 A CONCESSIONÁRIA será responsável pela obtenção tempestiva de todas as licenças 
necessárias para a execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, incluindo as 
emitidas por órgãos e entidades ambientais. 

 
 Para a realização das obras necessárias ao cumprimento do objeto deste CONTRATO, 

deverão ser envidados os melhores esforços das PARTES no sentido de evitar ou minimizar 
eventual paralisação do SISTEMA, bem como minimizar o período de intervenções que afetem a 
mobilidade urbana, visando à rápida recuperação das vias. 
 

 A implantação das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA poderá ser desenvolvida 
em fases, tendo em vista a evolução da demanda em função do crescimento populacional, 
observando-se o atendimento das METAS DE ATENDIMENTO e dos INDICADORES DE 
DESEMPENHO constantes ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE 
ATENDIMENTO. 
 

 A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao CONTRATANTE o cronograma de execução das 
OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, o qual deverá detalhar as intervenções 
programadas para cada um dos MUNICÍPIOS. 
 

11.6.1  O cronograma de execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA será 
de caráter não vinculativo para a CONCESSIONÁRIA, devendo ser periodicamente atualizado 
pela CONCESSIONÁRIA ao longo da CONCESSÃO, observando-se o atendimento dos 
INDICADORES DE DESEMPENHO, constantes do ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO 
E METAS DE ATENDIMENTO; 
 
11.6.2  O cronograma de execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA será 
apresentado ao CONTRATANTE e à AGÊNCIA REGULADORA num prazo de até 180 (cento e 
oitenta dias) após o início da OPERAÇÃO DO SISTEMA e deverá detalhar os investimentos 
previstos para um período de, no mínimo, 4 (quatro) anos, informando ainda sobre o 
andamento das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA já iniciadas; 

 
11.6.3  Por ocasião de cada REVISÃO ORDINÁRIA, a CONCESSIONÁRIA atualizará o 
cronograma de execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA; 
 
11.6.4  O CONTRATANTE ou a AGÊNCIA REGULADORA poderão solicitar a qualquer 
tempo a atualização do cronograma de execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO 
SISTEMA.  
 
 A CONCESSIONÁRIA encaminhará ao ESTADO, em até três meses da conclusão de cada 

uma das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, 3 (três) exemplares completos das peças 
escritas e desenhadas (desenhos “as built”), definitivas, relativas às OBRAS DE 
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA executadas, em meio eletrônico e impresso que permita a sua 
reprodução de acordo com as normas técnicas aplicáveis. 
 

 A CONCESSIONÁRIA poderá adotar soluções individuais específicas para condições 
específicas, dentro da ÁREA DE CONCESSÃO, em localidades nas quais não se justifique a ligação 
no SISTEMA, responsabilizando-se pela sua operação e manutenção.  

 
 Fica ajustado que eventuais obras e investimentos, executados diretamente pela CAESA, 
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MUNICÍPIO ou ESTADO, que venham a ser incorporados ao SISTEMA e que reduzam os custos de 
investimentos sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, poderão ensejar reequilíbrio do 
CONTRATO. 

 
11.9.1 Não se aplica o disposto na subcláusula 11.9 aos INVESTIMENTOS DO 
CONTRATANTE, os quais observam o disposto na cláusula 13ª deste CONTRATO 
 
11.9.2 A incorporação no SISTEMA de obras realizadas pela CAESA, ESTADO ou 
MUNICÍPIOS poderá ser implementada por meio de modificação unilateral, nos termos da 
cláusula 32.2.2 deste CONTRATO.  
 
11.9.3 Para os efeitos da cláusula 11.9.1 e do cumprimento da cláusula 32.2.8, deverá 
ser considerado, para os fins de incorporação das referidas obras no objeto do CONTRATO, a 
manifestação prévia da CONCESSIONÁRIA quanto à sua factibilidade física e financeira, às 
condições técnicas para tanto e eventuais impactos econômico-financeiros à CONCESSÃO, 
incluindo a necessidade de reforma ou conclusão das instalações transferidas. 

 
11.10 Para a elaboração dos projetos executivos e demais estudos, a CONCESSIONÁRIA deverá 
levar em consideração as disposições do EDITAL, os dados constantes no ANEXO IV – CADERNO 
DE ENCARGOS DA CONCESSÃO, bem como o cronograma e as demais informações constantes na 
PROPOSTA COMERCIAL. 
 
11.10.1 Com antecedência de no mínimo 60 (sessenta) dias ao início da execução das obras, a 
CONCESSIONÁRIA deverá submeter ao CONTRATANTE os projetos executivos e demais estudos, 
para sua ciência, podendo este requerer, num prazo máximo de 30 (trinta) dias a revisão de seu 
conteúdo ou de parcelas deste quando se verificar erro técnico grave ou desatendimento 
flagrante às disposições do EDITAL, do CONTRATO e de seus ANEXOS. 

 
11.10.2 A não solicitação pelo CONTRATANTE da revisão do conteúdo dos projetos executivos, 
nos termos da cláusula 11.10.1. não exime a CONCESSIONÁRIA de responsabilidade quanto aos 
erros e defeitos técnicos porventura verificados nos projetos e nas respectivas obras 
executadas. 

 
11.11 Qualquer alteração na forma de execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA 
ou no cronograma de investimentos e obras da CONCESSIONÁRIA, devido a interferência 
externas, como alteração dos PLANOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO, solicitação da AGÊNCIA 
REGULADORA, do MUNICÍPIO ou do CONTRATANTE, entre outros entes, poderá ensejar 
reequilíbrio-econômico-financeiro do CONTRATO.  
 
11.12 A CONCESSIONÁRIA deverá manter os registros das obras e serviços atualizados em Livro 
de Ordem, nos termos da Resolução 1.094/2017 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
– Confea. 
 
12. LOTEAMENTOS 

 
12.1. Será de responsabilidade dos LOTEADORES a implantação das redes coletoras de esgoto 

e distribuidoras de água e demais instalações eventualmente necessárias para a 
adequada conexão do respectivo loteamento ao SISTEMA, conforme previsto no ANEXO 
IV – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSÃO. 
 

12.2. Durante a vigência do presente CONTRATO, os LOTEADORES cujos empreendimentos 
estejam inseridos na ÁREA DA CONCESSÃO somente poderão implantar as redes 
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coletoras de esgoto e distribuidoras de água mediante prévia aprovação dos respectivos 
projetos de engenharia pela CONCESSIONÁRIA, a qual deverá analisar tais documentos 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação. 
 

12.2.1. A CONCESSIONÁRIA poderá estabelecer padrões construtivos mínimos, a serem 
observados pelos LOTEADORES para loteamentos autorizados após a celebração do 
presente CONTRATO; 

 
12.2.2. A CONCESSIONÁRIA terá a faculdade de acompanhar a execução das obras executadas 

pelos LOTEADORES. 
 

12.2.3. Todas as ligações de água dos loteamentos deverão possuir, obrigatoriamente, 
hidrômetro. 

 
12.3. Após a apresentação dos documentos a que se refere a subcláusula 12.2, referentes ao 

loteamento a ser implantado, a CONCESSIONÁRIA poderá decidir por não assumir 
imediatamente a operação das redes e prestação de SERVIÇOS, no âmbito do 
empreendimento, caso o mesmo venha a ser implantado em localidade geograficamente 
afastada: 
 

i. das redes atualmente existentes e integrantes do SISTEMA; ou 
 

ii. das redes cuja implantação pela CONCESSIONÁRIA esteja programada e já tenha 
sido informada ao CONTRATANTE por meio do cronograma de execução previsto 
na subcláusula 11.6.  

 
12.4. Nas hipóteses previstas na subcláusula 12.3, caberá ao LOTEADOR a responsabilidade pela 

implantação de soluções específicas para o tratamento e disposição final dos efluentes 
sanitários e abastecimento de água nos loteamentos, observado o disposto na legislação 
e licenças ambientais expedidas.  
 

12.5. A não assunção imediata da prestação dos SERVIÇOS nos loteamentos não exime a 
CONCESSIONÁRIA de cumprir com todas as metas e obrigações relativas à prestação dos 
SERVIÇOS, conforme estipuladas no presente CONTRATO e seus ANEXOS.  
 

12.6. Quando da assunção das redes coletoras de esgoto e distribuidoras de água implantadas 
por LOTEADORES, após a aprovação técnica da CONCESSIONÁRIA, tais redes serão 
conectadas ao SISTEMA e assumirão a condição de BENS VINCULADOS, para todos os 
efeitos, devendo ser imediatamente incluídas no INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS, 
conforme previsto no ANEXO IV – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSÃO. 
 

12.6.1. O CONTRATANTE diligenciará, junto aos LOTEADORES e MUNICÍPIO onde se localize o 
loteamento, a formalização da cessão das instalações e infraestruturas construídas pelos 
LOTEADORES à CONCESSIONÁRIA, de modo a permitir a sua rápida integração ao 
SISTEMA.  

 
12.6.2. A referida cessão poderá ser formalizada por termo de cessão ou outro instrumento 

jurídico que ateste a transferência e início da responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pela 
operação e manutenção das infraestruturas e instalações necessárias à prestação dos 
SERVIÇOS nos loteamentos.  

 
12.6.3. A CONCESSIONÁRIA assumirá a responsabilidade pela prestação de SERVIÇOS nos novos 
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loteamentos, inclusive no que tange a ligação de USUÁRIOS ao SISTEMA. 
 

12.7. Caso as obras executadas pelos LOTEADORES não estejam em conformidade com a 
legislação e normas técnicas aplicáveis (incluindo-se as especificações e padrões 
construtivos mínimos editados pela CONCESSIONÁRIA), a CONCESSIONÁRIA poderá se 
negar a conectá-los ao SISTEMA até que as correções e adaptações demandadas pela 
CONCESSIONÁRIA sejam executadas pelo respectivo LOTEADOR. 
 

12.7.1. Na hipótese prevista na cláusula 12.7, a CONCESSIONÁRIA, a seu critério, poderá assumir 
a operação das redes de coleta e distribuição localizadas nos loteamentos, 
responsabilizando-se, às suas expensas, por efetuar as correções necessárias e pela 
prestação dos SERVIÇOS nos termos deste CONTRATO. 

 
12.7.2. A CONCESSIONÁRIA poderá se valer dos seguros e garantias de construção originalmente 

contratados pelos LOTEADORES, bem como sub-rogar-se na posição do CONTRATANTE e 
pleitear os ressarcimentos dos gastos incorridos com a adaptação das redes de coleta e 
distribuição assumidas. 

 
13. INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE 

 
13.1. O CONTRATANTE se compromete a executar os INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE, de 

acordo com o cronograma de investimentos definido no ANEXO IX – INVESTIMENTOS DO 

CONTRATANTE. 

 

13.1.1. O atraso no cronograma definido no ANEXO IX – INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE ou 

a não realização dos INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE poderá ensejar reequilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

13.2. O CONTRATANTE é exclusivamente responsável pelos riscos relacionados aos contratos 

e convênios que tenham por objeto a obtenção de recursos financeiros, onerosos ou não 

onerosos, aplicados na realização dos INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE, inclusive na 

eventualidade de determinação de autoridade administrativa ou judicial competente 

para a devolução dos recursos recebidos em razão de os SERVIÇOS terem sido objeto de 

CONCESSÃO. 

 

13.2.1. Caso o atraso ou a não realização de INVESTIMENTO DO CONTRATANTE 

comprovadamente impacte o cumprimento de METAS DE DESEMPENHO, constantes do 

ANEXO V – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO deste 

CONTRATO, a CONTRATADA fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO.  

 

13.3. No prazo de 30 (trinta) dias anteriores à data estimada de conclusão de cada um dos 

INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE, o CONTRATANTE deverá notificar, formalmente, o 

fato à CONTRATADA, encaminhando os projetos, estudos e demais documentos técnicos 

pertinentes, oportunidade em que indicará a data em que será realizada sua respectiva 

vistoria, que contará com a presença conjunta do CONTRATANTE, da CONTRATADA e da 

AGÊNCIA REGULADORA. 
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13.3.1. A vistoria referida na subcláusula 13.3 terá como finalidade a verificação da 

conformidade das obras, serviços e instalações relacionadas a cada um dos 

INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE. 

 

13.3.2. Ainda durante a fase de construção, a CONTRATANTE deverá prover todas as 

informações e suporte técnico demandados pela CONTRATADA e necessários para que 

esta possa dar início ao processo de obtenção de licenças e autorizações 

administrativas, inclusive ambientais, relativas à operação dos INVESTIMENTOS DO 

CONTRATANTE. 

 

13.3.3. A celebração de Termo de Transferência dos INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE pelas 

PARTES está condicionada ao atendimento cumulativo das seguintes exigências:  

 

i. conclusão das obras civis e montagens eletromecânicas;  

 

ii. recebimento, pela CONTRATADA, de toda documentação técnica relativa aos 

INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE (projetos, especificações técnicas, manuais 

de equipamentos e ou “databooks”);  

 

iii. conclusão dos testes de funcionamento dos equipamentos, assistido pelas 

PARTES;  

 

iv. realização de vistoria conjunta pela fiscalização do CONTRATANTE, pela 

CONTRATADA e pela AGÊNCIA REGULADORA. 

 

13.4. Após a celebração de cada Termo de Transferência dos INVESTIMENTOS DO 

CONTRATANTE, a CONTRATADA iniciará a fase de testes operacionais do respectivo 

INVESTIMENTO do CONTRATANTE, pelo período de 1 (um) ano, ao longo do qual 

poderão ser verificados e reportados ao CONTRATANTE a existência de vícios de projeto 

e construtivos significativos e que impactem negativamente a prestação dos SERVIÇOS.  

 

13.4.1. A CONTRATANTE deverá promover as correções dos vícios mencionados na subcláusula 

13.4, sem prejuízo do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, se 

comprovado o advento de prejuízos.  

 

13.4.2. Após o período a que alude a subcláusula 13.4, a CONCESSIONÁRIA não poderá pleitear 

reequilíbrio do CONTRATO ou correções nos INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE.  

 

13.4.3. Mediante acordo entre as PARTES, a CONTRATANTE poderá providenciar, às suas 

expensas, as correções necessárias, buscando o posterior ressarcimento dos gastos 

efetuados mediante reequilíbrio do CONTRATO.  

 

13.5. Será de responsabilidade do CONTRATANTE a cobrança, junto a terceiros, relativa ao 

cumprimento das garantias emitidas em favor de cada um dos INVESTIMENTOS DO 

CONTRATANTE executado. 



 

Página 23 de 80 

 

 

13.5.1. A CONTRATANTE e a CONCESSIONÁRIA poderão acordar a sub-rogação da 

CONCESSIONÁRIA em indenizações e outros pagamentos decorrentes da execução das 

garantias referentes aos INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE, na hipótese em que a 

CONCESSIONÁRIA assuma diretamente a responsabilidade por proceder com as 

correções devidas, na forma da subcláusula 13.4.3. 

 

13.6. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela obtenção das licenças e autorizações 

necessárias à operação, inclusive as ambientais, cabendo ao CONTRATANTE prestar 

todos os esclarecimentos e informações necessários para a obtenção de tais aprovações 

pelas autoridades administrativas competentes.  

 

13.6.1. A não provisão de informações técnicas necessárias ao licenciamento, ou a existência 

de defeitos e vícios construtivos que impeçam a obtenção das licenças e autorizações 

necessárias ensejará reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.  

 

13.7. No prazo máximo de 3 (três) meses, a contar da data de celebração do Termo de 

Transferência dos INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE, o CONTRATANTE fornecerá à 

CONTRATADA 3 (três) mídias eletrônicas completas das peças escritas e desenhadas 

(desenhos “as built”), definitivas, relativas a cada um dos INVESTIMENTOS DO 

CONTRATANTE executados, em material que permita a sua reprodução e com utilização 

em meio eletrônico. 

 

13.8. A partir da execução e transferência para a CONTRATADA de cada um dos 

INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE, por meio da emissão de Termo de Transferência 

dos INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE, esses ativos serão incorporados ao SISTEMA e 

passarão a ser operados pela CONCESSIONÁRIA nas condições previstas neste 

CONTRATO.  

 
14. DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS À CONCESSIONÁRIA 

 
14.1. A CONCESSIONÁRIA é uma sociedade anônima, com sede em [●], cujo objeto social, 
durante o prazo da CONCESSÃO, será específico e exclusivo de exploração do SISTEMA e 
prestação dos SERVIÇOS e, adicionalmente, atividades acessórias ou associadas, nos termos 
deste CONTRATO. 
 
14.2. A transferência total ou parcial da CONCESSÃO ou transferência direta do controle 
societário da CONCESSIONÁRIA, sem prévia anuência do CONTRATANTE e demais requisitos 
especificados na legislação, implicará a caducidade da CONCESSÃO. 
 
14.2.1. É dispensada a anuência prévia do CONTRATANTE para qualquer alteração nos atos 

constitutivos da CONCESSIONÁRIA, ou na sua composição societária, que não configure 
alteração do seu controle societário ou transferência da CONCESSÃO. 

 
14.2.2. Para fins de obtenção da anuência para transferência total ou parcial da CONCESSÃO ou 

do controle societário da CONCESSIONÁRIA, o pretendente à assunção da CONCESSÃO 
ou do controle societário da CONCESSIONÁRIA deverá: 
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i. comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO; e 
 
ii. atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade 
jurídica e fiscal estritamente necessárias à assunção dos SERVIÇOS e exigíveis em 
conformidade com o estágio e as condições da CONCESSÃO no momento em que 
solicitada a anuência ao CONTRATANTE, devendo ser levados em consideração os 
investimentos já realizados pela CONCESSIONÁRIA. 

 
14.3. Recebida a solicitação da CONCESSIONÁRIA acerca da transferência da CONCESSÃO, ou da 
alteração do controle societário, acompanhada da documentação e justificativa pertinentes, o 
CONTRATANTE terá prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitação, para se 
manifestar, requerer a complementação da documentação apresentada ou solicitar outras 
informações que se façam necessárias à análise dos requisitos necessários para a concessão da 
anuência nos termos da cláusula 14.2.2. 
 
14.3.1. Havendo solicitação pelo CONTRATANTE de que a CONCESSIONÁRIA apresente novas 

informações ou documentação complementar, o CONTRATANTE deverá decidir o pedido 
de anuência no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do recebimento das informações 
e/ou documentação complementares. 

 
14.4. O CONTRATANTE autorizará a transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA 
para o agente financiador com o objetivo de promover a reestruturação financeira da 
CONCESSIONÁRIA e assegurar a continuidade da prestação dos SERVIÇOS (step in), nos termos 
do art. 27-A da Lei federal nº 8.987/95 e observado o procedimento previsto nas subcláusulas 
abaixo. 

 
14.4.1. O pedido para a autorização da transferência do controle societário à instituição 

financeira deverá ser apresentado ao CONTRATANTE, por escrito, pela CONCESSIONÁRIA 
ou pelo agente financiador, contendo a justificativa para tanto, bem como elementos 
que possam subsidiar a análise do pedido, tais como cópias de atas de reunião de sócios 
ou acionistas da CONCESSIONÁRIA, correspondências, relatórios de auditoria, 
demonstrações financeiras e outros. 

 
14.4.2. O CONTRATANTE examinará o pedido no prazo de até 15 (quinze) dias, prorrogáveis por 

igual período, caso necessário, podendo, a seu critério, solicitar informações e/ou 
documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e/ou ao agente financiador e convocar os 
sócios ou acionistas controladores da CONCESSIONÁRIA para esclarecimentos. 

 
14.4.3. A autorização para a transferência do controle da CONCESSIONÁRIA para o agente 

financiador, caso seja concedida pelo CONTRATANTE, será formalizada, por escrito, 
indicando as condições e requisitos para sua realização. 

 
15. CAPITAL SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA 

 

15.1. O capital social mínimo subscrito e integralizado pela CONCESSIONÁRIA será composto de: 

 

15.1.1. Capital social mínimo obrigatório, no valor de R$ 371.000.359,40 (trezentos e setenta e 

um milhões, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos); 
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15.1.2. Capital social mínimo obrigatório adicional, calculado de acordo com a seguinte 

metodologia: 
 

i. Aporte adicional de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) para cada ponto 

percentual de deságio praticado acima de 10% da TARIFA DE REFERÊNCIA; 

 

ii. No caso de valores de deságio não inteiros, o montante de aporte adicional será 

calculado proporcionalmente, respeitando-se o estabelecido no subitem 15.1.2.i. 

 
15.2. O capital social mínimo previsto na cláusula 15.1 deverá ser integralizado, observando-se 

o seguinte: 

 
i. O capital social mínimo, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), e o 

capital social mínimo adicional, previsto no subitem 30.2.3.2 do EDITAL, deverão 

ser integralizados até a data de assinatura deste CONTRATO; 

 
ii. R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) e o capital social mínimo obrigatório 

adicional previsto no item 15.1.2 acima deverão ser integralizados até o final do 

primeiro ano, a contar da emissão do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA e/ou 

início da OPERAÇÃO DO SISTEMA pela CONCESSIONÁRIA, valendo o primeiro ato 

efetivamente realizado; e 

 
iii. a totalidade do capital social mínimo deverá ser integralizado até o final do quarto 

ano da concessão, a contar da emissão do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA 

e/ou início da OPERAÇÃO DO SISTEMA pela CONCESSIONÁRIA, valendo o primeiro 

ato efetivamente realizado. 

  
15.3. A CONCESSIONÁRIA, salvo mediante prévia autorização da AGÊNCIA REGULADORA, não 
poderá reduzir seu capital social, sendo vedada, sob qualquer título, reduções de capital social 
nas seguintes hipóteses: 
 

i.  redução até o final do 18º (décimo oitavo) ano do CONTRATO; 
 
ii.  se os indicadores de universalização previstos no ANEXO III – INDICADORES DE 

DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO não estiverem sendo atendidos; 
 
iii. para valores menores do que os previstos na subcláusula 15.1. 

 
15.4. Quaisquer alterações no quadro de acionistas deverão ser comunicadas ao CONTRATANTE, 
observadas as disposições contratuais sobre a transferência de controle acionário efetivo 
estabelecidas no EDITAL e neste CONTRATO.  
 
15.5. Os recursos à disposição da CONCESSIONÁRIA serão aplicados exclusivamente no 
desenvolvimento de atividades relacionadas à CONCESSÃO, ressalvadas unicamente as 
aplicações financeiras. 

 
15.6. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos padrões de governança corporativa e adotar 
contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com as regras contábeis 
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vigentes no Brasil e com as normas societárias pertinentes, especialmente, a Lei federal nº 
6.404/76 e alterações posteriores. 
 
16. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
16.1. A CONCESSIONÁRIA prestará, e manterá, ao longo de todo período da CONCESSÃO, na 
forma do artigo 56 da Lei federal nº 8.666/93, GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO em favor 
do CONTRATANTE, a ser prestada da seguinte forma: 
 
i. nos primeiros 6 (seis) anos de execução do CONTRATO, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO será de R$ 215.086.420,07 (duzentos e quinze milhões, oitenta e seis mil, 
quatrocentos e vinte reais e sete centavos). 
 
ii. após o decurso do 6º (sexto) ano de execução do CONTRATO, e até o final do 12º 
(décimo segundo) ano de execução do CONTRATO, o valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO será de R$ 107.543.210,03 (cento e sete milhões, quinhentos e quarenta e três mil, 
duzentos e dez reais e três centavos). 
 
iii. após o decurso do 13º (décimo terceiro) ano de execução do CONTRATO, e até o final 
do 30 (trigésimo) ano de vigência do CONTRATO, o valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO será de R$ 32.262.963,01 (trinta e dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, 
novecentos e sessenta e três reais e um centavo). 
 
iv. após o decurso do 31º (trigésimo primeiro) ano de execução do CONTRATO até o final 
da vigência do CONTRATO, o valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será de R$ 
215.086.420,07 (duzentos e quinze milhões, oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e sete 
centavos). 
 
16.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser contratada como condição para a 
assinatura do CONTRATO, observado o modelo indicado no ANEXO VII – DISPOSIÇÕES PARA A 
CONTRATAÇÃO DE GARANTIAS.  
 
16.3. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá prever como beneficiário o 
CONTRATANTE, devendo permanecer em vigor, no mínimo, por até 180 (cento e oitenta) dias 
após o advento do termo contratual, por meio de renovações periódicas. 
 
16.4. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada não poderá conter qualquer tipo de 
ressalva ou condição que possa dificultar ou impedir sua execução ou que possa deixar dúvidas 
quanto à sua firmeza, podendo ser desembaraçadamente executada pelo CONTRATANTE, 
observadas as condições previstas neste CONTRATO. 
 
16.5. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustada anualmente pelo Índice de 
Preços ao Consumidor - IPCA. 
 
16.6. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser prestada, a critério da 
CONCESSIONÁRIA, em qualquer das seguintes modalidades, ou em qualquer combinação delas: 
 

(i) caução em moeda corrente do país, que deverá ser prestada mediante depósito em 
conta a ser designada pelo CONTRATANTE; 

 
(ii) caução em títulos da dívida pública federal, que deverá ser prestada por títulos emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
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custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

 
(iii) seguro-garantia; ou  

 
(iv) fiança bancária. 

 
16.7. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter vigência mínima de 12 
(doze) meses, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA mantê-las em plena 
vigência e de forma ininterrupta durante toda a vigência da CONCESSÃO, devendo para tanto 
promover as renovações e atualizações que forem necessárias. 
 

16.8. Quando a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO for prestada na forma de títulos da dívida 
pública, aceitar-se-á apenas Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro Selic (LFT), Tesouro IPCA+ 
(NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), ou Tesouro Prefixado com 
Juros Semestrais (NTN-F), devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda. 

 

16.9. Na hipótese de apresentação em moeda corrente nacional ou em títulos da dívida pública, a 
CONCESSIONÁRIA deverá constituir caução bancária, expressa em documento original, 
dirigida ao CONTRATANTE, datada e assinada por instituição financeira custodiante dos 
títulos dados em garantia e da qual conste: 

 
16.9.1. o valor pecuniário da caução ou dos referidos títulos, claramente identificados, 

ficará(ão) caucionado(s) em favor do CONTRATANTE como garantia do cumprimento 

das obrigações da CONCESSIONÁRIA, no CONTRATO;  

 

16.9.2. a identificação dos títulos caucionados, esclarecendo tratar-se dos títulos 

regulados pela Lei federal nº 10.179, de 06 de fevereiro de 2001; e 

 

16.9.3. que o CONTRATANTE poderá executar a caução nas condições previstas no 

CONTRATO. 

 

16.10. As fianças bancárias devem ser contratadas com instituições financeiras autorizadas pelo 
Banco Central – BACEN a operarem no Brasil, estando em conformidade com as normas 
emitidas por tal entidade, devendo ainda ser apresentada em sua forma original (não sendo 
aceitas cópias de qualquer espécie; 

 

16.11. As fianças bancárias deverão conter cláusula específica de renúncia, pelo fiador, ao 
benefício de ordem a que se refere o artigo 827 do Código Civil, e que lhe obrigue de forma 
solidária com a CONCESSIONÁRIA, devendo ser observado o disposto nos artigos 835 e 838 
do Código Civil e as condições do modelo constate do CONTRATO. 

 

16.12. Quando em seguro-garantia, deverá ser apresentado o original da apólice ou cópia digital, 
devidamente certificada ou, ainda, sua segunda via, emitida em favor do CONTRATANTE, 
fornecida por companhia seguradora registrada junto à Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP, observadas as condições do modelo constante do CONTRATO. 
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16.13. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser utilizada nos seguintes casos:  
 

i. nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA não realizar as obrigações previstas neste 
CONTRATO, e o CONTRATANTE incorrer no pagamento de custos e despesas de 
competência da CONCESSIONÁRIA; 

 
ii. na hipótese de devolução de BENS VINCULADOS em desconformidade com as 

exigências estabelecidas no CONTRATO; 
 

iii. nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento das multas 
que lhe forem aplicadas em razão de inadimplemento no cumprimento de suas 
obrigações contratuais, na forma do CONTRATO, inclusive eventuais multas e 
penalidades cominadas pela AGÊNCIA REGULADORA com base em seus 
regulamentos próprios;  

 
iv. nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA não efetuar, no prazo devido, o 

pagamento de outras indenizações ou obrigações pecuniárias devidas ao 
CONTRATANTE, em decorrência do CONTRATO;  

 
16.14. No caso de execução parcial ou total da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a 
CONCESSIONÁRIA deverá recompor o valor integral da garantia prestada no prazo de 30 (trinta) 
dias da respectiva execução, sob pena de caracterização de inadimplemento contratual. 

 
16.15. Se o valor a ser executado pelo CONTRATANTE for superior ao valor da GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada, além da perda dessa garantia, a CONCESSIONÁRIA 
responderá pela diferença mediante reposição do valor integral devido, assegurado o direito à 
ampla defesa e ao contraditório. 
 
16.16. Se houver prorrogação do prazo de vigência deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA obriga-
se a providenciar a renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos e 
condições especificados neste CONTRATO. 
 
16.17. Qualquer modificação nos termos e nas condições da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO deverá ser previamente aprovada pelo CONTRATANTE.  

 
16.18. Todas as despesas decorrentes da constituição e renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO 
DO CONTRATO correrão exclusivamente por conta da CONCESSIONÁRIA. 
 
16.19. Observado o prazo total de vigência da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO previsto 
na subcláusula 16.3, a garantia prestada será restituída ou liberada apenas após a integral 
execução de todas as obrigações contratuais e comprovação do integral cumprimento de todas 
as obrigações trabalhistas e previdenciárias da CONCESSIONÁRIA. 

 
17. SEGUROS 

 
17.1. A CONCESSIONÁRIA, além dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, deverá contratar 
com SEGURADORA, durante todo o prazo da CONCESSÃO, no mínimo, os seguros definidos nesta 
cláusula, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuízo dos seguros exigíveis 
pela legislação aplicável. 
 
17.2. Seguro de Riscos de Engenharia para a cobertura de danos materiais que possam ser 
causados em razão das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA e demais obras civis e/ou 
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instalação e montagem necessárias ao cumprimento do objeto do CONTRATO, que não tenham 
caráter de manutenção e conservação. 

 
17.2.1. O Seguro de Risco de Engenharia deverá ser contratado e encerrado à medida da 

execução de cada uma das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, sendo que a 
importância segurada da apólice deverá ser idêntica aos custos de reposição com bens 
novos, tendo por limite mínimo o valor do investimento executado. 

 
17.3. A Seguro de Riscos Operacionais de Concessões (“AllRisks”) cuja contratação se dará na 
data de início da OPERAÇÃO DO SISTEMA, incluindo as seguintes coberturas: 

 
(i) danos materiais cobrindo a perda, destruição ou dano em todos os bens que integram a 

CONCESSÃO, incluindo coberturas adicionais de honorários de peritos, riscos de 
engenharia – pequenas obras e equipamentos de baixa voltagem; 

 
(ii) perda de receita e lucros cessantes cobrindo as consequências financeiras da interrupção 

da exploração do SISTEMA, sempre que esse atraso ou interrupção seja resultante de 
perda, destruição ou dano coberto pelo seguro de dano material previsto acima. 
 

17.4. Os montantes cobertos pelos Seguros de Riscos Operacionais deverão ser idênticos aos 
custos de reposição com bens novos, devendo a cobertura corresponder ao valor dos BENS 
VINCULADOS transferidos à CONCESSIONÁRIA quando do início da OPERAÇÃO DO SISTEMA, bem 
como posteriormente construídos ou adquiridos, considerando a depreciação pelo uso e estado 
de conservação vigente na data de início de cobertura da apólice; 
 
17.5. Seguro de Responsabilidade Civil Geral, durante o período de OPERAÇÃO DO SISTEMA, 
cobrindo o CONTRATANTE e a CONCESSIONÁRIA, bem como seus administradores, empregados, 
funcionários, contratados, prepostos ou delegados, pelos montantes a que possam ser 
responsabilizados a título de danos materiais, ambientais, pessoais e morais, indenizações, custas 
processuais, inclusive aos USUÁRIOS dos SERVIÇOS, e quaisquer outros encargos relacionados a 
danos pessoais, morais, ambientais ou materiais, decorrentes das atividades abrangidas pela 
CONCESSÃO, incluindo as seguintes coberturas: 

 
(i) responsabilidade civil empregador; 

 
(ii) responsabilidade civil veículos contingentes; 

 
(iii) responsabilidade civil cruzada; e 

 
(iv) responsabilidade civil obras civis. 

 
17.5.1. O montante coberto pelo Seguro de Responsabilidade Civil Geral não deverá ser inferior 

a R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais). 
 
17.6. Os valores mínimos de coberturas fixados nesta cláusula serão reajustados anualmente 
pelo IPCA.  
 
17.7. Excetuados os seguros previstos na subcláusula 17.2, o qual deverá ser contratado e 
mantido durante o período da execução de cada uma das respectivas OBRAS, a CONCESSIONÁRIA 
deverá contratar os demais seguros até o encerramento do período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO 
SISTEMA DO SISTEMA, sendo que as respectivas apólices deverão permanecer em vigor, no 
mínimo, por 180 (cento e oitenta) dias após o advento do termo contratual, por meio de 
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renovações periódicas. 
 
17.8. As apólices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras devidamente 
constituídas e autorizadas a operar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 
observando os termos dos atos normativos da SUSEP e as condições estabelecidas neste 
CONTRATO. 

 
17.9. O CONTRATANTE deverá ser indicado como cossegurado nas apólices dos seguros 
referidas nesta Cláusula, devendo seu cancelamento, suspensão ou substituição ser previamente 
aprovado pelo CONTRATANTE nas hipóteses pertinentes, conforme previsto nesta Cláusula. 

 
17.9.1. As instituições financeiras que realizem empréstimos ou coloquem no mercado 

obrigações de emissão da CONCESSIONÁRIA poderão ser incluídas nas apólices de 
seguro, na condição de cosseguradas ou de beneficiárias, tendo preferência no 
recebimento das apólices. 

 
17.10. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de 
utilização de qualquer seguro previsto neste CONTRATO. 
 
17.11. A CONCESSIONÁRIA, com aprovação prévia do CONTRATANTE, poderá alterar coberturas 
ou outras condições das apólices de seguro, visando adequá-las às novas situações que ocorram 
durante o período deste CONTRATO. 

 
17.11.1. A CONCESSIONÁRIA poderá alterar coberturas e franquias, bem como outras condições 

das apólices contratadas, a fim de adequá-las às fases de implementação e execução do 
objeto desta CONCESSÃO, sendo certo que o CONTRATANTE deverá ser comunicado das 
referidas alterações. 

 
17.12. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao CONTRATANTE nas hipóteses pertinentes 
previstas nesta Cláusula, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, a 
comprovação de que as apólices de seguro foram renovadas ou da possibilidade de emissão de 
novas apólices. 
 
17.12.1. Caso a CONCESSIONÁRIA não comprove a renovação das apólices no prazo acima, o 

CONTRATANTE poderá contratar os seguros e cobrar da CONCESSIONÁRIA o valor total 
do prêmio, a qualquer tempo, sem prejuízo das sanções contratuais cabíveis. 

 
17.13. A CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao CONTRATANTE nas hipóteses pertinentes ora 
previstas, cópia dos comprovantes de quitação dos prêmios relativos aos seguros contratados, 
dentro de 10 (dez) dias a contar de seu respectivo pagamento. 
 
17.13.1. Sem prejuízo do disposto nesta Cláusula, a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar ao 

CONTRATANTE, quando este assim solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias contados do 
recebimento da referida solicitação, que as apólices de seguro previstas neste 
CONTRATO estão em plena vigência e que os respectivos prêmios vencidos se 
encontram pagos. 

 
17.14. Nas apólices de seguros deverá constar a obrigação de as seguradoras informarem, 
imediatamente, à CONCESSIONÁRIA e ao CONTRATANTE, alterações nos contratos de seguros, 
principalmente as que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s) contratado(s) 
ou redução das importâncias seguradas. 
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17.15. O descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar ou manter as 
apólices de seguro de que trata esta Cláusula ensejará a aplicação das sanções previstas no 
presente CONTRATO. 
 
17.16. Ocorrendo a hipótese de sinistros não cobertos pelos seguros contratados, a 
CONCESSIONÁRIA responderá isoladamente pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar 
ao CONTRATANTE em decorrência da execução das obras e dos serviços decorrentes da execução 
deste CONTRATO, correndo às suas expensas, exclusivamente, as indenizações decorrentes de 
tais danos e prejuízos. 
 
18. CONTRATOS COM TERCEIROS 

 
18.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a 
CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes ou 
acessórias à CONCESSÃO, desde que não ultrapassem o prazo da CONCESSÃO. 
 
18.2. A execução das atividades contratadas pela CONCESSIONÁRIA com terceiros pressupõe o 
cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da CONCESSÃO. 
 
18.3. O fato de o CONTRATANTE ter conhecimento da contratação de terceiros pela 
CONCESSIONÁRIA não poderá ser alegado pela CONCESSIONÁRIA para eximir-se do 
cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações decorrentes deste CONTRATO. 
 
18.4. Os contratos de prestação de serviços, celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros, 
reger-se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 
entre os terceiros envolvidos e o CONTRATANTE e/ou a AGÊNCIA REGULADORA. 
 
18.5. Constitui dever da CONCESSIONÁRIA prover e exigir, a qualquer entidade com que venha 
a contratar, que sejam promovidas as medidas necessárias para salvaguardar a integridade dos 
BENS VINCULADOS e dos USUÁRIOS, assim como o cumprimento das normas regulamentares da 
CONCESSÃO. 

 
18.6. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar política de transações com partes relacionadas, a qual 
deverá ser apresentada para conhecimento do CONTRATANTE e AGÊNCIA REGULADORA. 

 
18.6.1. O contrato com PARTES RELACIONADAS deverá ser publicado em sítio eletrônico e 

deverá conter as seguintes informações: 
 

(i) identificação da PARTE RELACIONADA; 
 

(ii) objeto da contratação; 
 

(iii) prazo da contratação; 
 

(iv) condições gerais de pagamento e forma de reajuste referentes à contratação; e 
 

(v) justificativa da administração para contratação com a PARTE RELACIONADA em vista das 
alternativas de mercado, devendo-se, em todo caso, respeitar-se as boas práticas de 
seleção e contratação de terceiros. 
 

 
19. FINANCIAMENTOS 
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19.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela obtenção dos recursos financeiros necessários 
ao regular desenvolvimento do SERVIÇO e execução das OBRAS, de modo que se cumpram, 
cabal e tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste CONTRATO. 
 
19.1.1. A CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou condição 

do(s) contrato(s) de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, 
para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos 
termos deverão ser de pleno conhecimento da(s) instituição(ões) financeira(s) 
financiadora(s). 

 
19.2. A CONCESSIONÁRIA está autorizada a oferecer em garantia, nos contratos de 
financiamento, os direitos emergentes da CONCESSÃO, nos termos do artigo 28 da Lei federal nº 
8.987/95, mediante prévia notificação do CONTRATANTE. 
 
19.2.1. A CONCESSIONÁRIA poderá ceder ou dar em garantia à(s) instituição(ões) financeira(s) 

financiadora(s) os seus direitos emergentes e garantias relativos à RECEITA DE 
EXPLORAÇÃO, assim como outros créditos ou recebíveis de titularidade da 
CONCESSIONÁRIA, sejam existentes, a realizar ou contingentes, incluindo as eventuais 
indenizações em caso de extinção da CONCESSÃO. 
 

19.2.2. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, em qualquer de suas modalidades, 
destinados a investimentos relacionados a este CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá 
ceder ao mutuante, mediante simples notificação ao CONTRATANTE, em caráter 
fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as condições do 
artigo 28-A, da Lei federal n.º 8.987/95. 

 
19.2.3. As indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA no caso de extinção antecipada deste 

CONTRATO poderão ser pagas diretamente à(s) instituição(ões) financeira(s) 
financiadora(s), na hipótese da cessão fiduciária ou outra garantia real. 

 
19.2.4. Verificada a hipótese prevista na cláusula 19.2.3. a CONCESSIONÁRIA enviará 

comunicação prévia, por escrito, ao CONTRATANTE, informando os valores envolvidos e 
os dados a respeito do financiador. 

 
19.3. Os acionistas poderão também oferecer em garantia ou contragarantia, em contratos de 
mútuo e/ou em contratos de financiamento, as ações da CONCESSIONÁRIA de sua titularidade, 
mediante simples notificação ao CONTRATANTE. 
 
19.4. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao CONTRATANTE cópia dos contratos de 
financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos 
dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, e quaisquer alterações a esses instrumentos, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua assinatura e emissão, conforme o caso. 

 
19.4.1. A entidade que celebrar contrato com a CONCESSIONÁRIA para fornecimento de 

materiais, equipamentos ou serviços na forma de venda parcelada ou financiada poderá 
ser reconhecida como FINANCIADOR, caso o contrato de fornecimento contenha, de 
forma clara, a descrição de uma operação de financiamento à CONCESSIONÁRIA por 
parte deste fornecedor, com as datas previstas para liquidação, taxas de juros e demais 
parâmetros, cabendo a CONCESSIONÁRIA, nestes casos, realizar a comunicação prevista 
na Cláusula 19.6. 
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19.5. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderão, observada a legislação civil e 
comercial aplicável, conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o controle ou a 
administração temporária da CONCESSIONÁRIA, ou a própria CONCESSÃO, em caso de 
inadimplemento não remediado dos respectivos contratos de financiamento ou garantia, ou, 
ainda, para a regularização dos SERVIÇOS em caso de inadimplência da CONCESSIONÁRIA no 
âmbito deste CONTRATO que inviabilize ou ameace a CONCESSÃO, observadas as condições da 
cláusula 19.10 abaixo. 
 
19.6. A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar imediatamente ao CONTRATANTE o 
descumprimento de qualquer obrigação sua nos contratos de financiamento que possa ocasionar 
a execução de garantias ou a assunção do seu controle pelos FINANCIADORES. 
 
19.7. A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, apresentar ao CONTRATANTE cópia de todo e qualquer 
comunicado, relatório ou notificação enviado aos FINANCIADORES, que contenha informação 
relevante a respeito da situação financeira da CONCESSÃO ou da CONCESSIONÁRIA. 
 
19.8. A CONCESSIONÁRIA poderá dar em garantia dos financiamentos contratados, nos termos 
desta Cláusula, os direitos emergentes da CONCESSÃO, conforme indicado na cláusula 19.2.1., 
desde que não comprometa a operacionalização e a continuidade da execução dos investimentos 
e dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO. 
 
19.9. É vedado à CONCESSIONÁRIA: 
 
19.9.1. Prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em favor de PARTES 

RELACIONADAS, salvo em favor de seus FINANCIADORES; 
 
19.9.2. Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras formas de 

transferência de recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto: 
 

(i) Transferências de recursos a título de distribuição de dividendos; 
 

(ii) Redução do capital; 
 

(iii) Pagamentos de juros sobre capital próprio; e 
 

(iv) Pagamentos pela contratação de serviços. 
 

19.10.  Na forma do artigo 27-A da Lei federal nº 8.987/95, o CONTRATANTE poderá autorizar a 
transferência do controle ou da administração temporária da CONCESSIONÁRIA a seus 
financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto, com vistas à sua 
reestruturação financeira e a assegurar a continuidade da prestação dos SERVIÇOS. 

 
19.10.1. Para a obtenção da anuência para transferência do controle ou da administração 

temporária da CONCESSIONÁRIA, o financiador ou garantidor deverá: 
 

(i) atender às exigências de regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do objeto 
da CONCESSÃO; 

 
(ii) prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e 

 
(iii) comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO. 
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19.11.  A assunção do controle ou da administração temporária autorizadas na forma da 
subcláusula 19.10 acima não alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA e de seus controladores 
para com terceiros, CONTRATANTE, AGÊNCIA REGULADORA e USUÁRIOS, nos termos do artigo 
27-A, §2º, da Lei federal nº 8.987/95. 
 
19.12.  Para se configurar administração temporária da CONCESSIONÁRIA, deverão ser 
outorgados aos seus financiadores e garantidores os poderes previstos no artigo 27-A, §4º, da Lei 
federal nº 8.987/95. 
 
20. DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
20.1. Em atendimento aos princípios de independência decisória, autonomia administrativa, 
orçamentária e financeira, transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões, 
compete à AGÊNCIA REGULADORA a regulação e fiscalização da CONCESSÃO, durante todo o 
prazo de vigência do CONTRATO, em conformidade com a legislação vigente, cabendo-lhe 
especialmente: 
 

(i) editar normas regulamentares da CONCESSÃO, observado o disposto no presente 
CONTRATO; 

 
(ii) aplicar à CONCESSIONÁRIA as penalidades previstas, nos termos deste CONTRATO e da 

legislação incidente; 
 

(iii) receber, apurar e solucionar as queixas e reclamações apresentadas pelos USUÁRIOS 
dos SERVIÇOS; 

 
(iv) compor conflitos entre a CONCESSIONÁRIA, o CONTRATANTE e os USUÁRIOS, sem 

prejuízo da previsão constante das Cláusulas 47 e 48.  
 

(v) acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO; 
 

(vi) monitorar a qualidade do SERVIÇO, nos termos do presente CONTRATO, notadamente 
no disposto no ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO; 

 
(vii) homologar os reajustes tarifários e promover as revisões extraordinárias, na forma da 

legislação aplicável e do disposto neste CONTRATO;  
 

(viii) observar as normas de referência para a regulação dos serviços públicos de 
saneamento básico que venham a ser editadas pela Agência Nacional de Águas – ANA; 
e 

 
(i) cumprir suas demais atribuições legais e as delegadas por meio dos instrumentos de 

GESTÃO ASSOCIADA celebrados.  
 
20.2. Na hipótese de normas regulamentares editadas pela AGÊNCIA REGULADORA 
supervenientes à celebração do presente CONTRATO alterarem de forma significativa os 
encargos, riscos e condições previstas no EDITAL e neste CONTRATO assumidos pela 
CONCESSIONÁRIA no momento da apresentação de suas PROPOSTAS COMERCIAIS, ensejando 
comprovado desequilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA fará jus à 
sua recomposição, nos termos da cláusula 31 deste CONTRATO. 
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20.3. A CONCESSIONÁRIA facultará à AGÊNCIA REGULADORA o livre acesso aos BENS 
VINCULADOS, aos livros e documentos relativos à CONCESSIONÁRIA, bem como a livros, registros 
e documentos relacionados com as atividades abrangidas pela CONCESSÃO, incluindo estatísticas 
e registros administrativos, e prestará os esclarecimentos que lhe forem solicitados. 
 
20.4. A AGÊNCIA REGULADORA poderá realizar, na presença de representantes da 
CONCESSIONÁRIA, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condições de 
funcionamento e as características dos equipamentos, sistemas e instalações. 
 
20.5. Os INDICADORES DE DESEMPENHO, constantes do ANEXO III – INDICADORES DE 
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO, serão utilizados para aferir o desempenho da 
CONCESSIONÁRIA, permitindo à AGÊNCIA REGULADORA monitorar a qualidade do SERVIÇO e 
aplicar, quando cabível, as multas contratuais e deduções incidentes nos valores tarifários, na 
forma do presente CONTRATO. 
 
20.6. Caso o CONTRATANTE identifique inconformidades na prestação dos SERVIÇOS pela 

CONCESSIONÁRIA cuja fiscalização seja exclusivamente de responsabilidade da AGÊNCIA 
REGULADORA, comunicará a ocorrência a esta para adoção das medidas cabíveis. 

 
20.6.1. Durante o prazo da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a apresentar ao 

CONTRATANTE e à AGÊNCIA REGULADORA, anualmente, até o último dia do mês de 
março, relatório operacional, destacando informações sobre: 
 

(i) a execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, notadamente as 
executadas no ano anterior, evidenciando, para cada obra já executada ou em execução, 
o montante efetivamente investido e a respetiva amortização, sem prejuízo do disposto 
na cláusula 11.6.;  

 
(ii) as estatísticas de atendimento, com análise de pontos críticos e medidas saneadoras 

implementadas ou a serem implementadas; e 
 

(iii) atualização do INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS, com indicação do estado de 
conservação de cada um dos bens. 

 
20.7. Durante todo o prazo de CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA recolherá mensalmente à 
AGÊNCIA REGULADORA a taxa de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos 
concedidos, permitidos ou autorizados – TAFIC, estabelecida pela Lei Complementar Estadual nº 
625/2001, em valor correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) da receita corrente líquida 
da CONCESSIONÁRIA do mês anterior, limitado ao total anual de R$ 3.000.000,00 (três milhões 
de reais). 
 
21. DESAPROPRIAÇÃO, SERVIDÕES E LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
21.1. As desapropriações e a instituição de servidões e quaisquer outras limitações administrativas 
necessárias à prestação dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO serão efetuadas pela 
CONCESSIONÁRIA, às suas expensas e sob sua responsabilidade, com obediência da legislação 
aplicável. 
 
21.2. As instalações, infraestruturas e equipamentos integrantes do SISTEMA, quando do início 
da OPERAÇÃO DO SISTEMA, deverão ser transferidos pelo CONTRATANTE à CONCESSIONÁRIA, 
sem quaisquer ônus e/ou impedimentos de qualquer natureza, por meio de TERMO DE 
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TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA. 
 
21.3. Para dar cumprimento às suas obrigações relacionadas com as desapropriações ou 
instituição de servidões administrativas, a CONCESSIONÁRIA deverá: 
 

(i) apresentar ao CONTRATANTE, quando necessário, todos os elementos e documentos 
necessários à declaração de utilidade pública dos imóveis a serem desapropriados ou 
sobre os quais serão instituídas servidões administrativas, nos termos da legislação 
vigente; 

 
(ii) conduzir os processos de desapropriação ou de instituição de servidões administrativas, 

responsabilizando-se por todos os custos relacionados a estes, incluindo os referentes 
à imissão provisória na posse e à aquisição dos imóveis e ao pagamento de indenizações 
ou de quaisquer outras compensações decorrentes da desapropriação ou da instituição 
de servidões ou de outros ônus ou encargos relacionados, incluindo eventual uso 
temporário de bens imóveis ou a realocação de bens ou pessoas, bem como as despesas 
com custas processuais, honorários advocatícios e de peritos; 

 
(iii) proceder, às suas expensas, e na presença da fiscalização do CONTRATANTE, que lavrará 

o respectivo auto, a demarcação dos terrenos que façam parte integrante da prestação 
do SERVIÇO, incluindo o levantamento da respectiva planta cadastral, e com a 
identificação dos terrenos que integram a CONCESSÃO e as áreas remanescentes; 

 
(iv) ajuizar, em seu próprio nome, as ações judiciais que se mostrarem necessárias para 

viabilizar a desapropriação ou a instituição de servidões administrativas, assumindo as 
despesas relacionadas às taxas, às custas judiciais e às indenizações a serem destinadas 
aos proprietários/possuidores dos imóveis expropriados. 

 
21.4. Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a organização da documentação e 
execução de providências necessárias para a regularização dos BENS VINCULADOS que passarão 
para a gestão da CONCESSIONÁRIA e não possuem documento de titularidade regular. 
 
21.4.1. Caberá ao CONTRATANTE arcar com todos os custos relacionados ao pagamento de 

precatórios, indenizações e emolumentos referentes a desapropriações iniciadas 
previamente à OPERAÇÃO DO SISTEMA, bem como o pagamento das taxas e 
emolumentos cartoriais relativos à regularização registral dos BENS VINCULADOS. 

 
21.5. São de responsabilidade do CONTRATANTE as providências necessárias à declaração de 
utilidade pública dos imóveis a serem desapropriados para a realização do objeto da CONCESSÃO, 
incluindo aqueles de uso temporário ou objeto de instituição de servidões. 
 
21.5.1. As PARTES, de comum acordo, estabelecerão, quando necessário, um programa de 

trabalho, contendo os prazos para a obtenção da declaração de utilidade pública dos 
imóveis, para fins de desapropriação ou de instituição de servidão administrativa, e os 
elementos necessários que deverão ser fornecidos pela CONCESSIONÁRIA, dentro das 
condições previstas na legislação aplicável e compatível com os prazos fixados para a 
prestação dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO. 

 
21.5.2. Caso o CONTRATANTE não promova as medidas que lhes competem em relação às 

desapropriações ou servidões administrativas necessárias à execução do SERVIÇO, nos 
termos desta Cláusula, os prazos referentes às obrigações e ao cumprimento dos 
INDICADORES DE DESEMPENHO diretamente impactados serão revistos, desde que se 
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demonstre que a inércia do CONTRATANTE interferiu no cumprimento de tais 
obrigações, indicadores e metas. 

 
i. A revisão dos prazos de que trata a subcláusula 21.5.2 não afasta eventual 

necessidade de revisão contratual, caso rompido o equilíbrio econômico-financeiro, 
além de não serem imputadas penalidades à CONCESSIONÁRIA diretamente 
decorrentes dessa inércia. 

 
22. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

 
22.1. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da legislação aplicável, são 
direitos dos USUÁRIOS: 
 
22.1.1. ser conectados ao sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

 
22.1.2.  receber os SERVIÇOS em condições adequadas; 

 
22.1.3. receber da CONCESSIONÁRIA, do CONTRATANTE e da AGÊNCIA REGULADORA as 

informações necessárias para a defesa dos interesses individuais ou coletivos; 
 

22.1.4. levar ao conhecimento da CONCESSIONÁRIA, da AGÊNCIA REGULADORA ou do 
CONTRATANTE as irregularidades de que venham a ter conhecimento, referentes à 
CONCESSÃO; 
 

22.1.5. comunicar a CONCESSIONÁRIA, CONTRATANTE ou AGÊNCIA REGULADORA acerca da 
ocorrência de atos ilícitos ou irregularidades porventura praticadas pela 
CONCESSIONÁRIA ou seus prepostos na execução deste CONTRATO; 
 

22.1.6. receber da CONCESSIONÁRIA as informações necessárias à utilização dos SERVIÇOS; 
 

22.1.7. receber resposta da AGÊNCIA REGULADORA, do CONTRATANTE ou da CONCESSIONÁRIA 
sobre requerimentos formulados perante estes últimos; 
 

22.1.8. ser informado com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas a respeito de 
interrupções programadas dos SERVIÇOS;  
 

22.1.9. tomar conhecimento com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, acerca de 
alterações no valor das TARIFAS; 
 

22.1.10. receber as faturas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em relação ao 
respectivo vencimento; e 
 

22.1.11. escolher uma entre pelo menos 6 (seis) datas disponibilizadas pela CONCESSIONÁRIA 
para o vencimento da Fatura. 

 
22.2. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da legislação aplicável, são 
obrigações dos USUÁRIOS: 
 
22.2.1. utilizar os SERVIÇOS de forma racional, evitando os desperdícios e colaborando com a 

preservação dos recursos naturais; 
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22.2.2. quando solicitado, prestar as informações necessárias para que os SERVIÇOS possam ser 
oferecidos de forma adequada e racional, responsabilizando-se por qualquer incorreção 
ou omissão; 
 

22.2.3. contribuir para a permanência das boas condições dos sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário da ÁREA DE CONCESSÃO e dos demais bens públicos de 
alguma forma afetados pela prestação dos SERVIÇOS; 
 

22.2.4. executar as atividades que lhe competem e permitir que a CONCESSIONÁRIA realize as 
ações necessárias nos imóveis por eles ocupados para viabilizar a conexão às redes 
públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e adotar as providências 
para que tal conexão ocorra em prazo não superior a 30 (trinta) dias de sua 
disponibilização pelo prestador, nos termos do § 6º do artigo 45 da Lei Federal n° 11.445, 
de 05 de janeiro de 2007; 
 

22.2.5. pagar pontualmente as TARIFAS e eventuais multas cobradas pela CONCESSIONÁRIA, 
sendo certo que o pagamento pontual das TARIFAS é devido também pelos USUÁRIOS 
para os quais os SERVIÇOS estejam disponíveis, entendida tal disponibilidade como a 
existência de rede instalada coletora de esgotos ou de fornecimento de água apta a 
realizar a prestação dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA; 
 

22.2.6. permitir a instalação e o acesso aos medidores de água e de esgoto pela 
CONCESSIONÁRIA; 
 

22.2.7. não manipular indevidamente qualquer tubulação, medidor ou outra instalação relativa 
aos SERVIÇOS; 
 

22.2.8. cumprir o CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSÃO e demais normas aplicáveis, inclusive 
quanto a despejos industriais; 
 

22.2.9. franquear aos empregados e prepostos da CONCESSIONÁRIA, desde que devidamente 
identificados, o acesso aos medidores de consumo de água e outros equipamentos 
destinados ao mesmo fim, conservando-os limpos, em locais acessíveis, seguros e 
asseados; 
 

22.2.10. observar e cumprir as normas emitidas pelas autoridades competentes; 
 

22.2.11. informar à CONCESSIONÁRIA acerca de qualquer alteração cadastral do imóvel, no que 
se refere aos SERVIÇOS;  
 

22.2.12. consultar a CONCESSIONÁRIA, anteriormente à instalação de tubulações internas, 
quanto ao local do ponto de distribuição de água e de coleta de esgoto;  
 

22.2.13. atender às exigências da CONCESSIONÁRIA quanto à realização de pré-tratamento de 
efluentes de esgoto, quando esses forem incompatíveis com o sistema de esgotamento 
sanitário, em atendimento ao CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSÃO e às normas 
editadas pela AGÊNCIA REGULADORA; 
 

22.2.14. permitir o ingresso da CONCESSIONÁRIA em sua residência ou estabelecimento para que 
ela possa encerrar poços e fontes alternativas de água, nas localidades da ÁREA DE 
CONCESSÃO onde houver sistema público de abastecimento de água disponível e/ou 
quando tais poços e fontes estiverem em desacordo com a legislação aplicável; e 



 

Página 39 de 80 

 

 

22.2.15. permitir o ingresso da CONCESSIONÁRIA em sua residência ou estabelecimento para que 
ela possa promover a instalação das ligações intradomiciliares dos imóveis de categoria 
exclusivamente residencial subsidiada (tarifa social). 

 
22.2.16. Efetuar a ligação intradomiciliar de água e esgoto, quando houver a disponibilização da 

infraestrutura pela CONCESSIONÁRIA 
 
22.3. Mediante prévia comunicação ao USUÁRIO e respeitada a antecedência mínima de aviso 
previsto na legislação pertinente, a prestação dos SERVIÇOS poderá ser suspensa pela 
CONCESSIONÁRIA, nas hipóteses previstas na subcláusula 24.1.5. 
 
22.4. A falta de pagamento dos valores devidos pelos USUÁRIOS à CONCESSIONÁRIA, na data 
de seu vencimento, acarretará a incidência de encargos de mora e demais sanções cabíveis, na 
forma do presente CONTRATO e em normas regulamentares da AGÊNCIA REGULADORA. 

 

23. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

23.1. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da legislação aplicável e dos 
contratos coligados, são direitos do CONTRATANTE: 
 
23.1.1. alterar unilateralmente este CONTRATO, mantido o equilíbrio econômico-financeiro; 
 
23.1.2. receber, em reversão, quando da extinção do CONTRATO, os BENS VINCULADOS, 

devendo o CONTRATANTE repassar os BENS VINCULADOS, ato contínuo, aos titulares do 
SERVIÇO, ou relicitar uma nova concessão regionalizada, caso lhe venham a ser 
delegados poderes nesse sentido; 
 

23.1.3. intervir na CONCESSÃO, por indicação da AGÊNCIA REGULADORA, nos casos e nas 
condições previstas na legislação e neste CONTRATO; 
 

23.1.4. ser integralmente indenizado por eventuais prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA 
em face do descumprimento deste CONTRATO; 

 
23.2. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO, dos negócios jurídicos coligados 
e da legislação aplicável, são deveres do CONTRATANTE: 

 
23.2.1. disponibilizar os BENS VINCULADOS, livres e desembaraçados de quaisquer ônus 

pessoais ou reais, a fim de permitir o seu uso pela CONCESSIONÁRIA;  

 
23.2.2. extinguir a CONCESSÃO nos casos e na forma previstos na legislação e neste CONTRATO; 

 
23.2.3. cumprir e fazer cumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais pertinentes 

à CONCESSÃO; 
 

23.2.4. estimular, nos limites de suas competências, o aumento da qualidade e da produtividade 
dos SERVIÇOS, bem como da preservação do meio ambiente, no âmbito da CONCESSÃO; 
 

23.2.5. estimular a formação de associações de USUÁRIOS para defesa de interesses relativos 
aos SERVIÇOS; 
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23.2.6. receber, apurar e solucionar, quando aplicável, as reclamações dos USUÁRIOS dos 
SERVIÇOS, que deverão ser comunicados, em até 30 (trinta) dias, das providências 
adotadas; 
 

23.2.7. diligenciar, mediante solicitação da CONCESSIONÁRIA, nos limites de suas competências, 
a emissão das declarações de utilidade pública necessárias para as desapropriações ou 
instituições de servidão administrativa, limitações administrativas e autorizações para 
ocupação temporária dos bens imóveis necessários para assegurar a realização das 
OBRAS, assumindo a responsabilidade e os riscos por quaisquer atrasos na edição dos 
Decretos, observado o disposto neste CONTRATO; 
 

23.2.8. ceder à CONCESSIONÁRIA, a título gratuito e devidamente regularizadas, as servidões de 
passagem existentes, bem como o uso dos BENS VINCULADOS integrantes do SISTEMA; 
 

23.2.9. aplicar as penalidades administrativas cabíveis, no âmbito de sua competência, aos 
proprietários ou possuidores dos imóveis que não estejam ligados às redes públicas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, inclusive no sentido de coibir poços 
e fontes alternativas de água em locais onde houver disponibilidade de sistema público 
de abastecimento de água e/ou que estejam em desacordo com a legislação aplicável; 
 

23.2.10. colaborar ativamente com a AGÊNCIA REGULADORA na regulação e fiscalização da 
prestação dos SERVIÇOS; 

 
23.2.11. pagar à CONCESSIONÁRIA as indenizações, se devidas, previstas na legislação aplicável e 

neste CONTRATO, decorrentes da extinção da CONCESSÃO 
 
23.2.12. encaminhar à CONCESSIONÁRIA, para análise e apreciação, no prazo de 10 (dez) dias a 

contar de seu recebimento, os projetos relativos à implantação de novos loteamentos 
que se localizem na ÁREA DE CONCESSÃO; 
 

23.2.13. informar ao LOTEADOR, quando da solicitação de aprovação de projetos de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário para novos loteamentos, que todos 
os custos de implantação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário correrão às expensas deste;  
 

23.2.14. assegurar à CONCESSIONÁRIA a plena utilização dos BENS VINCULADOS; 
 

23.2.15. responsabilizar-se pelas questões relativas a atos ou fatos pertinentes aos BENS 
VINCULADOS e aos SERVIÇOS, anteriores à data de início da OPERAÇÃO DO SISTEMA, 
ainda que verificados após tal data, sobre os quais não será imputada responsabilidade 
à CONCESSIONÁRIA, nos termos do presente CONTRATO; 
 

23.2.16. assinar como interveniente-anuente os instrumentos de financiamento, quando assim 
for solicitado pela CONCESSIONÁRIA e agentes financiadores; 

 
23.2.17. fornecer apoio técnico à CONCESSIONÁRIA nos entendimentos e negociações com os 

MUNICÍPIOS e demais autoridades e órgãos públicos quanto à construção, reformulação 
ou remoção de acessos ao SISTEMA, incluindo o apoio necessário para a remoção de 
interferências que prejudiquem ou impeçam a execução das OBRAS DE 
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA e, ainda, para as interdições de vias e locais públicos 
para tráfego de veículos ou trânsito de pessoas necessárias para permitir a execução das 
OBRAS; 
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23.2.18. responsabilizar-se pelos riscos relacionados a determinações judiciais e administrativas 

para satisfação de obrigações originalmente imputáveis ao CONTRATANTE, inclusive 
reclamações trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados à CAESA ou 
a outras empresas contratadas pela CAESA; 

 
23.2.19. rescindir, ou diligenciar que la CAESA rescinda, antes da celebração do TERMO DE 

TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA, os contratos celebrados com empresas subcontratadas 
que possam interferir na execução do CONTRATO, assumindo a responsabilidade e os 
riscos por quaisquer atrasos ou empecilhos que impeçam ou afetem a execução dos 
SERVIÇOS e/ou a execução das OBRAS; 

 
23.2.20. comunicar imediatamente a CONCESSIONÁRIA sobre a citação ou intimação de qualquer 

ação judicial ou processo administrativo que impute responsabilidade à 
CONCESSIONÁRIA ou gere reflexo nos SERVIÇOS ou nas OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO 
DO SISTEMA, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como comprometer-se a 
envidar os melhores esforços na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos 
processuais cabíveis com esse objetivo; 
 

23.2.21. ceder à CONCESSIONÁRIA a infraestrutura necessária aos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário decorrentes de parcelamento do solo, loteamentos, 
empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, de responsabilidade dos 
respectivos empreendedores, com vistas à operação e manutenção, até efetiva reversão 
onerosa, por ocasião do encerramento contratual; 

 
24. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

 
24.1. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da legislação aplicável, são 
direitos da CONCESSIONÁRIA: 
 
24.1.1. requerer ao CONTRATANTE que adote, nos limites de suas competências as providências 

necessárias para a declaração de utilidade pública de imóveis que serão necessários para 
a execução do objeto deste CONTRATO;  
 

24.1.2. acordar com as entidades públicas competentes o uso comum do solo e do subsolo 
quando necessário para a prestação dos SERVIÇOS para a construção e exploração das 
OBRAS;  

 
24.1.3. propor diretrizes, analisar e aprovar projetos e fiscalizar a implantação das obras de 

expansão ou implantação de infraestrutura de saneamento oriundos de parcelamento 
de solo, loteamentos e empreendimentos imobiliários, de qualquer natureza, de 
responsabilidade de LOTEADORES, quando a referida infraestrutura se situar na ÁREA DE 
CONCESSÃO;  
 

24.1.4. assumir os ativos referentes às implementações promovidas pelos LOTEADORES em 
parcelamentos de solo, loteamentos e empreendimentos imobiliários de qualquer 
natureza, situados na ÁREA DE CONCESSÃO e que passam a integrar o SISTEMA; 
 

24.1.5. deixar de prestar os SERVIÇOS ou interromper sua prestação sempre que considerar 
irregulares, inseguras ou inadequadas as instalações prediais, ou parte delas, que forem 
feitas ou alteradas pelos USUÁRIOS ou terceiros que não a CONCESSIONÁRIA, sem 
prejuízo de outras hipóteses de interrupção previstas nas normas aplicáveis;  
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24.1.6. orientar os USUÁRIOS a entregarem seus efluentes de esgoto sem poluentes 

incompatíveis com o sistema público de esgotamento sanitário, segundo as normas 
pertinentes; 
 

24.1.7. respeitada a legislação vigente, alterar a classificação do imóvel sempre que nele forem 
exercidas atividades diversas da originalmente informada;  
 

24.1.8. realizar, às suas expensas, as ações necessárias nos imóveis ocupados pelos USUÁRIOS 
com o propósito de viabilizar a conexão extradomiciliar destes imóveis às redes 
integrantes do SISTEMA e disponibilizadas pela CONCESSIONÁRIA, remanescendo a 
cargo dos USUÁRIOS a responsabilidade pelos custos e execução de intervenções 
necessárias à conexão intradomiciliar dos imóveis ao SISTEMA; 
 

24.1.9. apoiar o CONTRATANTE na identificação das localidades com poços e fontes alternativas 
de água, nas localidades da ÁREA DE CONCESSÃO onde houver sistema público de 
abastecimento de água disponível e/ou quando tais poços e fontes estiverem em 
desacordo com a legislação aplicável. 
 

24.2. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da legislação aplicável, são 
deveres da CONCESSIONÁRIA: 
 
24.2.1. cumprir o CONTRATO, as disposições legais e regulamentares e, ainda, as determinações 

do CONTRATANTE e da AGÊNCIA REGULADORA; 
 

24.2.2. executar todos os serviços, controles e atividades relativos ao CONTRATO, incluindo os 
serviços de engenharia e supervisão, fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos, transporte, armazenagem, operação, manutenção e a execução de obras 
civis com zelo e diligência, de acordo com as especificações deste CONTRATO e demais 
normas pertinentes, utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas 
desempenhadas, assumindo os riscos relacionados aos custos na operação e 
manutenção do SISTEMA; 
 

24.2.3. fornecer prontamente à AGÊNCIA REGULADORA e ao CONTRATANTE, quando solicitado, 
toda e qualquer informação disponível relativa aos SERVIÇOS e à CONCESSÃO, bem como 
a qualquer modificação ou interferência causada por si ou por terceiros; 

 
24.2.4. informar aos USUÁRIOS a respeito das interrupções programadas dos SERVIÇOS e seu 

restabelecimento, obedecendo as condições e prazos que forem fixados neste 
CONTRATO e em normas de regulação publicadas pela AGÊNCIA REGULADORA; 
 

24.2.5. receber, apurar e solucionar, quando aplicável, as reclamações dos USUÁRIOS, que serão 
comunicados, em até 20 (vinte) dias, das providências adotadas; 
 

24.2.6. efetuar o pagamento dos valores devidos à AGÊNCIA REGULADORA pelo exercício das 
atividades de regulação e fiscalização, nos termos previstos neste CONTRATO; 
 

24.2.7. manter atualizado o INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS; 
 

24.2.8. executar as OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA necessárias à prestação dos 
SERVIÇOS, nos termos deste CONTRATO; 
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24.2.9. obter os financiamentos para a realização dos investimentos necessários à execução dos 
SERVIÇOS e das OBRAS, necessários à execução do CONTRATO; 
 

24.2.10. prestar contas a respeito dos SERVIÇOS mediante o envio, ao CONTRATANTE e à 
AGÊNCIA REGULADORA, dos relatórios, demonstrações financeiras, registros contábeis e 
demais informações previstas neste CONTRATO; 
 

24.2.11. manter à disposição do CONTRATANTE e da AGÊNCIA REGULADORA todos os 
documentos, projetos, registros contábeis e demais informações técnicas, operacionais 
e financeiras relativas à CONCESSÃO; 
 

24.2.12. permitir que os encarregados do CONTRATANTE e da AGÊNCIA REGULADORA tenham 
livre acesso aos BENS VINCULADOS, às OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA e aos 
demais equipamentos e instalações vinculadas à CONCESSÃO, mediante prévia 
comunicação; 
 

24.2.13. manter sistemas de monitoramento da qualidade da água e efluentes tratados, no 
âmbito da CONCESSÃO; 
 

24.2.14. comunicar à AGÊNCIA REGULADORA e aos órgãos ambientais competentes a respeito de 
ação ou omissão que venha a ser de seu conhecimento, que provoque contaminação dos 
recursos hídricos ou que prejudique a prestação dos SERVIÇOS, ou ações a ele vinculadas, 
para que tais autoridades diligenciem as providências cabíveis, sem prejuízo do 
reequilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO que for cabível; 
 

24.2.15. comunicar à AGÊNCIA REGULADORA as irregularidades cometidas pelos USUÁRIOS que 
vierem a ser de seu conhecimento; 
 

24.2.16. colaborar com as autoridades públicas, nos casos de perigo público, de emergência ou 
calamidade, que envolverem os SERVIÇOS, assegurada a preservação do equilíbrio 
econômico-financeiro deste CONTRATO, quando for o caso; 
 

24.2.17. obter e manter junto às autoridades competentes as licenças, inclusive as ambientais, 
necessárias à execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA e prestação dos 
SERVIÇOS, sendo ainda responsável pelos respectivos custos; 
 

24.2.18. responsabilizar-se pelo pagamento do valor da outorga dos direitos de uso de recursos 
hídricos necessários para a OPERAÇÃO DO SISTEMA; 
 

24.2.19. prever nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto refira-se às atividades da 
CONCESSÃO, que sejam observadas rigorosamente as regras do EDITAL, deste 
CONTRATO, e demais disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, 
estabelecendo claramente que o prazo de tais contratos não será superior ao prazo de 
CONCESSÃO, informando expressamente,, ainda, aos terceiros de que não haverá 
qualquer relação jurídica entre esses e o CONTRATANTE e a AGÊNCIA REGULADORA;  
 

24.2.20. requisitar e obter dos USUÁRIOS avaliações a respeito da qualidade SERVIÇOS, na forma 
prevista em norma de regulação editada pela AGÊNCIA REGULADORA;  
 

24.2.21. publicar, anualmente, as suas demonstrações financeiras, nos termos da legislação 
aplicável; 
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24.2.22. cumprir as obrigações que vierem a ser negociadas pela CONCESSIONÁRIA junto às 
instituições financeiras ou qualquer entidade para a obtenção dos financiamentos 
necessários à execução dos SERVIÇOS e das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA; 
 

24.2.23. responsabilizar-se por quaisquer testes e comissionamentos que sejam necessários à 
execução dos SERVIÇOS e OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA; 
 

24.2.24. elaborar e responsabilizar-se pelos estudos de impacto ambiental e plano de gestão 
socioambiental exigíveis para a execução dos SERVIÇOS e execução das OBRAS DE 
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA; 
 

24.2.25. garantir a adequação das instalações e infraestrutura de canteiro de obras, alojamentos 
e refeitórios que se fizerem necessários à execução das OBRAS;  
 

24.2.26. não transferir, total ou parcialmente, a CONCESSÃO, ou o controle societário da 
CONCESSIONÁRIA, mesmo indiretamente, sem prévia anuência do CONTRATANTE, 
ressalvado o disposto neste CONTRATO; 

 
24.2.27. assegurar livre acesso das pessoas indicadas pela AGÊNCIA REGULADORA e pelo 

CONTRATANTE às instalações pertinentes à manutenção e à operação direta do 
SISTEMA; 

 
24.2.28. prestar as informações e documentos solicitados pelo CONTRATANTE e pela AGÊNCIA 

REGULADORA; 
 

24.2.29. zelar pela integridade dos BENS VINCULADOS, tomando todas as providências 
necessárias para preservá-los, assumindo os riscos e responsabilidades quanto aos danos 
neles causados; 

 
24.2.30. conduzir, após a edição do Decreto de Utilidade Pública pelo CONTRATANTE ou 

MUNICÍPIO, os procedimentos de desapropriação das áreas necessárias à prestação dos 
SERVIÇOS e à execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, assumindo a 
responsabilidade e os riscos por quaisquer atrasos na condução dos referidos 
procedimentos; 

 
24.2.31. comunicar às autoridades públicas competentes quaisquer atos ou fatos ilícitos de que 

tenha conhecimento e que possam impactar na execução do CONTRATO; 
 

24.2.32. cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de 
segurança e medicina do trabalho, em relação aos seus próprios empregados e terceiros 
eventualmente subcontratados pela CONCESSIONÁRIA; 
 

24.2.33. observar padrões de governança corporativa e adotar sistemas padronizados de 
contabilidade e demonstrações financeiras; 

 
24.2.34. publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros contábeis 

de todas as operações em conformidade com os princípios fundamentais de 
contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade; 
 

24.2.35. realizar a contabilidade separada por município, em atendimento à legislação de 
saneamento, individualizando, dentre outros elementos, os montantes de investimentos 
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executados. 
 

24.2.36. apresentar à AGÊNCIA REGULADORA, até o dia 01 de maio de cada ano, as 
demonstrações financeiras padrão, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
do ano anterior, acompanhadas de parecer dos auditores externos; 

 
24.2.37. realizar o pagamento da taxa de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos 

concedidos, permitidos ou autorizados – TAFIC à AGÊNCIA REGULADORA; 
 

24.2.38. dar conhecimento imediato à AGÊNCIA REGULADORA e ao CONTRATANTE de todo e 
qualquer evento que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo 
cumprimento das obrigações deste CONTRATO, em especial o cumprimento dos 
INDICADORES DE DESEMPENHO, e que possa constituir causa de intervenção, 
caducidade da CONCESSÃO ou rescisão deste CONTRATO;  
 

24.2.39. dar conhecimento imediato à AGÊNCIA REGULADORA e ao CONTRATANTE de toda e 
qualquer situação que corresponda a fatos que alterem de modo relevante o normal 
desenvolvimento da prestação dos SERVIÇOS, apresentando, por escrito, relatório 
detalhado sobre esses fatos, indicando as medidas tomadas ou em curso para superar 
ou sanar os fatos referidos, incluindo, se for o caso, contribuição de entidades 
especializadas; 
 

24.2.40. responsabilizar-se por prejuízos ocasionados ao CONTRATANTE, na hipótese de ser 
devidamente declarada a caducidade da CONCESSÃO, nos termos estabelecidos neste 
CONTRATO e na legislação aplicável; 
 

24.2.41. responsabilizar-se pelos custos decorrentes da interrupção do CONTRATO em virtude de 
decretação da falência da CONCESSIONÁRIA; 
 

24.2.42. responsabilizar-se pela ocorrência de fatos considerados como de caso fortuito e de força 
maior, que sejam objeto de cobertura dos seguros previstos expressamente neste 
CONTRATO, até o limite dos valores assegurados; 
 

24.2.43. contratar tempestivamente os seguros previstos neste CONTRATO; 
 

24.2.44. informar prontamente ao CONTRATANTE, quando citada ou intimada de qualquer ação 
judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilidade direta 
ou indireta para o CONTRATANTE ou gerar qualquer reflexo para os SERVIÇOS e/ou para 
o CONTRATO inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores 
esforços na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis 
com esse objetivo;  
 

24.2.45. ressarcir o CONTRATANTE de todos os desembolsos decorrentes de determinações 
judiciais, para satisfação de obrigações imputadas ao CONTRATANTE ou entes 
integrantes da sua estrutura administrativa, mas de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, inclusive reclamações trabalhistas propostas por empregados ou 
terceiros vinculados à CONCESSIONÁRIA, ainda que tais condenações sejam impostas 
após o término do CONTRATO, desde que transitadas em julgado; 
 

24.2.46. diligenciar a sua inclusão em Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) eventualmente 
pré-existentes à assinatura do CONTRATO, ressalvando-se as responsabilidades por 
passivos ambientais relacionados a eventos anteriores à data de transferência da 
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responsabilidade operacional; e 
 

24.2.47. respeitar a legislação ambiental; 
 

24.2.48. notificar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias os USUÁRIOS do início da cobrança 
pela disponibilidade da infraestrutura, informando a obrigação dos USUÁRIOS realizarem 
a ligação intradomiciliar com a rede existente; 
 

24.3. Os impactos que afetem de qualquer modo a execução do CONTRATO pela 
CONCESSIONÁRIA, decorrentes do inadimplemento por parte do CONTRATANTE de quaisquer 
das obrigações por ele assumidas, indicadas na cláusula 23, não ensejarão a aplicação de 
penalidades à CONCESSIONÁRIA. 
 
25. VERIFICADOR INDEPENDENTE E INDICADORES DE DESEMPENHO  

 
25.1. A CONCESSIONÁRIA se obriga, nos termos e condições estipulados neste CONTRATO, a 
cumprir os INDICADORES DE DESEMPENHO constantes do ANEXO III – INDICADORES DE 
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO, as quais serão consideradas para fins de cálculo dos 
valores das TARIFAS EFETIVAS, conforme disposto nesta cláusula. 

 
25.2. Os INDICADORES DE DESEMPENHO e demais disposições constantes do ANEXO III – 
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO serão regularmente aferidas pela 
AGÊNCIA REGULADORA com o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, o qual será contratado 
pela AGÊNCIA REGULADORA, observadas as condições previstas no ANEXO V – DISPOSIÇÕES 
PARA CONTRATAÇÃO DE VERIFICADOR. 
 
25.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE praticará atos instrumentais de apoio à AGÊNCIA 
REGULADORA, tendo seus relatórios e manifestações avaliados, revisados e homologados pela 
referida agência.  

 
25.4. Nos termos do ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO 
deste CONTRATO, a aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA se dará nos seguintes termos: 
 
25.4.1. o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá, (i) mensalmente, elaborar os relatórios de 

cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e encaminhá-los à AGÊNCIA 
REGULADORA e ao CONTRATANTE, com cópia para a CONCESSIONÁRIA, no primeiro dia 
útil do mês subsequente ao de apuração das metas e (ii) anualmente, encaminhar 
relatório consolidado à AGÊNCIA REGULADORA, no primeiro útil seguinte ao final do 
período anual de apuração das metas; 

 
25.4.2. em relação aos INDICADORES DE DESEMPENHO anuais previstos ANEXO III – 

INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO, o VERIFICADOR 
INDEPENDENTE deverá, no primeiro dia útil seguinte ao final do período anual de 
apuração das metas, encaminhar à AGÊNCIA REGULADORA e CONTRATANTE, com cópia 
para a CONCESSIONÁRIA, o relatório contendo a mensuração de desempenho e 
cumprimento dessas metas anuais. 

 
25.4.3. A AGÊNCIA REGULADORA examinará os relatórios encaminhados pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, devendo, em até 10 (dez) dias do recebimento de cada relatório mensal 
e anual, se manifestar formalmente a respeito do seu conteúdo e declarar a sua 
conformidade, encaminhando tal manifestação para a CONCESSIONÁRIA e 
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CONTRATANTE. 
 

25.4.4. O CONTRATANTE e a CONCESSIONÁRIA poderão se manifestar em até 10 (dez) dias 
contados do recebimento de cada relatório elaborado pelo VERIFICADOR 
INDEPENDENTE, encaminhando suas considerações à AGÊNCIA REGULADORA, cabendo-
lhes remeter cópias das respectivas manifestações a outra PARTE, à CONCESSIONÁRIA e 
ao VERIFICADOR INDEPENDENTE  

 
25.4.5. No caso de inércia da AGÊNCIA REGULADORA, CONCESSIONÁRIA e CONTRATANTE em se 

manifestar a respeito dos relatórios apresentados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, o 
seu conteúdo será considerado aceito por quem não se manifestou, inclusive para fins 
de cálculo das penalidades e dos redutores considerados para o cálculo das TARIFAS 
EFETIVAS, os quais incidirão na forma do ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E 
METAS DE ATENDIMENTO deste CONTRATO e desta cláusula. 

 
25.4.6. Caso haja discordância por parte da AGÊNCIA REGULADORA, CONCESSIONÁRIA e/ou 

CONTRATANTE em relação ao relatório apresentado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, 
será assinalado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação do VERIFICADOR 
INDEPENDENTE a respeito das objeções apresentadas. 
  

25.4.7. Eventual discordância por parte da AGÊNCIA REGULADORA, CONCESSIONÁRIA e/ou 
CONTRATANTE em relação ao relatório apresentado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE 
deverá ser articulada de modo fundamentando. 
 

25.4.8. Após a entrega da manifestação prevista na subcláusula 25.4.6, a AGÊNCIA REGULADORA 
terá prazo de 10 (dez) dias para se decidir, em caráter terminativo, a respeito da 
divergência suscitada.  
 

25.5. Para fins do disposto nesta Cláusula, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá acompanhar 
permanentemente a execução dos SERVIÇOS, cabendo ao CONTRATANTE e à CONCESSIONÁRIA 
disponibilizar informações e franquear acesso a instalações, conforme solicitado pelo 
VERIFICADOR INDEPENDENTE.  
 
25.6. Os INDICADORES DE DESEMPENHO poderão ser revistos em razão de alterações e/ou 
revisões nos PLANOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO e de alterações nas normas legais e 
infralegais pertinentes, bem como em outros casos previstos neste CONTRATO, desde seja 
preservado o equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO. 

 
25.7. Caso não haja VERIFICADOR INDEPENDENTE contratado, não serão aplicados os fatores 
redutores em função do não cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, conforme 
especificados no ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO deste 
CONTRATO. 
 
26. REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

 
26.1. A CONCESSIONÁRIA será remunerada pela RECEITA DE EXPLORAÇÃO, composta pelas 
seguintes parcelas: 

 
i. Receita oriunda da cobrança das TARIFAS dos usuários em razão da prestação dos 

SERVIÇOS, conforme ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL, descontadas eventuais 
reduções decorrentes da incidência dos INDICADORES DE DESEMPENHO; 
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ii. Receita oriunda da execução de SERVIÇOS COMPLEMENTARES; e 
 

iii. RECEITAS ADICIONAIS, nos termos autorizados neste CONTRATO. 
 
26.1.1. Para fins de remuneração da CONCESSIONÁRIA, da RECEITA TARIFÁRIA arrecadada serão 

descontados valores decorrentes da aplicação dos INDICADORES DE DESEMPENHO, 
sendo que a receita efetivamente percebida pela CONCESSIONÁRIA será aquela 
composta pelas TARIFAS EFETIVAS, nos termos da cláusula 26 deste CONTRATO. 

 
26.2. A CONCESSIONÁRIA, observado o disposto na cláusula 34.5., obriga-se a repassar, 
mensalmente, à CONTA RESERVA os valores correspondentes à diferença entre a RECEITA 
TARIFÁRIA e a receita decorrente das TARIFAS EFETIVAS (após a aplicação dos INDICADORES DE 
DESEMPENHO), no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do mês subsequente à apuração, quando 
houver incidência dos INDICADORES DE DESEMPENHO sobre a RECEITA TARIFÁRIA, nos termos 
do ANEXO IX – DIRETRIZES PARA A ALIMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA 
RESERVA. 

 
26.3. Até a data de início da OPERAÇÃO DO SISTEMA instrumentalizada pelo TERMO DE 
TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA, todos os direitos de faturamento das TARIFAS, e todos os demais 
direitos de cobrança de USUÁRIOS permanecerão exercidos exclusivamente pela CAESA. 
 
26.4. Na exploração dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA não poderá dispensar tratamento 
diferenciado, inclusive tarifário, aos USUÁRIOS de uma mesma categoria de consumo, exceto nos 
casos previstos em lei e na regulamentação da AGÊNCIA REGULADORA. 
 
26.5. Caso o CONTRATANTE ou a AGÊNCIA REGULADORA, durante o prazo da CONCESSÃO, 
estabeleçam privilégios tarifários que beneficiem segmentos específicos de USUÁRIOS, exceto 
aqueles já previstos em lei ou na regulamentação da AGÊNCIA REGULADORA na data da 
apresentação da PROPOSTA COMERCIAL, o CONTRATO deverá ser revisto para preservar o seu 
equilíbrio econômico-financeiro. 
 
26.6. Visando garantir a manutenção da adequada prestação dos SERVIÇOS, do equilíbrio 
econômico-financeiro e o tratamento isonômico dos USUÁRIOS na ÁREA DE CONCESSÃO, é 
vedada a concessão de isenção do pagamento de TARIFA, inclusive a entes integrantes da 
Administração Pública, direta ou indireta. 
 
26.7. A CONCESSIONÁRIA poderá contratar outras empresas para funcionar como agentes 
arrecadadores da TARIFA ou realizar investimentos para que a arrecadação da TARIFA se realize 
remotamente, vedado o repasse dos respectivos custos aos USUÁRIOS. 
 
26.8. A CONCESSIONÁRIA fica desde já autorizada, nos termos do ANEXO IV – CADERNO DE 
ENCARGOS DA CONCESSÃO e normas regulamentares editadas pela AGÊNCIA REGULADORA, a 
lançar nas contas de consumo dos USUÁRIOS, quando aplicável, as multas eventualmente 
aplicadas aos USUÁRIOS e outros custos associados à prestação dos SERVIÇOS.  
 
26.9. A CONCESSIONÁRIA poderá incluir na conta de consumo dos USUÁRIOS valores 
relacionados a outros serviços prestados por terceiros aos USUÁRIOS, desde que mediante 
expressa concordância dos USUÁRIOS. 
 
26.10. A CONCESSIONÁRIA fica desde já autorizada a obter RECEITAS ADICIONAIS, por meio da  
exploração de fontes de receitas alternativas, acessórias ou de projetos associados à 
CONCESSÃO, por meio de atividades decorrentes de tratamento de efluentes proveniente de 
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caminhão tanque (chorume de aterros, fossas etc.), venda de hidrômetros usados, publicidade 
via faturas de água e esgoto (inclusive pelo envio de encartes junto às faturas de água e esgoto), 
venda de água de reuso e venda de lodo proveniente dos processos de tratamento para produção 
de adubo. 

 
26.11. A exploração de fontes de RECEITAS ADICIONAIS que não estejam indicadas na cláusula 
acima dependerá de prévia anuência do CONTRATANTE. 
 
26.12. A exploração de fontes de receitas alternativas, acessórias ou de projetos associados 
não poderá comprometer os padrões de qualidade dos SERVIÇOS, conforme previsto nas 
normas e procedimentos integrantes do EDITAL e deste CONTRATO. 
 
26.13. Não será permitida a exploração de atividades ou a veiculação de publicidade que 
infrinjam a legislação em vigor, que atentem contra a moral e os bons costumes, de cunho 
religioso ou político partidário, ou que possam prejudicar o desenvolvimento operacional e os 
aspectos comerciais do SISTEMA. 
 
26.14. O prazo de todos os contratos de exploração comercial celebrados pela 
CONCESSIONÁRIA para fins de obtenção de RECEITAS ADICIONAIS não poderá ultrapassar o 
prazo da CONCESSÃO. 

 
26.14.1. Os ganhos econômicos provenientes de RECEITAS ADICIONAIS serão partilhadas entre a 

CONCESSIONÁRIA, e o CONTRATANTE, nos percentuais, respectivamente, de 75% 
(setenta e cinco por cento) para a CONCESSIONÁRIA e 25% (cinquenta por cento) para o 
CONTRATANTE, após dedução dos tributos devidos e dos custos e despesas operacionais 
envolvidas, devendo tais valores serem contabilizados em conta específica e 
individualizada por natureza e o repasse ocorrer mensalmente. 
 

26.14.2. Será admitida a redução do percentual das receitas alternativas a ser partilhado com o 
CONTRATANTE como forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO ou para viabilização econômico-financeira da atividade, mediante a 
concordância das PARTES. 

 
26.15. O disposto nesta cláusula, em especial a previsão de compartilhamento de receitas, não se 
aplica aos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, que serão executados pela CONCESSIONÁRIA e 
remunerados diretamente pelos usuários dos SERVIÇOS. 
 
26.16. A CONCESSIONÁRIA poderá, em comum acordo com a CONTRATANTE, realizar ações de 
recuperação de crédito da CAESA decorrente de débitos de USUÁRIOS existentes anteriormente 
à vigência do CONTRATO. 
 
27. REAJUSTE  

 
27.1. Os valores das TARIFAS pela prestação dos SERVIÇOS serão reajustados a cada 12 (doze) 
meses, contados a partir da data da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL na LICITAÇÃO, 
sendo considerada como data-base para aplicação do primeiro reajuste o mês de [●]. O reajuste 
obedecerá à seguinte fórmula paramétrica: 
 

������� �  =  ������� �
�  ∗ �� 

 
Onde: 

TARIFA b: TARIFA BASE a ser calculada; 



 

Página 50 de 80 

 

TARIFASb-1: TARIFA BASE vigente no ano anterior; 
IRC: Índice de Reajuste Contratual. 

 
27.1.1. O primeiro reajuste será realizado em [*], sendo nele considerada a variação inflacionária 

compreendida entre a data-base mencionada na subcláusula 27.17.1 até a data do 
primeiro reajuste. 

 
27.1.2. O IRC será calculado da seguinte forma: 

 
IR= [P1x(Ai/Ao) + P2x(Bi/Bo) + P3x(Ci/Co) + P4x(Di/Do)] 

  
Onde: 

  
IR = Índice de Reajuste; 
  
P1, P2, P3 e P4 = São fatores de ponderação a serem aplicados sobre os índices usados na 
fórmula. A somatória dos fatores de ponderação deve ser igual a 1 e correspondem aos valores 
propostos pelo LICITANTE VENCEDOR, em sua proposta. 
  
Ai: é o índice "ICC - Mão de Obra - índice de mão de obra (coluna 56) publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV'', correspondente ao quarto mês anterior da data do reajuste tarifário; 
  
Ao: é o mesmo índice acima, correspondente ao quarto mês anterior à data base definida nesta 

cláusula; 

  
Bi: é o valor da tarifa de energia elétrica referente ao "Grupo A - Convencional, Subgrupo A4 
(2,3 kv a 25kv)", valor de consumo em MWh, praticada pela concessionária distribuidora de 
energia local, correspondente ao quarto mês anterior da data do reajuste tarifário; 
  
Bo: é o mesmo índice acima, correspondente ao quarto mês anterior à data base definida nesta 
cláusula; 
  
Ci: é o índice "IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - 
Produtos Químicos (1006820)", correspondente ao quarto mês anterior da data do reajuste 
tarifário; 
  
Co: é o mesmo índice acima, correspondente ao quarto mês anterior à data base definida nesta 
cláusula; 
  
Di: é o índice "INCC - Índice Nacional do Custo da Construção, coluna 1A da Revista Conjuntura 
Econômica da Fundação Getúlio Vargas", correspondente ao quarto mês anterior da data do 
reajuste tarifário; 
  
Do: é o mesmo índice acima, correspondente ao quarto mês anterior à data base definida nesta 
cláusula. 

 
27.2. Os fatores de ponderação que compõem a fórmula do IRC, especificados na subcláusula 
anterior, serão objeto de variação, conforme definido no ANEXO III – INDICADORES DE 
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO deste CONTRATO. 
 
27.3. A fórmula paramétrica prevista nesta cláusula tem por objetivo refletir a evolução dos 
principais custos da CONCESSÃO em razão de variações inflacionárias observadas desde o último 
reajuste das TARIFAS. 
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27.4. Caso os índices estabelecidos nesta cláusula sejam publicados com atraso em relação ao 
mês de cálculo do reajuste, será utilizada a variação do índice mais recente disponível.  

 
27.5. Caso algum dos índices estabelecido nesta cláusula seja extinto, deixando de ser publicado, 
será adotado o índice que o substituir, conforme a organização responsável pela apuração e 
publicação do índice.  

 
27.6. Caso nenhum índice venha a substituir automaticamente o índice extinto, as PARTES e a 
AGÊNCIA REGULADORA deverão determinar, de comum acordo, o novo índice a ser utilizado.  

 
27.6.1. Caso as PARTES não cheguem a um acordo em até 45 (quarenta e cinco) dias após a 

extinção do referido índice de reajuste, prevalecerá aquele indicado pela AGÊNCIA 
REGULADORA. 
 

27.7. Sobre os valores das TARIFAS, reajustados anualmente na forma desta cláusula, incidirão 
os INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSÃO para fins de determinação dos valores das 
TARIFAS EFETIVAS, as quais serão cobradas dos USUÁRIOS pela CONCESSIONÁRIA.  

 
28. APLICAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO NAS TARIFAS 

 
28.1. A partir do terceiro ano de OPERAÇÃO DO SISTEMA, as TARIFAS EFETIVAS serão 
determinadas anualmente, na mesma ocasião do reajuste das TARIFAS, a partir da incidência dos 
INDICADORES DE DESEMPENHO, que serão aferidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos 
termos da cláusula 25 deste CONTRATO, aplicando-se o ANEXO III – INDICADORES DE 
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO. 
 
28.1.1. Nos 2 (dois) primeiros anos de OPERAÇÃO DO SISTEMA o valor da TARIFA EFETIVA 

coincidirá com o da TARIFA, devidamente reajustada. 
  

28.1.2. As TARIFAS EFETIVAS serão calculadas com base na seguinte fórmula: 
 

TARIFAe = TARIFA b * IDG + TARIFA b * ITS 

 
Onde: 
TARIFA e: TARIFA EFETIVA; 
TARIFA b: Tarifa base, reajustada na forma da cláusula 27 deste CONTRATO; 
IDG: Indicador de Desempenho Geral, calculado conforme ANEXO III – INDICADORES DE 
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO; 
ITS: Índice de Tarifa Social, calculado conforme ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO 
E METAS DE ATENDIMENTO deste CONTRATO. 

 
28.2. O percentual de redução das TARIFAS EFETIVAS, aplicado pelo IDG, não poderá ser superior 
a 10% (dez por cento). 

 
28.2.1. Na ocasião da primeira não-conformidade aos INDICADORES DE DESEMPENHO o 

percentual de redução aplicado pelo IDG será abrandado, conforme constante no ANEXO 
III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO deste CONTRATO. 
 

28.3. Para garantir a medição correta do percentual de economias beneficiárias de Tarifa Social, 
a CONCESSIONÁRIA deverá realizar recadastramento anual dos beneficiários, 2 (dois) meses 
antes da data de aplicação do cálculo previsto na subcláusula 28.1.2. 
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28.4. O reajuste das TARIFAS e o cálculo das TARIFAS EFETIVAS serão homologados pela 
AGÊNCIA REGULADORA por meio de procedimento administrativo único, com o apoio do 
VERIFICADOR INDEPENDENTE.  
 
28.5. Os cálculos das TARIFAS e TARIFAS EFETIVAS serão elaborados pela CONCESSIONÁRIA, 
sendo a respectiva memória de cálculo encaminhada à AGÊNCIA REGULADORA, com cópia para 
o CONTRATANTE, em até 60 (sessenta) dias antes da data prevista para o reajuste. 

 
28.6. A memória de cálculo deverá detalhar: 

 
(i) os valores das TARIFAS, conforme critério de reajuste previsto na cláusula 27.1. deste 

CONTRATO; e 
 

(ii) os valores da TARIFAS EFETIVAS, considerando a aplicação do Indicador Geral de 
Desempenho e o Índice de Tarifa Social, na forma da subcláusula 28.1.2. de acordo com 
o relatório elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

 
28.7. A AGÊNCIA REGULADORA terá o prazo de até 20 (vinte) dias, contados do recebimento das 
memórias de cálculo enviadas pela CONCESSIONÁRIA para analisá-las e manifestar-se a respeito 
da sua adequação. 

 
28.8. O CONTRATANTE poderá, caso entenda pertinente, em até 10 (dez) dias do 
encaminhamento das memórias de cálculo elaboradas pela CONCESSIONÁRIA, manifestar-se 
junto à AGÊNCIA REGULADORA a propósito dos cálculos apresentados pela CONCESSIONÁRIA.  

 
28.9. Tendo sido analisada a memória de cálculo das TARIFAS e TARIFAS EFETIVAS pela AGÊNCIA 
REGULADORA, bem como a eventual manifestação do CONTRATANTE, e havendo conclusão no 
sentido de que os cálculos da CONCESSIONÁRIA estão corretos, deverá a AGÊNCIA REGULADORA 
homologar os valores tarifários apresentados, comunicando formalmente a CONCESSIONÁRIA e 
ao CONTRATANTE a esse respeito, ficando a CONCESSIONÁRIA autorizada a iniciar a cobrança das 
TARIFAS com base na variação apurada, observado o disposto na subcláusula 22.1.9. 

 
28.10. A AGÊNCIA REGULADORA somente poderá deixar de homologar os cálculos apresentados 
pela CONCESSIONÁRIA caso comprove, de forma fundamentada, que: 
 

(i) houve erro matemático no cálculo do reajuste das TARIFAS; 
 

(ii)  houve erro na indicação dos índices aplicáveis ao reajuste das TARIFAS; 
 

(iii) houve erro matemático no cálculo das TARIFAS EFETIVAS, considerando o valor do IDG 
informado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e previamente validado pela AGÊNCIA 
REGULADORA; 
 

(iv) não se completou o período de 12 (doze) meses previsto na subcláusula 27.1. para 
reajuste das TARIFAS e aferição das TARIFAS EFETIVAS.  
 

28.11. Na hipótese de a AGÊNCIA REGULADORA não concordar, total ou parcialmente, com as 
memórias de cálculo elaboradas pela CONCESSIONÁRIA, deverá informar às PARTES 
fundamentadamente acerca das razões de sua não concordância, observando-se as seguintes 
condições: 
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(i) a AGÊNCIA REGULADORA apresentará à CONCESSIONÁRIA e ao CONTRATANTE, em ato 
devidamente fundamentado, a sua oposição, indicando os valores de TARIFAS e TARIFAS 
EFETIVAS que considera corretos; 

 
(ii) os valores indicados como corretos pela AGÊNCIA REGULADORA serão imediatamente 

aplicados às TARIFAS e TARIFAS EFETIVAS, até decisão definitiva a respeito da matéria, 
observada, no que couber, a divulgação aos USUÁRIOS;  

 
(iii) o CONTRATANTE e a CONCESSIONÁRIA poderão se manifestar em relação à decisão da 

AGÊNCIA REGULADORA, no prazo de 15 (quinze) dias; 
 

(iv) na hipótese de acolhimento da manifestação e aceitação dos cálculos originalmente 
propostos pela CONCESSIONÁRIA, os valores das diferenças devidas sobre as faturas 
anteriores à decisão de acolhimento da manifestação serão cobrados na primeira fatura 
subsequente àquela decisão; 

 
(v) não acolhida eventual oposição por parte da CONCESSIONÁRIA ou do CONTRATANTE, os 

valores indicados no subitem ‘ii’ desta subcláusula representará o valor definitivo das 
TARIFAS e TARIFAS EFETIVAS.  

 
28.12. Caso a AGÊNCIA REGULADORA não se manifeste no prazo estabelecido na subcláusula 
29.5. fica a CONCESSIONÁRIA autorizada a praticar as TARIFAS EFETIVAS propostas, sem prejuízo 
de que seja iniciado o procedimento nela disposto. 

 
28.13.  Em havendo manifestação da AGÊNCIA REGULADORA fora do prazo estabelecido, a 
CONCESSIONÁRIA ficará obrigada a observar, a partir de então, as condições constantes da 
referida manifestação. 

 
28.14.  Em relação às cobranças já realizadas em valores reajustados a partir do cálculo 
apresentado pela CONCESSIONÁRIA, eventual compensação a menor só será promovida por 
parte da CONCESSIONÁRIA após o término do procedimento tratado na subcláusula 28.10. 

 
28.15.  A CONCESSIONÁRIA dará ampla divulgação aos USUÁRIOS das alterações aplicadas nas 
TARIFAS da CONCESSÃO, em virtude da aplicação do reajuste das TARIFAS e cálculo das TARIFAS 
EFETIVAS, observada uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à vigência dos 
novos valores tarifários. 
 
28.15.1.  As informações indicadas nesta subcláusula também deverão ser indicados na fatura 

imediatamente anterior àquela em que se operará o reajuste. 
 

28.16.  A variação apurada para os cálculos das TARIFAS e TARIFAS EFETIVAS aplicar-se-á aos 
valores dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES e multas aplicáveis aos USUÁRIOS. 
 
29. REVISÕES ORDINÁRIAS  

 
29.1. A cada 4 (quatro) anos, contados da data de início da OPERAÇÃO DO SISTEMA, de acordo 
com o cronograma divulgado pela AGÊNCIA REGULADORA por ocasião da assinatura do 
CONTRATO, ocorrerá a REVISÃO ORDINÁRIA do CONTRATO, observadas as condições de 
processamento e os limites estabelecidos adiante. 
 
29.2. A REVISÃO ORDINÁRIA do CONTRATO será conduzida pela AGÊNCIA REGULADORA, com 
a participação da CONCESSIONÁRIA e do CONTRATANTE, e terá por objetivo, sempre mantido o 
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equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO: 

 
(i) processar os pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro não submetidos às REVISÕES 

EXTRAORDINÁRIAS; 

 
(ii) atualizar as METAS DE ATENDIMENTO e os INDICADORES DE DESEMPENHO, observados 

os limites estabelecidos adiante; 

 
(iii) Considerar a inclusão de obras e investimentos que venham a ser executados pelo 

CONTRATANTE, CAESA ou MUNICÍPIOS integrantes da ÁREA DE CONCESSÃO e que 

venham a ser operados pela CONCESSIONÁRIA, definindo-se o seu impacto econômico-

financeiro para a CONCESSÃO;  

 

29.3. Poderão ser considerados para fins da REVISÃO ORDINÁRIA do CONTRATO as alterações e 
atualizações relevantes nas METAS DE ATENDIMENTO, em função das eventuais atualizações ou 
alterações nos PLANOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO, nos termos delimitados adiante. 
 
29.4. As alterações nos INDICADORES DE DESEMPENHO constantes do ANEXO III – 
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO serão implementadas 
conjuntamente entre o CONTRATANTE e a CONCESSIONÁRIA, com a participação da AGÊNCIA 
REGULADORA, com vistas a aperfeiçoar as condições de monitorabilidade, funcionalidade e de 
eficácia dos indicadores de desempenho, a partir da consideração do desenvolvimento 
tecnológico, da percepção dos usuários e do aprimoramento qualitativo e quantitativo do serviço, 
e dependerão em todos os casos da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO. 
 
29.5. A realização das REVISÕES ORDINÁRIAS não exclui o direito das PARTES à REVISÃO 
EXTRAORDINÁRIA quando se verificarem os pressupostos para tanto nos termos estabelecidos 
neste CONTRATO. 
 
29.6. Ao final da revisão ordinária será formalizado termo aditivo ao CONTRATO, que deverá 
ser publicado na imprensa oficial nos termos da legislação, retratando as eventuais alterações e 
adaptações havidas no CONTRATO. 
 

29.7. Por ocasião da REVISÃO ORDINÁRIA, as PARTES poderão apresentar seus requerimentos 
de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da cláusula 330 deste CONTRATO. 
 
30. PROCESSAMENTO DAS REVISÕES ORDINÁRIAS 

 
30.1. O processo de revisão ordinária será instaurado por meio de comunicado da AGÊNCIA 
REGULADORA às PARTES, notificando-as com 15 dias de antecedência quanto à data e hora de 
realização da reunião de início dos trabalhos, de acordo com o cronograma de eventos e reuniões 
divulgado por ocasião da assinatura do CONTRATO. 
 
30.1.1. Por ocasião da assinatura do CONTRATO, a AGÊNCIA REGULADORA divulgará a agenda 

da primeira revisão ordinária a ser realizada após o decurso de 4 (quatro) anos contados 
daquela data, sendo que ao final do processamento de cada revisão ordinária será 
divulgada a agenda da próxima revisão ordinária. 
 

30.1.2. O cronograma das agendas e a definição da forma e do número reuniões e de eventos 
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será adaptado conforme a conveniência da AGÊNCIA REGULADORA e das PARTES, com 
vistas a conferir efetividade, transparência e eficiência ao processamento das REVISÕES 
ORDINÁRIAS 
 

30.2. Por ocasião da REVISÃO ORDINÁRIA caberá à CONCESSIONÁRIA apresentar à AGÊNCIA 
REGULADORA e ao CONTRATANTE: 
 
30.2.1. Relatório detalhado e atualizado acerca da evolução no atingimento das METAS DE 

ATENDIMENTO e dos INDICADORES DE DESEMPENHO; 
 

30.2.2. Cronograma atualizado de execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA; 
 

30.2.3. Relatório detalhado e atualizado acerca da disponibilidade de obras e equipamentos; 
 

30.2.4. Relatório contendo eventuais alterações havidas nos PLANOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E 
ESGOTO aptas a demandar adaptações nas METAS DE ATENDIMENTO; 
 

30.2.5. PLANO DE AÇÃO para os próximos 4 (quatro) anos; 
 

30.2.6. Demais documentos e materiais de suporte exigidos nos termos deste CONTRATO para 
os requerimentos de reequilíbrio econômico-financeiro manifestados pelas PARTES. 

 
31. REVISÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
31.1. As PARTES poderão pleitear REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO, com vistas a 
promover o seu reequilíbrio econômico-financeiro em face da materialização já verificada ou 
iminente de riscos alocados à outra PARTE, cujas consequências lhe gerem prejuízos econômico-
financeiros e/ou a necessidade da adoção de providências urgentes com vistas a minorar os 
agravos produzidos ou produzíveis na esfera do CONTRATO. 

 
31.2. Os pleitos de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA serão cabíveis quando se verificar prejuízo 
relevante sem que a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro e a adoção de providências 
que lhes são inerentes tenham sido realizadas e processadas no âmbito da REVISÃO ORDINÁRIA. 
 
31.3.  A REVISÃO EXTRAORDINÁRIA terá por objetivo reequilibrar o CONTRATO e/ou promover 
a adoção de providências e medidas mitigadoras do prejuízo financeiro ou econômico das PARTES 
e será processada nos termos estabelecidos adiante. 
 
31.4. Caso não haja prejuízo relevante que enseje a promoção do reequilíbrio econômico-
financeiro por ocasião da REVISÃO ORDINÁRIA, mas ainda assim restem necessárias medidas e 
providências urgentes a serem adotadas com vistas a minorar impacto do risco na esfera do 
CONTRATO, tais poderão ser discutidas e implementadas no âmbito da REVISÃO 
EXTRAORDINÁRIA. 
 
31.5. O pleito de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA deverá demonstrar a relevância e a urgência 
quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro e à adoção de providências propostos, assim como 
observar as demais estipulações deste CONTRATO previstas na cláusula 34. 
 
32. ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
32.1. Este CONTRATO poderá ser alterado: 
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32.1.1. unilateralmente, pelo CONTRATANTE; 

 
i. A alteração unilateral do CONTRATO deverá ser motivada, cuja fundamentação deverá 

considerar o conteúdo da manifestação da CONCESSIONÁRIA, assim como as 
consequências para a CONCESSÃO e para os USUÁRIOS derivadas da implementação 
da medida. 
 

ii. A alteração unilateral do CONTRATO será obrigatoriamente acompanhada da definição das 
condições de execução da medida, inclusive em relação às eventuais providências 
necessárias a cargo do CONTRATANTE para a sua implementação. 
 

32.1.2. por acordo entre as PARTES. 
 
32.2. O CONTRATO poderá ser alterado, dentre outros motivos, para: 

 
32.2.1. modificar as METAS DE ATENDIMENTO, a partir da demonstração de sua 

inadequação em função das novas circunstâncias, inclusive em vista de alterações 
nos PLANOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO; 

 
32.2.2. incluir ou suprimir obras e serviços no objeto do CONTRATO; 
 
32.2.3. adequar o conteúdo regulamentar da CONCESSÃO, a partir da demonstração de sua 

obsolescência em função do advento de novas circunstâncias. 

 
32.2.4. adequar os INDICADORES DE DESEMPENHO, quando estes se mostrarem obsoletos 

em razão da evolução tecnológica, das condições de sua monitorabilidade, da 
percepção dos USUÁRIOS e da necessidade de sua adequação à política pública;  

 
32.2.5. adequar o prazo da OPERAÇÃO ASSISTIDA, nos termos estabelecidos neste 

CONTRATO; 
 
32.2.6. adequar os prazos de execução previstos neste CONTRATO, quando se mostrarem 

inexequíveis em face das novas circunstâncias; 
 
32.2.7. adequar a forma e da abrangência de relatórios e demonstrativos previstos neste 

CONTRATO, assim como de procedimentos para a fiscalização da prestação dos 
SERVIÇOS, com vistas a conferir maior eficiência às atividades de fiscalização e de 
regulação; 

 
32.2.8. adequar o conteúdo do CADERNO DE ENCARGOS e do modo de prestação dos 

SERVIÇOS, observada a inalterabilidade de suas características essenciais; 
 
32.2.9. adequar a estrutura tarifária e o valor das TARIFAS, observado sempre a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro; 
 
32.2.10. adequar seu objeto em razão do advento de nova política regulatória para o setor; 

 
32.2.11. inclusão ou supressão de obras ou serviços no escopo da concessão, observados os 

limites estabelecidos neste instrumento; 
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32.3. Previamente à edição do ato de alteração unilateral, o CONTRATANTE encaminhará à 
CONCESSIONÁRIA proposta do conteúdo da alteração unilateral, contendo o detalhamento 
acerca do reequilíbrio econômico-financeiro e das condições para a implementação de eventuais 
providências necessárias para a efetividade da medida e que dependam do CONTRATANTE, 
observada a cláusula 32.1.1. 

 
32.3.1. No caso de urgência devidamente justificada, poderá ser dispensada a manifestação 

prévia da CONCESSIONÁRIA, abrindo-se oportunidade para a sua manifestação 
imediatamente após a edição do ato. 

 
32.3.2. A alteração unilateral do CONTRATO deverá ser veiculada por meio da edição de ato 

administrativo motivado, cuja fundamentação deverá considerar o conteúdo da 
manifestação da CONCESSIONÁRIA, assim como todas as consequências para a 
CONCESSÃO e para os USUÁRIOS derivadas da implementação da medida. 

 
32.3.3. A alteração unilateral do CONTRATO será obrigatoriamente acompanhada da definição 

das condições de execução da medida, inclusive em relação às eventuais providências 
necessárias a cargo do CONTRATANTE para a sua implementação. 

 
32.4. A alteração do CONTRATO será obrigatoriamente acompanhada de seu reequilíbrio 
econômico-financeiro, nos termos estabelecidos neste instrumento. 
 
32.4.1. As alterações consensuais independem da ratificação e de aprovação da AGÊNCIA 

REGULADORA, inclusive quando vocacionadas a implementar alterações no CONTRATO 
relacionadas na cláusula 32.2. 

 
32.5. As alterações do CONTRATO serão implementadas mediante a formalização de termo 

aditivo. 
 
33. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ALOCAÇÃO DE RISCOS 

 
33.1. O equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO deverá ser mantido durante todo o 
prazo da CONCESSÃO. 

 
33.1.1. Sempre que atendidas as condições deste CONTRATO e mantida a sua matriz de 

riscos, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 
33.2. A CONCESSIONÁRIA, a partir do início da vigência da CONCESSÃO, é integral e 
exclusivamente responsável por todos os riscos e obrigações relacionados à exploração e 
prestação dos SERVIÇOS, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes: 

 
33.2.1. variação da demanda dos SERVIÇOS e dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, inclusive, mas 

sem se limitar, em decorrência do adensamento populacional distinto do previsto, 
inadimplência dos USUÁRIOS, existência de ligações irregulares, alteração do perfil 
habitacional ou do padrão de consumo ou da composição de usuários, dentre outros; 

 
33.2.2. variação dos custos de operação e manutenção do SISTEMA, inclusive em relação a não 

obtenção do retorno econômico previsto pela CONCESSIONÁRIA; 
 

33.2.3. variação do custo de mão de obra que afete a execução dos SERVIÇOS, dos SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES e das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA; 
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33.2.4. riscos geológicos e climáticos relacionados à execução das OBRAS DE 

APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA; 
 

33.2.5. custos excedentes relacionados à prestação dos SERVIÇOS, bem como prejuízos 
decorrentes da gestão ineficiente dos SERVIÇOS; 
 

33.2.6. obtenção de licenças, permissões e autorizações necessárias à execução do objeto deste 
CONTRATO; 
 

33.2.7. atualidade da tecnologia empregada nas obras e na prestação dos SERVIÇOS, exceto 
quando tratar-se de hipótese prevista na subcláusula 33.4.25; 
 

33.2.8. perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos 
causados aos BENS VINCULADOS; 
 

33.2.9. indisponibilidade de financiamento e/ou aumento do custo de capital, inclusive os 
resultantes de aumentos das taxas de juros; 
 

33.2.10. variação das taxas de câmbio; 
 

33.2.11. falhas nos projetos básicos e executivos, na execução das obras e na infraestrutura 
aplicada nos SERVIÇOS; 
 

33.2.12. atrasos e custos adicionais na execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA 
que não sejam imputáveis ao CONTRATANTE nos termos previstos neste CONTRATO; 
 

33.2.13. ocorrência de fatos considerados como de caso fortuito e de força maior que são objeto 
de cobertura de seguros exigidos neste CONTRATO, até o limite das apólices; 
 

33.2.14. responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da 
realização das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, da operação e manutenção 
dos BENS VINCULADOS e da prestação dos SERVIÇOS, relativamente a fatos ocorridos 
posteriormente ao TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA; 
 

33.2.15. prejuízos causados a terceiros, inclusive aos USUÁRIOS dos SERVIÇOS, pela 
CONCESSIONÁRIA ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de 
serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das 
atividades abrangidas pela CONCESSÃO; 
 

33.2.16. prejuízos decorrentes de riscos inerentes à atividade empresarial; 
 

33.2.17. investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes das desapropriações, 
instituição de servidões administrativas, imposição de limitações administrativas ou 
ocupação provisória de bens imóveis; 
 

33.2.18. dispêndios resultantes de defeitos ocultos nos BENS VINCULADOS, 
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33.2.19. ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho ou falha de 
fornecimento de materiais e serviços pelos contratados da CONCESSIONÁRIA, bem como 
ocorrência de greve do seu pessoal; 
 

33.2.20. prejuízos decorrentes de interrupções e/ou falhas no fornecimento de materiais e 
serviços por fornecedores e prestadores subcontratados pela CONCESSIONÁRIA ou 
falhas operacionais da CONCESSIONÁRIA; 
 

33.2.21. responsabilidade por atrasos na condução dos procedimentos de desapropriação das 
áreas necessárias à prestação dos SERVIÇOS, e à execução das OBRAS DE 
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, observado o disposto na cláusula 11; 

 
33.3. Os riscos acima previstos, quando ocorridos, não darão ensejo à revisão do CONTRATO 
para fins de reequilíbrio econômico-financeiro em favor da CONCESSIONÁRIA. 

 
33.4. As hipóteses abaixo descritas, caso se concretizem e desde que, comprovadamente, 
impactem o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, para mais ou para menos, ensejarão 
a sua revisão extraordinária nos moldes aqui fixados: 

 
33.4.1. aumento da ÁREA DE CONCESSÃO em razão da transformação de áreas rurais em áreas 

urbanas; 
 

33.4.2. descumprimento, pela AGÊNCIA REGULADORA e/ou CONTRATANTE, de suas obrigações 
contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de 
prazos a eles aplicáveis, previstos neste CONTRATO e/ou na legislação vigente; 
 

33.4.3. atraso no cumprimento, pelo CONTRATANTE, quando competente, de suas obrigações 
pertinentes à desapropriação ou servidão administrativa, previstas na Cláusula 21; 
 

33.4.4. modificação unilateral deste CONTRATO, da qual resulte, comprovadamente, em 
variações dos custos e/ou receitas da CONCESSIONÁRIA; 
 

33.4.5. edição de normas aplicáveis à CONCESSÃO ou outras determinações da AGÊNCIA 
REGULADORA que repercutam na alteração dos INDICADORES DE DESEMPENHO 
previstos no ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO 
deste CONTRATO, bem como outras condições para a prestação dos SERVIÇOS; 
 

33.4.6. fato do príncipe ou ato da Administração que resulte, comprovadamente, em variações 
dos custos e/ou receitas da CONCESSIONÁRIA, inclusive normas, determinações e 
condicionantes de autoridade ou órgão ambiental que não decorram de 
descumprimento da CONCESSIONÁRIA das normas ambientais vigentes; 
 

33.4.7. excetuados os tributos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de tributos ou 
encargos legais ou o advento de novas disposições, que impactem os custos e/ou receitas 
da CONCESSIONÁRIA, tanto para mais quanto para menos, em conformidade com o 
disposto no § 3º, do artigo 9º, da Lei federal nº 8.987/95; 
 

33.4.8. em caso de alteração legislativa de caráter específico que produza impacto direto sobre 
as receitas da CONCESSIONÁRIA, tais como as que concedam isenção, redução, desconto 
ou qualquer outro privilégio tributário ou tarifário, bem como alterações na legislação 
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consumerista que acarretem impactos nos custos de atendimento; 
 

33.4.9. quando ocorrerem circunstâncias imprevisíveis e supervenientes, ou de consequências 
incalculáveis, em razão de caso fortuito ou força maior, que não estejam cobertos pelos 
seguros ou na parte que exceder o limite dos valores das apólices dos seguros exigidos 
neste CONTRATO;  
 

33.4.10. se a proporção de economias sujeitas ao pagamento de tarifa social ultrapassar 22,6% 
(vinte e dois inteiros e seis décimos por cento) a totalidade de economias ativas 
constantes do cadastro da CONCESSIONÁRIA; 
 

33.4.11. atraso nas obras e atividades decorrentes da demora na obtenção de licenças ambientais 
ou autorizações de órgãos públicos a cargo da CONCESSIONÁRIA quando os prazos de 
análise do órgão responsável pela emissão das licenças ou autorizações ultrapassarem 
aqueles previstos nas normas aplicáveis ou aqueles informados pelo órgão público, 
exceto se decorrente de fato imputável à CONCESSIONÁRIA, sendo que se presume como 
fato imputável à CONCESSIONÁRIA qualquer atraso decorrente da não entrega de todos 
os documentos, estudos e informações exigidos pelo órgão público, ou em qualidade 
inferior à mínima estabelecida pelo órgão licenciador ou autorizador, prévia ou 
posteriormente ao pedido de licenciamento ou de autorização;  
 

33.4.12. eventos decorrentes de atos ou fatos, ocorridos antes da data de transferência do 
SISTEMA EXISTENTE, que não sejam de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, inclusive 
passivos e danos ambientais de eventos preexistentes, independentemente de a 
CONCESSIONÁRIA ter tido ciência de tais eventos antes da data de transferência do 
SISTEMA EXISTENTE; 

 
33.4.13. determinações judiciais e administrativas para satisfação de obrigações originalmente 

imputáveis ao CONTRATANTE, inclusive entes e órgãos integrantes de sua estrutura 
administrativa, ou aos MUNICÍPIOS, inclusive reclamações trabalhistas propostas por 
empregados ou terceiros vinculados ao CONTRATANTE ou a outras empresas 
contratadas pelo CONTRATANTE;  
 

33.4.14. riscos arqueológicos, incluindo a eventual descoberta de sítios históricos e arqueológicos 
que afetem a execução do CONTRATO; 
 

33.4.15. indisponibilidade de energia elétrica, decorrente de fatos não imputáveis à 
CONTRATADA e que afetem a execução do CONTRATO;  
 

33.4.16. atrasos ou prejuízos à execução dos SERVIÇOS, dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES e 
execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA decorrentes de interferências 
causadas por movimentos sociais e/ou presença de populações indígenas, quilombolas e 
quaisquer outros povos e comunidades tradicionais; 
 

33.4.17.  aumento extraordinário e imprevisível dos custos de insumos, operação e manutenção 
necessários à adequada prestação dos SERVIÇOS; 
 

33.4.18. manifestações sociais que afetem de qualquer forma a prestação dos SERVIÇOS, 
incluindo greves de agentes públicos, que impactem na prestação dos SERVIÇOS, 
excetuadas as greves internas de empregados da própria CONCESSIONÁRIA; 
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33.4.19. atrasos ou suspensões da execução do CONTRATO em razão de decisões judiciais ou 
administrativas, inclusive dos órgãos de controle, por fatores não imputáveis à 
CONCESSIONÁRIA; 

 
i. Para fins deste CONTRATO, não se considera ilícito imputável à CONCESSIONÁRIA 

aquele decorrente do desatendimento pelo CONTRATANTE a normas e princípios 
aplicáveis à licitação e à contratação administrativa, como a inobservância de prazos 
e procedimentos legais e de outros pressupostos e condicionantes às decisões 
administrativas. 

 
33.4.20. superveniência de decisão administrativa, judicial ou arbitral que impeça a 

CONCESSIONÁRIA de cobrar TARIFAS, reajustá-las ou reequilibrá-las nos termos previstos 
neste CONTRATO, caso a referida decisão venha a ser revertida ou anulada 
posteriormente, restabelecendo integral ou parcialmente a cobrança da TARIFA; 
 

33.4.21. riscos relacionados à disponibilidade hídrica do SISTEMA; 
 

33.4.22. danos ou prejuízos causados à CONCESSIONÁRIA, decorrentes de fato ou ato de 
solicitação do CONTRATANTE ou AGÊNCIA REGULADORA de emprego de nova tecnologia 
ou técnica nos SERVIÇOS ou nos bens utilizados para a prestação dos SERVIÇOS, quando 
não decorrer de obrigações contratuais da CONCESSIONÁRIA para garantir a 
continuidade e a atualidade do SERVIÇOS, desde que os INDICADORES DE DESEMPENHO 
já estejam sendo cumpridos pela CONCESSIONÁRIA com a tecnologia/técnica 
anteriormente empregada;  
 

33.4.23. variação identificada pela CONCESSIONÁRIA superior a 15%, até o 12º (décimo segundo) 

mês após o término da OPERAÇÃO ASSISTIDA, entre o nível efetivamente existente de 

atendimento do sistema de distribuição de água e o nível informado na assinatura do 

CONTRATO e entre o nível efetivamente existente de atendimento do sistema de coleta 

de esgotamento sanitário e o nível informado na assinatura do CONTRATO. 

 

i. A variação será calculada considerando o valor absoluto do resultado da divisão do nível 

efetivo de atendimento do referido sistema pelo nível informado na assinatura do 

CONTRATO, subtraído de uma unidade. 

 

33.4.24. variação da demanda dos SERVIÇOS e dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES em decorrência 

do crescimento ou não da população, maior que 115% (cento e quinze por cento) ou 

menor que 85% (oitenta e cinco por cento), em relação à projeção populacional 

considerada no ANEXO XII – ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

REFERENCIAL – EVTE; 

 

33.4.25. riscos de necessidade de realização de investimentos e/ou operação, pela 

CONCESSIONÁRIA, dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

localizados fora da ÁREA DE CONCESSÃO; 

 

33.4.26. prejuízos decorrentes da não conclusão dos INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE 

conforme cronograma estipulado no Anexo IX ou de existência de vícios construtivos e 
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de projeto, nos termos da Cláusula 13ª deste CONTRATO.  

 
33.5. Para fins do disposto nas subcláusulas anteriores, considera-se: 

 
33.5.1.  caso fortuito: toda situação decorrente de fato alheio à vontade das PARTES, porém 

proveniente de atos humanos; constituem nomeadamente caso fortuito os atos de 
guerra, hostilidades, atos de vandalismo, invasão ou terrorismo; 
 

33.5.2. força maior: consiste no fato resultante de situações independentes da vontade humana; 
constituem nomeadamente força maior as epidemias globais reconhecidas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), radiações atômicas, graves inundações, ciclones, 
tremores de terra e outros cataclismos naturais, que, diretamente, afetem as obras, 
serviços e atividades compreendidos neste CONTRATO; 

 
33.5.3. fato do príncipe: consiste em toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, 

positiva ou negativa, que onera ou desonera substancialmente a execução deste 
CONTRATO; 

 
33.5.4. ato da Administração: toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, 

incidindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a 
sua execução pela CONCESSIONÁRIA, ensejando, ainda, as indenizações 
correspondentes; é hipótese de ato da Administração a inexecução deste CONTRATO por 
alteração na estrutura político-administrativa do CONTRATANTE que, diretamente, 
afetem as obras, serviços e atividades compreendidos neste CONTRATO. 

 
33.6. O processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO será 
realizado de forma que seja nulo o valor presente líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL 
projetado em razão do evento que ensejou o desequilíbrio, considerando (i) os fluxos marginais 
resultantes do evento que deu origem à recomposição e (ii) os fluxos marginais necessários para 
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, mediante aplicação da seguinte fórmula 
para a taxa de desconto: 
 
33.6.1. A taxa de desconto real anual a ser utilizada no cálculo do valor presente será composta 

pela média diária dos últimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda das Notas 
do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) ou, na ausência deste, outro que o 
substitua, ex-ante a dedução do imposto sobre a renda, com vencimento em 15/05/2055 
ou vencimento mais compatível com a data do termo contratual, publicada pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no início de cada ano contratual, capitalizada 
de um spread ou sobretaxa equivalente a 220% a.a., base 252 (duzentos e cinquenta e 
dois) dias úteis, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

� ������� = 0
��(�
�)

���
 

������� = ����
(1 +  ! "# × %�&'())� 

 
Na qual: 
 

∑a=1
t-(n-1) VPL: Somatório dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS do ano de origem do evento de 

recomposição ao último ano do fluxo de caixa Marginal [t-(n-1)]; 
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FCMa (FLUXO DE CAIXA MARGINAL resultante no ano): Fluxo de caixa marginal resultante no 
ano “a”, considerando a soma entre; (i) fluxo marginal resultante do evento que deu origem 
à recomposição e (ii) fluxo marginal necessário para a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro; 
 
a: Ano de origem do evento de recomposição; 
 
n: Ano da concessão quando ocorre o desequilíbrio observado; 
 
t: Ano de término da concessão; 
 
NTNBs: Valor da média diária dos últimos 12 meses das Notas do Tesouro IPCA+ com juros 
semestrais com vencimento em 15/05/2055, ou equivalente; 
Spread ou sobretaxa de Juros: Incide sobre a taxa de juros NTB-B semestral (220%). 

 
33.7. Independentemente do resultado do cálculo indicado na subcláusula acima, a Taxa de 

Desconto real anual a ser utilizada no cálculo do Valor Presente não poderá ser inferior a 
4,91%. 

 
33.7.1. Caso o processo de reequilíbrio seja decorrente de um ou mais eventos previstos nas 

subclásulas 34.4.1, 34.4.7, 34.4.8, 34.4.13, 34.4.17 ou 34.4.24 a elaboração pela 
CONCESSIONÁRIA do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, e, caso necessário, do fluxo base 
referencial, deverá observar o disposto no ANEXO XI – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO 
DOS FLUXOS DE CAIXA PARA FINS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 
 

33.7.2.  Caso o processo de reequilíbrio seja decorrente de um ou mais eventos previstos nas 
subclásulas 34.4.2, 34.4.3, 34.4.10, 34.4.11, 34.4.14 à 34.4.16, 34.4.18 à 34.4.22 ou 
34.4.26, a elaboração pela CONCESSIONÁRIA do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, e, caso 
necessário, do fluxo base referencial, deverá considerar as projeções constantes do 
ANEXO XII – ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA REFERENCIAL – EVTE. 
 

33.7.3. Caso o processo de reequilíbrio seja decorrente de um ou mais eventos previstos nas 
subclásulas 34.4.4 à 34.4.6, 34.4.9, 34.4.12 ou 34.4.25, a elaboração pela 
CONCESSIONÁRIA do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, e, caso necessário, do fluxo base 
referencial, deverá considerar as seguintes disposições: 
 
i. Em caso de alteração de obrigações já constituídas, deverá ser utilizada a metodologia 

prevista na subcláusula 33.7.2; 
 
ii. Em caso de inclusão de novas obrigações, deverá ser utilizada a metodologia prevista 

na subcláusula 33.7.3. 
 

33.7.4. Na hipótese de algum evento de reequilíbrio não abrangido pelas subcláusulas 33.7.1 à 
34.7.3, deve-se observar a seguinte orientação: 
 
i. Para eventos cujo reequilíbrio possa ser calculado apenas com base nos parâmetros 

contidos na projeção inicial, deverá ser utilizada a metodologia prevista na 
subcláusula 33.7.2; 

 
ii. Para eventos cujo reequilíbrio não possa ser calculado apenas com base nos 

parâmetros contidos na projeção inicial, deverá ser utilizada a metodologia prevista 



 

Página 64 de 80 

 

na subcláusula 33.7.1; 

 
iii. Caso eventual ganho de produtividade e/ou eficiência esteja relacionado a 

responsabilidade ou risco atribuído neste CONTRATO à CONCESSIONÁRIA, não haverá 
obrigação de compartilhamento com o CONTRATANTE. 

 
33.8. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO será 
implementada preferencialmente mediante a revisão das TARIFAS, admitindo-se formas 
alternativas por decisão justificada da AGÊNCIA REGULADORA, inclusive para preservar a 
modicidade tarifária, quando for o caso, podendo ser implementada por quaisquer das seguintes 
modalidades, isolada ou cumulativamente: 
 
33.8.1. alteração do valor das TARIFAS; 
 
33.8.2. redução ou ampliação do prazo da CONCESSÃO; 
 
33.8.3. indenização direta à PARTE; 
 
33.8.4. alteração das METAS DE ATENDIMENTO (com a supressão ou ampliação de 

investimentos, conforme o caso, e/ou mudança no seu cronograma de 
implementação); 
 

33.8.5. assunção de investimentos por parte do CONTRATANTE; 
 

33.8.6. inclusão ou supressão de obras ou serviços no CONTRATO; 
 

33.8.7. combinação das alternativas acima; 
 

33.8.8. alteração nos INDICADORES DE DESEMPENHO; 
 

33.8.9. outros métodos admitidos pelo Direito. 
 
33.9. As PARTES deverão ser ouvidas previamente à definição pela AGÊNCIA REGULADORA 
acerca da forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devendo suas alegações 
serem consideradas na motivação da decisão. 

 
33.10. O evento ou fato que originar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
presente CONTRATO não poderá ser novamente invocado como fundamento para ulteriores 
revisões. 

 
33.11. Os FLUXOS DE CAIXA MARGINAL realizados deverão considerar os reequilíbrios 
econômico-financeiro anteriormente realizados.  
 
34. PROCESSAMENTO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
34.1. Sempre que se verificar eventos de desequilíbrio, a PARTE interessada deverá notificar a 
outra e a AGÊNCIA REGULADORA de sua ocorrência, num prazo máximo de até 180 (cento e 
oitenta) dias, contados de seu conhecimento. 
 
34.2. Na data estabelecida para o início do processamento da REVISÃO ORDINÁRIA, segundo 
o cronograma divulgado pela AGÊNCIA REGULADORA, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a 
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relação dos eventos de desequilíbrio verificados até então e que não tenham sido objeto de 
REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, devidamente acompanhada da documentação pertinente e do 
demonstrativo de FLUXO DE CAIXA MARGINAL, assim como atender as demais exigências 
aplicáveis à hipótese estabelecidas neste CONTRATO para o processamento de REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

 
34.3. Quando de iniciativa da CONCESSIONÁRIA, o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro 
deverá ser endereçado à AGÊNCIA REGULADORA, instruído com um demonstrativo de FLUXO DE 
CAIXA MARGINAL, nos termos previstos neste CONTRATO. 

 
34.4. Quando de iniciativa do CONTRATANTE, uma vez apresentado o pleito fundamentado à 
AGÊNCIA REGULADORA, a CONCESSIONÁRIA será notificada por esta para apresentar, num prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, um demonstrativo de FLUXO DE CAIXA MARGINAL quanto ao 
reequilíbrio proposto pelo CONTRATANTE, nos termos previstos neste CONTRATO. 

 
34.5. A AGÊNCIA terá o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para decidir motivadamente 
acerca do reequilíbrio econômico-financeiro postulado, a partir do recebimento da manifestação 
das PARTES e da apresentação do demonstrativo referido no item anterior pela 
CONCESSIONÁRIA. 
 
34.6. Caso a AGÊNCIA REGULADORA entenda pela necessidade de consultar ou contratar 
consultores e auditores independentes poderá prorrogar o prazo referido pelo período 
necessário para tanto. 
 
35. PENALIDADES CONTRATUAIS 

 
35.1. Pelo descumprimento contratual, por parte da CONCESSIONÁRIA, poderão ser aplicadas 
as seguintes penalidades: 
 
35.1.1. advertência; 

 
35.1.2. multa; 
 
35.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
35.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

estadual enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação da CONCESSIONÁRIA perante o ESTADO, que será concedida 
sempre que a CONCESSIONÁRIA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior; 

 
35.1.5. caducidade da CONCESSÃO, nos termos da cláusula 40 deste CONTRATO. 
 
35.2. A gradação das penalidades observará os seguintes parâmetros: 
 
35.2.1. a infração será considerada leve, quando decorrer de condutas involuntárias ou 

escusáveis da CONCESSIONÁRIA e da qual ela não se beneficie; 
 

35.2.2. a infração será considerada de média gravidade quando decorrer de erro ou culpa grave 
ou dolo, mas que não traga para a CONCESSIONÁRIA qualquer benefício ou proveito; 
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35.2.3. a infração será considerada grave, podendo ser aplicada a penalidade pelo seu valor 
máximo previsto, quando, cumulativamente, (i) decorrer de má-fé da 
CONCESSIONÁRIA; (ii) ter o potencial de gerar vantagens econômico-financeiras à 
mesma; (iii) decorrer de conduta reincidente da mesma. 

 
35.3. A penalidade de advertência imporá à CONCESSIONÁRIA o dever de regularizar, no prazo 
estabelecido, as obrigações contratuais em que esteja inadimplente, e será aplicada, sem prejuízo 
de outras hipóteses, quando a CONCESSIONÁRIA: 
 
35.3.1. não permitir o ingresso dos servidores do CONTRATANTE ou da AGÊNCIA REGULADORA 

para o exercício da fiscalização na forma prevista neste CONTRATO; 
 

35.3.2. não facilitar ou impedir o acesso aos livros, documentação contábil e demais 
informações correlatas à prestação do SERVIÇO; 

 
35.3.3. deixar de prestar, no prazo estipulado, as informações solicitadas ou aquelas a que 

esteja obrigada independentemente de solicitação; 
 
35.3.4. descumprir qualquer uma das obrigações assumidas neste CONTRATO não previstas 

como hipótese ensejadora da aplicação de multa, ou ser negligente, imprudente ou agir 
com imperícia no cumprimento das mesmas. 

 
35.3.5. Sem prejuízo das demais hipóteses ensejadoras da aplicação de advertência previstas 

nesta cláusula, nas infrações classificadas como leves, quando da sua primeira 
ocorrência, a pena de multa será substituída por pena de advertência da 
CONCESSIONÁRIA, que será comunicada formalmente da sanção. 

 
35.4. Sem prejuízo da possibilidade de cominação de multas em razão do descumprimento 
contratual, observados os procedimentos e parâmetros fixados, respectivamente nas Cláusulas 
36.8 e 36.1235.14, a CONCESSIONÁRIA se sujeitará desde logo às seguintes sanções pecuniárias: 
 
35.4.1. por impedir ou obstar a fiscalização pela AGÊNCIA REGULADORA, multa, por infração, 

de 1% do valor das TARIFAS arrecadadas no mês de ocorrência da infração; 
 

35.4.2. pela suspensão injustificada do SERVIÇO, multa, por infração, de 1% do valor das 
TARIFAS arrecadadas no mês de ocorrência da infração; 

 
35.4.3. por atraso na contratação ou renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, 

multa, por infração, de 0,05% das TARIFAS arrecadas no mês de ocorrência da infração; 
 

35.4.4. por atraso na contratação ou renovação dos seguros, multa, por dia de atraso, de 0,05% 
do valor das TARIFAS arrecadadas no mês de ocorrência da infração; 
 

35.4.5. por atraso na integralização do capital social, na forma da cláusula 15.1, multa, por dia 
de atraso, de 0,05% do valor das TARIFAS arrecadadas no mês de ocorrência da infração; 

 
35.5. Não será aplicada a sanção de multa à CONCESSIONÁRIA como consequência de situações 
que já ensejaram a redução da arrecadação tarifária mediante a incidência dos INDICADORES DE 
DESEMPENHO dispostos no ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE 
ATENDIMENTO. 
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35.6. Sob pena de decretação da caducidade da CONCESSÃO pelo CONTRATANTE, o valor total 
das multas aplicadas a cada ano não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do faturamento do 
exercício anterior. 
 
35.7. A aplicação de multas à CONCESSIONÁRIA não a isenta do dever de ressarcir os danos 
eventualmente causados ao CONTRATANTE, nem a eximirá da obrigação de sanar a falha ou 
irregularidade a que deu origem. 
 
35.8. As multas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo da caracterização das 
hipóteses de intervenção ou declaração de caducidade previstas neste CONTRATO. 
 
35.9. Identificada situação que possa ser caracterizada como descumprimento ou infração 
contratual o CONTRATANTE notificará a CONCESSIONÁRIA para apresentar sua defesa prévia, no 
prazo de 30 (trinta) dias. 

 
35.10. Analisada a defesa prévia e não sendo esta procedente, o CONTRATANTE lavrará auto de 
infração, que tipificará a infração cometida, para fins de aplicação da respectiva penalidade. 
 
35.11. O auto de infração deverá indicar com precisão a falta cometida e a disposição 
contratual violada, e será lavrado em 02 (duas) vias, através de notificação entregue à 
CONCESSIONÁRIA sob protocolo, indicando a expressão monetária exata da penalidade e o 
direito à redução da mesma em 10% (dez por cento), na hipótese de pagamento sem contestação 
administrativa, sem recurso administrativo e ajuizamento do processo arbitral e/ou discussão 
judicial. 
 
35.11.1. No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação da penalidade, a 

CONCESSIONÁRIA poderá apresentar Recurso que deverá, necessariamente, ser 
apreciada pelo CONTRATANTE, sendo vedada qualquer anotação nos registros da 
CONCESSIONÁRIA, enquanto não houver a decisão final sobre a procedência da 
autuação. 

 
35.11.2. Recebido o Recurso, a autoridade que lavrou o auto de infração poderá reconsiderar sua 

decisão. Caso a decisão não seja reconsiderada, os autos serão encaminhados à 
autoridade superior, devidamente instruídos, para decisão. 

 
35.11.3. A decisão do Recurso deverá ser motivada e fundamentada pelo CONTRATANTE, 

apontando-se os elementos atacados ou não na defesa apresentada pela 
CONCESSIONÁRIA. 

 
35.11.4. Mantido o auto de infração pela autoridade superior, a CONCESSIONÁRIA será notificada 

a respeito, devendo a penalidade ser imposta em observância ao seguinte: 
 

i. no caso de advertência, será anotada nos registros da CONCESSIONÁRIA junto à 
AGÊNCIA REGULADORA e ao CONTRATANTE; 

 
ii. em caso de multa pecuniária, a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o pagamento 

dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da notificação da 
decisão, sendo que o não pagamento, no prazo estipulado, ensejará a possibilidade 
de o CONTRATANTE se utilizar da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 
35.11.5. O não pagamento de qualquer multa fixada nos termos do disposto nesta cláusula, no 



 

Página 68 de 80 

 

prazo fixado, implicará a incidência de correção monetária pela variação do IPCA e juros 
de 1% (um por cento) ao mês pro rata die. 
 

35.11.6. A atuação da CONCESSIONÁRIA no sentido de remediar a conduta ativa ou omissiva que 
ensejou o início do procedimento administrativo, com vistas a apuração de 
responsabilidade e aplicação de penalidade, deverá ser considerada pelas autoridades 
competentes quando da cominação da penalidade.  

 
35.12. Caso o CONTRATANTE identifique que a irregularidade praticada não represente 
descumprimento ou infração contratual, mas infringência às normas editadas pela AGÊNCIA 
REGULADORA, comunicará os fatos a esta. 
 
35.12.1.  Tratando-se de infração que configure, ao mesmo tempo, infração contratual e 

regulatória, passível de aplicação de advertência ou multa, prevalecerá a competência 
da AGÊNCIA REGULADORA, sem prejuízo do dever de regularização da situação e 
reparação dos eventuais danos decorrentes. 

 
35.13. A intimação dos atos e decisões a que se referem os itens acima será feita mediante 
comunicação escrita à CONCESSIONÁRIA. 
 
35.14. Poderão ser apuradas em um mesmo processo duas ou mais infrações similares ou 
decorrentes de um mesmo fato gerador, aplicando-se penalidades individualizadas para cada 
uma das infrações ou uma única penalidade quando se tratarem de infrações continuadas. 
 
35.14.1. Considerar-se-ão continuadas as infrações que decorram comprovadamente de um 

mesmo fato gerador. 
 
35.15. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas reverterão ao 
CONTRATANTE com vistas à modicidade tarifária. 
 
35.16. Para o estabelecimento da penalidade a ser aplicada e da sua dosimetria, devem ser 
consideradas as seguintes circunstâncias: 
 
35.16.1. a natureza e gravidade da infração; 
 
35.16.2. caráter técnico e as normas de prestação do SERVIÇOS; 

 

35.16.3. os danos resultantes da infração para o serviço e para os USUÁRIOS; 
 

35.16.4. a vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da infração; 
 

35.16.5. as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, especialmente a existência de 
má-fé da CONCESSIONÁRIA ou o não cumprimento das obrigações incumbidas ao 
CONTRATANTE, notadamente as relativas ao período de OPERAÇÃO ASSISTIDA; 

 

35.16.6. histórico de infrações da CONCESSIONÁRIA; e 
 

35.16.7. a reincidência da CONCESSIONÁRIA no cometimento da infração. 
 
36. INTERVENÇÃO 
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36.1. Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, o 
CONTRATANTE poderá, excepcionalmente e em última instância e sempre assegurado à 
CONCESSIONÁRIA o direto à ampla defesa e contraditório, intervir na CONCESSÃO, com o fim de 
assegurar a adequação da prestação dos SERVIÇOS, bem como o fiel cumprimento das normas 
contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 
 
36.1.1. A intervenção também poderá se dar em virtude de recomendação realizada pela 

AGÊNCIA REGULADORA, a qual indicará o prazo sugerido para intervenção, bem como os 
objetivos e limites da medida, inclusive territoriais. 

 
36.2. A intervenção será instituída mediante edição de Decreto pelo Chefe do Poder Executivo 
Estadual. 
 
36.3. Declarada a intervenção, o CONTRATANTE deverá, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e 
apurar responsabilidades, assegurado à CONCESSIONÁRIA o direito à ampla defesa e ao 
contraditório. 
 
36.3.1. Caso seja comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e 

regulamentares, será declarada a sua nulidade, devolvendo-se imediatamente à 
CONCESSIONÁRIA a administração dos serviços, sem prejuízo de seu direito à 
indenização por eventuais perdas e danos incorridos em virtude da intervenção. 

 
36.3.2. O procedimento administrativo a que se refere esta cláusula deverá ser concluído no 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de cessarem os efeitos da 
intervenção, devolvendo-se imediatamente à CONCESSIONÁRIA a administração dos 
SERVIÇOS, sem prejuízo de seu direito à indenização por eventuais perdas e danos 
incorridos em virtude da intervenção. 

 
36.4. Cessada a intervenção sem que seja cassado o CONTRATO, deverá ser realizada a 
prestação de contas pelo interventor, que responderá por todos os atos praticados durante a sua 
gestão. 
 
37. CASOS DE EXTINÇÃO DA CONCESSÃO  

 
37.1. Extingue-se a CONCESSÃO por: 
 
37.1.1. advento do termo contratual; 

 
37.1.2. encampação;  

 
37.1.3. caducidade;  

 
37.1.4. rescisão; 

 
37.1.5. anulação da CONCESSÃO, e 

 
37.1.6. falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA. 
 
37.2. Com exceção das hipóteses de advento do termo contratual, caducidade da CONCESSÃO e 
anulação do CONTRATO em virtude de fatos imputáveis à CONCESSIONÁRIA, a reversão dos BENS 
VINCULADOS e assunção dos SERVIÇOS pelo CONTRATANTE se dará sempre mediante o prévio 
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pagamento, pelo CONTRATANTE das indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA, na forma do 
presente CONTRATO. 
 
37.3. Extinto o CONTRATO em qualquer hipótese prevista na subcláusula 37.1 acima operar-se-
á, de pleno direito, a reversão dos BENS VINCULADOS ao CONTRATANTE na forma da cláusula 45 
e a retomada dos SERVIÇOS, pagando-se à CONCESSIONÁRIA a respectiva indenização de acordo 
com a hipótese de extinção, nos termos deste CONTRATO. 
 
37.4. Em ocorrendo a extinção da CONCESSÃO, o CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, 
e desde que observada a legislação vigente, assumir os contratos celebrados pela 
CONCESSIONÁRIA com terceiros necessários à continuidade dos SERVIÇOS, incluindo-se, dentre 
estes, os contratos de financiamento para execução de obras ou serviços e que não comportem 
período de amortização superior ao prazo restante para o término da CONCESSÃO, devendo 
cientificar o CONSELHO DE TITULARES. 

 
37.5. A extinção da CONCESSÃO faculta ao CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, o direito de 
manter a CONCESSIONÁRIA na prestação dos SERVIÇOS até que se processe e finalize a licitação 
para a outorga de nova concessão, devendo cientificar o CONSELHO DE TITULARES. Nesse caso, 
obriga-se a CONCESSIONÁRIA a continuar a prestar, de maneira adequada, os SERVIÇOS, nas 
mesmas bases deste CONTRATO, até que ocorra a substituição por outra concessionária, 
respeitado o equilíbrio econômico-financeiro previsto neste CONTRATO. 
 
38. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

 
38.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extinção da 
CONCESSÃO. 
 
38.2. A AGÊNCIA REGULADORA procederá, nos 180 (cento e oitenta) dias que antecederem o 
termo final do CONTRATO, aos levantamentos e avaliações necessários à determinação do 
montante de indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA, nos termos das 
subcláusulas seguintes. 

 
38.3. Todos os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA nos BENS REVERSÍVEIS devem ser 

amortizados durante o prazo de vigência da CONCESSÃO. 

 
38.4. Caso a CONCESSIONÁRIA tenha direito a alguma indenização, esta deverá será paga, em no 

máximo 6 (seis) parcelas mensais, até a data da retomada dos SERVIÇOS pelo 
CONTRATANTE. 

 
38.5. Da indenização prevista nesta cláusula, será descontado o montante das multas 
contratuais eventualmente aplicadas e dos danos diretos causados pela CONCESSIONÁRIA, no 
que eventualmente não seja coberto pela GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 
38.6. O atraso no pagamento da indenização prevista nesta cláusula ensejará, ao 
CONTRATANTE, o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, 
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo o saldo devedor (principal 
e encargos moratórios) ser corrigido monetariamente pro rata die, desde a data do vencimento 
até a data do efetivo pagamento do valor. 

 
38.7. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta cláusula poderão ser 
dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto nas cláusulas 47 e 48. 
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39. ENCAMPAÇÃO 

 
39.1. A encampação é a retomada da CONCESSÃO pelos seus titulares por intermédio do 
CONTRATANTE, durante o prazo da CONCESSÃO, por motivo de interesse público, precedida de 
lei autorizativa específica e de pagamento de indenização na forma prevista neste CONTRATO. 
 
39.2. A encampação deverá ser precedida da oitiva do CONSELHO DE TITULARES e contratação, 
pelo CONTRATANTE, de empresa de consultoria dotada de expertise na avaliação de ativos para 
proceder aos levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da 
indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA, a qual deverá ser composto das 
seguintes parcelas: 

 
39.2.1. Saldo devedor atualizado vencido e vincendo de quaisquer financiamentos contraídos 

pela CONCESSIONÁRIA para a execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, 
incluindo principal e juros pro rata die. 

 
39.2.2. Investimentos que tenham sido realizados com capital próprio para o cumprimento das 

obrigações contratuais ainda não amortizados ou depreciados, atualizados pelo IPCA. 
Para fins do cálculo do valor indenizável, e ressalvada exigência legal em sentido diverso, 
a depreciação ou amortização deverá ser considerada linearmente, de acordo com as 
regras contábeis brasileiras, a partir da realização do respectivo investimento, pelo 
menor prazo dentre (i) a vida útil do bem, ou (ii) o prazo remanescente de vigência da 
concessão; e 

 
39.2.3. Custo de desmobilização, incluindo o valor de todos os encargos e ônus decorrentes de 

multas, rescisões e indenizações devidas a empregados, fornecedores e outros terceiros 
credores da CONCESSIONÁRIA, a qualquer título, devidamente atualizados pelo IPCA. 

 
39.3. A avaliação do valor indenizatório devido em razão da reversão dos BENS VINCULADOS 
será feita por empresa de consultoria dotada de expertise na avaliação de ativos, contratada pela 
CONCESSIONÁRIA para tal fim.  
 
39.3.1. As PARTES terão o prazo de 30 (trinta) dias para examinar o laudo e apresentar eventuais 

objeções, devidamente fundamentadas.  
 
39.3.2. As PARTES terão o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as objeções 

eventualmente apresentadas pela outra PARTE acerca do laudo de avaliação. 
 

39.3.3. Não havendo manifestação de objeção das PARTES, considerar-se-á aprovado o laudo de 
avaliação, hipótese em que o CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento da indenização 
correspondente no prazo de 30 (trinta) dias. 
 

39.3.4. Se as PARTES não chegarem a um consenso quanto ao valor da indenização devida, a 
controvérsia deverá ser resolvida pela AGÊNCIA REGULADORA, que terá prazo de 30 
(trinta) dias para emissão de parecer definindo o valor de indenização, devendo o 
CONTRATANTE efetuar o pagamento correspondente no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
39.4. A parte da indenização, devida à CONCESSIONÁRIA, correspondente ao saldo devedor dos 
financiamentos, poderá ser paga diretamente aos Financiadores, devendo o remanescente ser 
pago diretamente à CONCESSIONÁRIA. 
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39.5. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA, 
regularmente apurados no âmbito de processos administrativos, serão descontados da 
indenização prevista para o caso de encampação, até o limite do saldo devedor dos 
financiamentos contraídos pela CONCESSIONÁRIA para cumprir as obrigações de investimento 
previstas no Contrato. 
 
39.6. Em caso de extinção da CONCESSÃO por encampação, a indenização devida pelo 
CONTRATANTE à CONCESSIONÁRIA deverá ser paga previamente à reversão dos BENS 
VINCULADOS, nos termos do artigo 37 da Lei Federal n° 8.987/1995. 
 
40. CADUCIDADE 

 
40.1. A inexecução total ou parcial reiterada do CONTRATO poderá acarretar, a critério do 
CONTRATANTE, a declaração de caducidade da CONCESSÃO, respeitadas as disposições deste 
CONTRATO, especialmente desta cláusula, sempre garantido o direito à ampla defesa e ao 
contraditório. 
 
40.2. A caducidade da CONCESSÃO, por ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA, poderá ser 
declarada quando ocorrer, de forma insanável: 
 
40.2.1. perda das condições econômicas, técnicas ou operacionais, necessárias para manter a 

adequada prestação dos SERVIÇOS; 
 

40.2.2. caso a CONCESSIONÁRIA atinja o Indicador de Desempenho Geral - IDG abaixo do 
mínimo de 0,90 em 2 (dois) anos consecutivos ou 3 (três) vezes não consecutivas em 
menos de 5 (cinco) anos; 

 
40.2.3. transferência da CONCESSÃO, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 
 
40.2.4. reiterado descumprimento das obrigações contratuais, normas técnicas e das condições 

da adequada prestação dos SERVIÇOS, devidamente consignadas em processo 
administrativo, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório; e 
 

40.3. A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação da efetiva 
inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo prévio instaurado pela AGÊNCIA 
REGULADORA, devendo ser assegurado à CONCESSIONÁRIA o direito à ampla defesa e ao 
contraditório. 
 
40.4. Não será instaurado processo administrativo antes de a CONCESSIONÁRIA ter sido 
previamente comunicada a respeito das infrações contratuais praticadas, devendo ser-lhe 
concedido prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas, observadas as condições 
previstas neste CONTRATO. 
 
40.5. Ao final do processo administrativo a AGÊNCIA REGULADORA emitirá parecer final com 
suas conclusões. 
 
40.5.1. Caso o parecer final seja no sentido da improcedência da declaração de caducidade da 

CONCESSÃO, o processo administrativo será arquivado. 
 
40.5.2. Caso o parecer final seja no sentido da procedência da declaração de caducidade da 

CONCESSÃO, será encaminhado ao CONTRATANTE para decisão final, devendo haver a 
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consulta prévia ao CONSELHO DE TITULARES. 
 
40.6. A caducidade será declarada mediante Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo 
Estadual. 
 
40.7. Na hipótese de extinção do CONTRATO por caducidade, a CONCESSIONÁRIA fará jus ao 
recebimento da devida indenização, a qual se restringirá ao valor calculado na forma das 
Cláusulas 38.3 e 38.4, descontados: 
 
40.7.1. os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA em decorrência do descumprimento de 

obrigações contratuais e os valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao CONTRATANTE; 
 

40.7.2. as multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham sido pagas até a 
data do pagamento do montante da indenização;  
 

40.7.3. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros 
relacionados à reversão dos bens ou término antecipado da concessão; 
 

40.8. A parte da indenização, devida à CONCESSIONÁRIA, correspondente ao saldo devedor 
dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos em BENS VINCULADOS, poderá ser 
paga diretamente aos Financiadores, caso o contrato de financiamento celebrado assim 
disponha, sendo o remanescente pago diretamente à CONCESSIONÁRIA. 
 
40.9. O CONTRATANTE deverá contratar empresa de consultoria dotada de expertise na 
avaliação de ativos para proceder aos levantamentos e avaliações necessários à determinação do 
montante da indenização devido à CONCESSIONÁRIA, sendo que os valores associados a tal 
contratação serão debitados do montante indenizatório devido.  

 
40.10. A declaração de caducidade da CONCESSÃO acarretará, ainda, para a CONCESSIONÁRIA: 
 
40.10.1. execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO pelo CONTRATANTE para 

ressarcimento de eventuais prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao 
CONTRATANTE; 
 

40.10.2. retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos 
prejuízos causados ao CONTRATANTE; 

 

40.10.3. reversão imediata ao CONTRATANTE dos BENS VINCULADOS; e 
 

40.10.4. retomada imediata pelo CONTRATANTE da prestação dos SERVIÇOS. 
 
40.11. A declaração de caducidade não resultará ao CONTRATANTE qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros, ou 
com empregados da CONCESSIONÁRIA. 
 
41. RESCISÃO 

 
41.1. A CONCESSIONÁRIA poderá rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das 
normas contratuais pelo CONTRATANTE mediante ação judicial especialmente intentada para 
esse fim, hipótese em que os SERVIÇOS não poderão ser interrompidos ou paralisados até ser 
proferida decisão pelo Poder Judiciário, exceto nas hipóteses expressamente autorizadas neste 
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CONTRATO. 
 
41.2. O CONTRATO também poderá ser rescindido por consenso entre as PARTES.  
 
41.3. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão judicial do Contrato por 
culpa do CONTRATANTE, será equivalente à encampação e calculada na forma prevista nas 
cláusulas 38.3 e 38.4 deste CONTRATO. 
 
42. ANULAÇÃO 

 
42.1. Nos casos de verificação de vícios no EDITAL e nos seus ANEXOS, na LICITAÇÃO e/ou neste 
CONTRATO e nos seus ANEXOS, o CONTRATANTE e a AGÊNCIA REGULADORA se comprometem 
a convalidar, sempre que possível, os atos administrativos no intuito de preservar o interesse 
público, a ordem social e atender ao princípio da segurança jurídica. 
 
42.2. Na impossibilidade, comprovada e motivada de acordo com a Lei nº 13.655/2018, da 
convalidação dos atos administrativos viciados decorrentes de eventuais irregularidades 
verificadas no EDITAL e seus ANEXOS, na LICITAÇÃO, neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, o 
CONTRATANTE, por recomendação da AGÊNCIA REGULADORA e após consulta prévia do 
CONSELHO DE TITULARES, poderá anular a CONCESSÃO mediante indenização a ser paga pelo 
CONTRATANTE à CONCESSIONÁRIA, nos termos do art. 35, V, da Lei federal  n.º 8.987/95, 
observado o disposto no artigo 59 da Lei federal nº 8.666/93. 

 
42.3. A AGÊNCIA REGULADORA, no caso de anulação da CONCESSÃO, procederá aos 
levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da indenização 
eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO. 

 
42.4. A indenização a que se refere a subcláusula 42.3 acima será paga previamente à 
retomada dos SERVIÇOS e da assunção dos BENS VINCULADOS. 

 
42.5. Até que seja efetuado o pagamento integral da indenização devida pelo CONTRATANTE 
e até que finalizada a licitação para contratação de nova concessionária e a nova concessionária 
esteja apta a assumir os SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA deverá prestar os SERVIÇOS, preservado 
o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 
42.6. Em caso de anulação da CONCESSÃO por fatos atribuíveis à CONCESSIONÁRIA, será 
devida indenização à CONCESSIONÁRIA equivalente à caducidade e calculada na forma prevista 
na cláusula 40.7 deste CONTRATO. 

 
42.7. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta cláusula poderão ser 
dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto nas cláusulas 47 e 48. 
 
43. FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

 
43.1. A CONCESSÃO poderá ser extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha a sua falência decretada 
ou no caso de extinção da CONCESSIONÁRIA. 
 
43.2. Neste caso, a indenização devida pelo CONTRATANTE será calculada tomando como base 
os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, que não se achem ainda totalmente 
amortizados, no curso do CONTRATO, corrigidos monetariamente pelo IPCA. 
 
43.3. A indenização a que se refere o item acima será paga à massa falida, devidamente 
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corrigida monetariamente pelo IPCA, desde a data do investimento até a data do pagamento 
integral do valor devido. 
 
43.4. Na hipótese de dissolução ou liquidação da CONCESSIONÁRIA, não poderá ser procedida 
a partilha do respectivo patrimônio social sem que o CONTRATANTE ateste, mediante auto de 
vistoria, o estado em que se encontram os BENS VINCULADOS que serão revertidos livres de ônus, 
ou sem que se efetue o pagamento das quantias eventualmente devidas ao CONTRATANTE, a 
título de indenização ou a qualquer outro título. 

 
43.5. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta cláusula poderão ser 
dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto nas cláusulas 47 e 48. 
 
44. REVERSÃO DOS BENS VINCULADOS  
44.1. Na extinção da CONCESSÃO, os BENS VINCULADOS reverterão automaticamente ao 
CONTRATANTE, nas condições estabelecidas neste CONTRATO. 
 
44.1.1. O CONTRATANTE deverá repassar os BENS VINCULADOS, ato contínuo, aos MUNICÍPIOS. 
 
44.2. Para os fins previstos nesta cláusula, obriga-se a CONCESSIONÁRIA a reverter ao 
CONTRATANTE os BENS VINCULADOS, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, 
devendo estar em condições normais de operacionalidade, utilização e manutenção, ressalvado 
o normal desgaste resultante do seu uso e operação. 
 
44.3. Até 180 (cento e oitenta) dias antes da extinção da CONCESSÃO por advento do termo 
contratual, a CONCESSIONÁRIA deverá promover a verificação, em conjunto com equipes 
técnicas do CONTRATANTE e com o acompanhamento da AGÊNCIA REGULADORA, do 
cumprimento da subcláusula 37.2. 
 
44.4. Nas demais hipóteses de extinção da CONCESSÃO, em até 10 (dez) dias contados da 
notificação enviada pela CONCESSIONÁRIA à AGÊNCIA REGULADORA, será promovida uma 
vistoria prévia dos BENS VINCULADOS pela CONCESSIONÁRIA e pela AGÊNCIA REGULADORA e 
elaborado o TERMO DE REVERSÃO DO SISTEMA, com a indicação do estado de conservação dos 
BENS VINCULADOS, o qual deverá ser assinado pela CONCESSINÁRIA e AGÊNCIA REGULADORA. 
 
44.5. Na hipótese de omissão da AGÊNCIA REGULADORA em relação à realização da vistoria 
e/ou à emissão do TERMO DE REVERSÃO DO SISTEMA acima citado, ter-se-ão como revertidos 
os BENS VINCULADOS no 10º (décimo) dia seguinte à notificação encaminhada pela 
CONCESSIONÁRIA ao CONTRATANTE indicando tal reversão. 
 
44.6. Caso os BENS VINCULADOS, em relação aos quais a CONCESSIONÁRIA tenha ingerência 
ou utilização por força das atividades a ela ora atribuídas, quando de sua devolução, não se 
encontrem em condições adequadas conforme previsto nesta Cláusula, a CONCESSIONÁRIA 
deverá indenizar o CONTRATANTE, no montante a ser calculado pela AGÊNCIA REGULADORA, 
conferindo-se a ampla defesa e participação da CONCESSIONÁRIA. 
 
44.7. O CONTRATANTE, após manifestação da AGÊNCIA REGULADORA, poderá, ainda, reter ou 
executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a seu exclusivo critério, no caso de se 
verificar, na vistoria, que os BENS VINCULADOS não se encontram em conformidade com as 
especificações previstas neste CONTRATO. 
 
44.8. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO seja insuficiente para 
atender o cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 44.7, o CONTRATANTE poderá 
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descontar seus créditos do valor da indenização devida à CONCESSIONÁRIA, por força da extinção 
da CONCESSÃO. 

 
44.9. Eventual indenização paga pela CONCESSIONÁRIA na forma das subcláusulas 44.6, 44.7 ou 

44.8 deverá ser repassada pelo CONTRATANTE ao MUNICÍPIO titular do BEM VINCULADO a 
que se refere a indenização 

 
44.10. Com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias contados para o advento do 
termo contratual, as PARTES e a AGÊNCIA REGULADORA deverão elaborar PLANO DE TRANSIÇÃO 
com vistas a facilitar a reversão ao CONTRATANTE dos BENS VINCULADOS e SISTEMA. 

 
44.11. Comitê com funções semelhantes às previstas nas subcláusulas 1.1.8 e Error! Reference 
source not found. será constituído, pelas PARTES e AGÊNCIA REGULADORA, com vistas a planejar 
e conduzir o processo de reversão dos BENS VINCULADOS e SISTEMA. 

 
44.12. O CONTRATANTE deverá cientificar o CONSELHO DE TITULARES acerca do PLANO DE 
TRANSIÇÃO e da condução do processo de reversão dos BENS VINCULADOS 
 
44.13. Em qualquer hipótese de extinção do CONTRATO, o CONTRATANTE poderá assumir os 
contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA, inclusive aqueles relativos a financiamentos 
contraídos para a realização dos investimentos decorrentes do presente CONTRATO, desde que 
necessários à continuidade dos SERVIÇOS, devendo cientificar o CONSELHO DE TITULARES. 

 
44.14. Em qualquer hipótese de extinção do CONTRATO, o CONTRATANTE poderá demandar 
que a CONCESSIONÁRIA continue realizando a prestação dos SERVIÇOS, até que finalizada a 
licitação para contratação de nova concessionária e esta esteja apta a assumir os SERVIÇOS, 
preservado o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 
 
45. DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

 
45.1. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins 
específicos das atividades integradas na CONCESSÃO, bem como projetos, planos, plantas, 
documentos e outros materiais, serão transmitidos, sem qualquer custo, de modo permanente, 
ao CONTRATANTE ao longo da CONCESSÃO, competindo à CONCESSIONÁRIA adotar todas as 
medidas necessárias para este fim. 
 
45.2. De igual forma, a propriedade intelectual atualmente detida pelo CONTRATANTE, e parte 
integrante do EDITAL ou deste CONTRATO, considerar-se-á cedida gratuitamente à 
CONCESSIONÁRIA para uso exclusivo na CONCESSÃO durante seu prazo de vigência. 

 
45.3. O cadastro dos USUÁRIOS utilizado pelo CONTRATANTE deverá ser cedido gratuitamente 
à CONCESSIONÁRIA quando do início da OPERAÇÃO DO SISTEMA, sendo posteriormente 
revertido em sua versão mais atual, ao final da CONCESSÃO, para a CONTRATANTE. 
 
46. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA 

 
46.1. A CONCESSIONÁRIA se compromete a, durante a execução do CONTRATO, não 
promover, sob qualquer forma, preferências partidárias, religiosas, raciais e sociais. 
 
46.2. A CONCESSIONÁRIA se compromete a reservar parte das vagas do quadro de contratação 
de funcionários para que sejam preenchidas por deficientes físicos ou mentais, nos termos da 
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legislação aplicável. 
 
46.3. A CONCESSIONÁRIA deverá reservar parte das vagas do quadro de contratação de 
funcionários, para que sejam preenchidas por ex-detentos das penitenciárias e presídios do 
CONTRATANTE, de forma a contribuir com a reabilitação e a reinserção dessas pessoas na 
sociedade. 

 
46.4. A CONCESSIONÁRIA não poderá fazer ações de combate à fraude e/ou furto água, 
tampouco cortar o fornecimento de água na ÁREA DA CONCESSÃO, em locais em que não há rede 
pública de saneamento básico, inclusive em áreas de ocupação informal ou irregular e demais 
comunidades na ÁREA DA CONCESSÃO. 

 
46.5. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar investimentos em núcleos urbanos informais 
consolidados, conforme previsto no CADERNO DE ENCARGOS.  
 
47. ARBITRAGEM 

 
47.1. Todos os litígios oriundos do presente CONTRATO ou com ele relacionados que possuam 

natureza pecuniária e não versem sobre interesses públicos primários serão 

definitivamente resolvidos por arbitragem de acordo com a Lei Federal nº 9.307/1996 e o 

regulamento de arbitragem da (_______XXXX______). 

 

47.2. Qualquer uma das PARTES possui a faculdade de iniciar procedimento de mediação 

previamente à arbitragem, podendo a PARTE contrária concordar ou não em participar da 

mesma, na forma do regulamento de mediação da instituição mencionada no item 

anterior. 

 
47.3. A arbitragem será conduzida e decidida por três árbitros, nomeados nos termos do 

regulamento de arbitragem eleito. 

 
47.4. Caso o valor do litígio seja inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), havendo 

anuência de ambas as PARTES, a arbitragem poderá: 

 

I - ser conduzida e decidida por apenas um árbitro, nomeado nos termos do regulamento 

de arbitragem eleito; e/ou 

 

II - ser conduzida com a adoção do regulamento de arbitragem expedita da mesma 

instituição mencionada no caput desta cláusula. 

 

47.5. Para fins de interpretação do subitem 49.4, o valor do litígio será aferido somando-se os 

pedidos feitos pelo requerente no requerimento de instauração de arbitragem e pelo 

requerido na resposta a esse requerimento. 

 

47.6. As PARTES devem deixar clara a intenção de exercer as faculdades mencionadas no 

parágrafo quarto acima nessas mesmas peças processuais. 
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47.7. A sede da arbitragem será a cidade de [●], [●], [●], conforme câmara arbitral escolhida no 

âmbito do Edital [●].  

 
47.8. Aplica-se o Direito brasileiro ao mérito da disputa, à convenção de arbitragem e ao 

processo arbitral. 

 
47.9. O procedimento arbitral adotará o português e, caso a contraparte requeira na resposta 

ao requerimento de arbitragem, também o inglês, prevalecendo a versão em português 

em caso de conflito. 

 
47.10. Ainda que se adote apenas o português, o tribunal arbitral poderá dispensar a tradução 

de documentos apresentados em língua estrangeira se as ambas as PARTES estiverem de 

acordo. 

 
47.11. Compete ao foro da Comarca da Capital do Estado do Amapá o processamento e 

julgamento de qualquer medida judicial de apoio à arbitragem, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do Art. 4º do Decreto nº 46.245/2018. 

 
47.12. Aplicam-se ao procedimento arbitral as regras previstas nos arts. 5º a 10 do Decreto nº 

46.245/2018. 

 
47.13. As despesas com a realização da arbitragem serão adiantadas pela CONCESSIONÁRIA 

quando esta for a requerente do procedimento arbitral, incluídos os honorários dos 

árbitros, eventuais custos de perícias e demais despesas com o procedimento arbitral. 

 

47.14. Os atos do processo arbitral serão públicos, observadas as regras do art. 13 do Decreto 

nº 46.245/2018. 

 

47.15. A alocação dos custos da arbitragem obedecerá ao previsto no art. 16 do Decreto nº 

46.245/2018. 

 
48. GOVERNANÇA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 

 
48.1. A estrutura de governança dos sistemas de água e esgoto que compreende esta 
CONCESSÃO é formada pelo COMITÊ DE MONITORAMENTO e pelo CONSELHO DE TITULARES, 
com o objetivo de fiscalizar e verificar o cumprimento pela CONCESSIONÁRIA de suas obrigações 
contratuais ao longo do prazo do CONTRATO, e pelo COMITÊ DE TRANSIÇÃO, vocacionado a 
facilitar a interlocução entre CONCESSIONÁRIA e CONTRATANTE no âmbito da OPERAÇÃO 
ASSISTIDA DO SISTEMA.  
 
48.2. A constituição e o funcionamento do COMITÊ DE MONITORAMENTO e CONSELHO DE 
TITULARES obedecerão, respectivamente, às regras estabelecidas no ANEXO VIII – CONSELHO DE 
TITULARES e ANEXO X – COMITÊ DE MONITORAMENTO.  

 
48.2.1. As deliberações e ações do COMITÊ DE MONITORAMENTO e do CONSELHO DE 

TITULARES não terão efeitos vinculativos à CONCESSÃO e ao CONTRATO, sendo que sua 
finalidade principal é promover a transparência da gestão dos serviços de saneamento 
quanto às ações ao controle social, nos termos da legislação e dos CONVÊNIOS DE 
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COOPERAÇÃO e CONTRATOS DE GERENCIAMENTO. 
 
48.3. O COMITÊ DE TRANSIÇÃO atuará nos termos da cláusula Error! Reference source not 
found. do CONTRATO. 
 
49. COMUNICAÇÕES 

 
49.1. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas: 
 
49.1.1. em mãos, desde que comprovadas por protocolo; 

 
49.1.2. por correio registrado, com aviso de recebimento; e 

 

49.1.3. por correio eletrônico, com aviso de recebimento. 
 
49.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, na forma desta cláusula, 
os seguintes endereços: 
 
49.2.1. CONTRATANTE:  

(endereço completo)  
Tel.: [●] 
(e-mail) 

 
49.2.2. CONCESSIONÁRIA:  

(endereço completo)  
Tel.: [●] 
(e-mail) 
 

49.2.3. AGÊNCIA REGULADORA:  
(endereço completo)  
Tel.: [●] 
(e-mail) 
 

 
49.3. As PARTES poderão modificar o seu endereço mediante comunicação às demais. 
 
50. CONTAGEM DE PRAZOS 

 
50.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo 
se estiver expressamente feita referência a dias úteis, excluindo-se o primeiro dia e contando-se 
o último. 
 
51. EXERCÍCIO DE DIREITOS 

 
51.1. O não-exercício, ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito que assista a quaisquer 
das PARTES por este CONTRATO não importa na renúncia a este direito, não impede o seu 
exercício posterior e não constitui novação da respectiva obrigação, salvo expressa disposição 
em sentido contrário. 
 
52. INVALIDADE PARCIAL 
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52.1. Se quaisquer disposições deste CONTRATO forem declaradas nulas ou inválidas, essa 
declaração não afetará a validade das demais disposições contratuais, que se manterão em pleno 
vigor. 
 
53. INTERVENIÊNCIA-ANUÊNCIA 

 
53.1. A AGÊNCIA REGULADORA, como interveniente anuente ao CONTRATO, declara, neste 
ato, ter pleno e integral conhecimento quanto ao conteúdo do presente instrumento e seus 
ANEXOS, com relação aos quais declaram não ter qualquer ressalva ou reserva, manifestando, 
por conseguinte, sua plena anuência aos termos deste CONTRATO. 
 
54. FORO 

 
54.1. É competente para dirimir as questões relativas a este CONTRATO não passíveis de serem 
decididas mediante arbitragem, e para a execução da sentença arbitral, o foro da Comarca de 
Macapá, Estado do Amapá, observadas as disposições previstas na cláusula 45 deste CONTRATO, 
excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim ajustadas, assinam o presente CONTRATO em 3 (três) vias, de igual teor e 
forma, devendo o CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste CONTRATO na 
imprensa oficial, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei federal nº 8.666/93: 
 
 
 

***  



 
 

 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ 
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INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO 
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1. Indicadores de Desempenho 
 

Desenvolveu-se um sistema de mensuração de desempenho por indicadores, visando 

garantir o atendimento a padrões de qualidade de manutenção dos elementos exigidos 

no ANEXO IV - CADERNO DE ENCARGOS, bem como às normas vigentes e padrões de 

certificação exigidos pelos órgãos públicos competentes. Tais normas e padrões estão 

associados à disponibilidade, qualidade e sustentabilidade dos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário dos MUNICÍPIOS do Estado do Amapá que serão 

atendidos pela futura CONTRATADA responsável pela operação nas áreas urbanas dos 16 

(dezesseis) municípios do estado. 

A utilização de indicadores de desempenho é imprescindível para que se avalie a 

qualidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, uma vez que 

assim se exige constante monitoramento, permitindo o aprimoramento e o 

acompanhamento da execução de metas definidas em contratos de concessão, 

identificação e disseminação das melhores práticas. O uso de indicadores é relevante 

ainda como mecanismo de incentivo ao aperfeiçoamento e à racionalização das 

atividades de fiscalização, facilitando a geração de diagnósticos anuais que fiquem à 

disposição do Poder Concedente e de instituições fiscalizadoras, podendo servir, 

inclusive, como base para a formulação de políticas públicas do setor. 

Além disso, indicadores de desempenho funcionam como um incentivo para que o 

prestador de serviços seja eficiente, uma vez que melhores indicadores implicam em uma 

melhor remuneração pela operação, quando vinculados aos mecanismos de reajustes e 

revisões tarifárias. Por fim, a mensuração de indicadores permite avaliar a evolução no 

tempo de cada aspecto, bem como possibilita a comparação do desempenho da 

CONTRATADA com outras organizações do setor. 

Ressalta-se que os indicadores propostos no presente anexo foram selecionados a partir 

de pesquisas de mercado, em que foi possível verificar aqueles que vêm sendo adotados 

em projetos de saneamento no país, baseando-se, sobretudo, em editais de licitações do 

setor e indicadores que constam no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS).  

 

1.1 Seleção dos Indicadores 

Na seleção dos indicadores, buscou-se cobrir as dimensões mais relevantes da prestação 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de modo a garantir que 

as informações mais significativas para a avaliação do desempenho da CONTRATADA 

serão disponibilizadas, atendendo tanto às atividades de fiscalização como aos interesses 

sociais. Assim sendo, a escolha dos indicadores levou em conta tanto requisitos relativos 

a cada indicador individualmente como relativos ao conjunto dos indicadores. 

Para a seleção individual dos indicadores, foram considerados os seguintes aspectos: 

• Possibilidade de cálculo sem significativo esforço adicional; 
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• Facilidade e simplicidade de interpretação e em sua obtenção; 

• Definição rigorosa, significado conciso e interpretação inequívoca;  

• Medição objetiva e imparcial de um aspecto específico do desempenho da 

CONTRATADA, de modo a evitar julgamentos subjetivos ou distorcidos; 

• Facilidade de acesso aos dados, conferência e auditagem externa. 

• Validade, comunicabilidade e confiabilidade;  

• Permitida validação por verificadores independentes. 

Coletivamente, buscaram-se indicadores capazes de atender os seguintes requisitos: 

• Refletir os principais aspectos do desempenho da CONTRATADA, permitindo uma 

representação global; 

• Evitar sobreposição em objetivos ou em significado entre os indicadores.  

 
1.2 Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) 

Os indicadores propostos compõem um Quadro de Indicadores de Desempenho (QID), 

conforme apresentado integralmente no Apêndice I, contendo descrição, fórmula de 

cálculo, componentes do indicador, unidade de medida, periodicidade e fonte de coleta 

dos dados componentes.  

Buscando melhores visualização e organização do processo de avaliação, os Indicadores 

de Desempenho foram classificados em dois grupos distintos, tanto para água como 

esgoto: 

• Indicadores de Disponibilidade; e 

• Indicadores de Operação. 

Cada indicador possui uma fórmula específica, cujo cálculo normalmente consiste em 

uma relação entre duas varáveis, buscando determinar o desempenho efetivo frente a 

um desempenho ótimo. Os indicadores utilizam como unidade de medida o formato de 

referência percentual. A tabela a seguir apresenta os indicadores que compõem o QID. 
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Tabela 1 – Indicadores por agrupamento  

# Categoria 
Indicador de 
Desempenho 

Fórmula 
Unidade de 

Medida 
Definições 

1 

Indicadores de 
disponibilidade 

IDSA - Indicador de 
Disponibilidade do 
Sistema de Água 

���� =  ��	�
��
�  × 100 % 

NEFA – Número de economias factíveis de água 
NETA – Número de economias totais de água 

2 
IDSE - Indicador de 
Disponibilidade do 
Sistema de Esgoto 

���� = ��	�
��
� × 100 % 

NEFE – Número de economias factíveis de esgoto 
NETE – Número de economias totais de esgoto 

3 

Indicadores de 
operação 

IQA - Indicador da 
Qualidade de Água  

��� =  �
��
�
� × 100 % 

NTAc – Número total de amostras de água 
analisadas e em conformidade 
NTA – Número total de amostras de água 
analisadas, conforme exigido pela legislação 
(unidades) 

4 

ICA - Indicador da 
Continuidade do 
Abastecimento de 
Água 

��� = ��������
�����������

× 100 % 

NRCPrazo - Quantidade de reclamações relativas à 
continuidade do abastecimento atendidas dentro 
do prazo (48h) 
NRCRegistro - Quantidade de reclamações e 
solicitações registradas: 

5 
IPD - Indicador de 
Perdas na Distribuição 

��� = ������ + ��"���#$% − ����'� − ��(��)*
������ + ��"���#$% − ��(��)*

× 100 

% 

VAProd – Volume de água produzido 
VATratImp – Volume de água tratada importado 
VACons – Volume de água consumido 
VAServ – Volume de água de serviço 

6 
IAM - Indicador de 
Atualização da 
Micromedição 

��+ = �,-�
�,#'��

× 100 
% 

QH7a – Quantidade de hidrômetros com menos de 
7 anos de instalação 
QHInst – Quantidade total de hidrômetros instalados 

7 
IETE - Indicador de 
Eficiência no 
Tratamento de Esgoto 

��
� = �
���'.
�
� × 100 % 

NTEConf – Número total de amostras de efluentes 
analisadas e em conformidade 
NTE – Número total de amostras de efluentes 
analisadas 

8 
ITE - Indicador de 
Tratamento de Esgoto 

�
� = ���"��� + ��#$%"���*
�����/ + ��0�1�#$%* × 100 % 

VETrat – Volume de esgoto tratado 
VEImpTrat – Volume de esgoto importado tratado nas 
instalações do importador 
VECol –Volume de esgoto coletado 
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VEBrutImp – Volume de esgoto bruto importado 

9 
ISU - Indicador de 
Satisfação do Usuário ��2 = ��3

�� × 100 
% 

QPA – Pesquisas de satisfação que atendem aos 
padrões de qualidade 
QP – Pesquisas de satisfação total 

10 

ICE - Indicador de 
Continuidade do 
escoamento de 
esgoto  

��� = 41 − ��5
�657 8 100 % 

NRe – Somatório do número de reclamações 
relativas à continuidade do esgotamento no 
período. 
NLe – Somatório do número de ligações de esgoto 
no período. 

 
Fonte: Consórcio
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2. Forma de Aferição dos Indicadores 
 
Uma das dificuldades que podem surgir em um sistema de mensuração de desempenho por 

meio de indicadores é a forma de aferi-los. As variáveis que compõem a fórmula do indicador 

nem sempre são facilmente obtidas e deve-se atentar para a leitura correta dos parâmetros 

medidos visando a retratar a realidade operacional de um sistema. 

Um outro aspecto importante é a periodicidade de mensuração, a qual deve ser estabelecida em 

função das características de cada indicador. Por fim, é fundamental que sejam definidas as 

responsabilidades das partes envolvidas no processo, de modo a deixar claro suas respectivas 

funções e assim evitar futuros impasses que possam vir a comprometer a aferição dos 

indicadores. 

Os próximos itens dedicam-se a abordar esses temas de maneira mais detalhada. 

 

2.1 Fonte para Coleta de Dados 

Os dados para cálculo dos indicadores podem ser obtidos de maneira interna ou externa. Os 

dados são ditos internos quando gerados e controlados diretamente pela CONTRATADA, como 

o número de amostras em conformidade com os padrões vigentes, por exemplo. Já os externos 

são aqueles que devem ser obtidos junto a terceiros, como no caso do número de economias 

totais na localidade da concessão, que é levantado pelas prefeituras. 

Para a obtenção dos dados internos recorre-se a: 

• Verificações via inspeção em campo; 

• Registros da CONTRATADA: 

o Unidades de Tratamento de Água; 

o Centro de controle e operação; 

• Cadastro técnico e comercial da CONTRATADA; 

• Relatórios Operacionais; 

• Análises físico-químicas, bacteriológicas, microbiológicas em laboratório e em campo; 

• Registro das auditorias ambientais realizadas; e 

• Registro das reclamações pelo Sistema de Central de Atendimento. 

Já os dados externos serão obtidos a partir de consulta a fontes externas, como: 

• Agência Nacional de Águas (ANA); 

• Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) do Amapá; 

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo demográfico ou Pesquisa 

Nacional de Domicílios (PNAD); 

• Prefeituras abrangidas pelo Projeto; 

• Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 
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As fontes para obtenção dos componentes de cada indicador constam detalhadas no Apêndice I 
deste documento. 

 

2.2 Intervalos de Referência e Periodicidade 

A periodicidade de análise dos Indicadores de Desempenho deve observar a evolução temporal 

do indicador em questão e o seu objetivo, atendendo assim os interesses dos USUÁRIOS, da 

própria CONTRATADA e dos entes reguladores. Desse modo, há indicadores de mensuração 

mensal, trimestral e anual, o que será apresentado ainda neste item. 

Os indicadores de leitura mais simples com possibilidade de variação considerável em um curto 

período de tempo ou que necessitam de um acompanhamento mais rigoroso, tenderão a ser 

mensurados em intervalos de referência mais curtos, caso do Indicador da Qualidade de Água 

(IQA). Nesse caso, como mostrado na tabela Indicadores por Agrupamento deste ANEXO, a 

qualidade das amostras deve obedecer à Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde, sendo os 

dados necessários obtidos por meio de análises físico-químicas, bacteriológicas e microbiológicas 

realizadas em laboratório. Esse indicador, além de relevante, é de fácil obtenção e pode variar 

consideravelmente de um mês para o outro, de modo que se justifica uma periodicidade mensal 

de mensuração.  

O Indicador de Disponibilidade do Sistema de Água (IDSA) por outro lado, busca relacionar o 

número total de domicílios em condições de serem ligados à rede de distribuição frente ao 

número total de domicílios da ÁREA DE CONCESSÃO, ambos fatores cuja variação pode ser 

desprezível mês a mês, de forma que não é necessário um acompanhamento mensal ou mesmo 

trimestral, sendo justificável, portanto, a apuração anual.  

Dessa forma, foram estabelecidas as seguintes periodicidades: 
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Tabela 2 - Periodicidade dos Indicadores de Desempenho 

 

Categoria Item Indicador de Desempenho Periodicidade 

Indicadores de 
disponibilidade  

1 
IDSA - Indicador de Disponibilidade 

do Sistema de Água 
Anual 

2 
IDSE - Indicador de Disponibilidade 

do Sistema de Esgoto 
Anual 

Indicadores de operação  

3 
IQA - Indicador da Qualidade de 

Água  
Mensal 

4 
IDCA - Indicador do Desempenho 

da Continuidade do Abastecimento 
Anual 

5 
IPD - Indicador de Perdas na 

Distribuição 
Anual 

6 
IAM - Indicador de Atualização da 

Micromedição 
Anual 

7 
IETE - Indicador de Eficiência no 

Tratamento de Esgoto 
Mensal 

8 
ITE - Indicador de Tratamento de 

Esgoto 
Anual 

9 
ISU - Indicador de Satisfação do 

Usuário 
Anual 

 10 
ICE - Indicador de Continuidade do 

escoamento de esgoto 
Anual 

Fonte: Consórcio 

 

 

2.3 Meta dos Indicadores de Desempenho 

O resultado de um indicador por si só não tem qualquer significado, devendo sempre ser 

comparado com algum valor de referência ou meta. A definição de metas deve estar atrelada 

tanto às boas práticas observadas no mercado em questão, como também em conformidade 

com os valores considerados como alcançáveis pela AGÊNCIA REGULADORA, além de estarem 

alinhadas às condições contratuais consideradas no projeto. 

As fontes consultadas para a definição dos Valores de Referência/Metas foram: 

1. Legislação em vigor; 

2. Normas técnicas relacionadas aos indicadores apresentados nesse relatório;  

3. Histórico dos Indicadores do Sistema Nacional de Informações (SNIS); 

4. Boas práticas nacionais e internacionais ajustadas à realidade da Prestadora; e 

5. Associação Internacional da Água (IWA), atendendo à realidade da Prestadora. 

Os critérios adotados para o estabelecimento das metas aqui contempladas, foram: 
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• Ajustadas à realidade: As metas definidas têm de ser estipuladas de modo a se tornarem 

alcançáveis pela CONTRATADA. Para isso, é necessário o conhecimento da legislação em 

vigor e das práticas verificadas no mercado.  

• Otimistas, porém, realistas: As metas não devem ser consideravelmente ambiciosas ou 

até inalcançáveis, mas sim devem buscar atender às condicionantes que caracterizam o 

serviço prestado. 

• Graduais: É razoável que se estabeleça metas graduais para os anos iniciais da 

CONCESSÃO até que se alcance a maturidade do sistema, ponto a partir do qual as metas 

passam a ser constantes. 

• Informação confiável e disponível: É indispensável que haja confiabilidade e 

disponibilidade da informação que servirá como base para a definição das metas dos 

indicadores de desempenho. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS) apresenta-se como uma ferramenta relevante para avaliar a realidade de 

prestadores de serviços de saneamento dos diferentes estados e/ou municípios 

brasileiros e, portanto, traduz-se como uma fonte confiável e disponível de informações.  

• Benchmarking: As metas/valores de referência definidos a partir de comparação com 

outras realidades têm como vantagem a robustez dos resultados e eventual correção e 

adaptação daqueles ao ambiente operacional da prestadora em questão.  

• Experiência: Abordagem alternativa na ausência de informação confiável que possa servir 

de base ao estabelecimento das metas, fundamentada em um método qualitativo que se 

baseia na experiência e conhecimento de um especialista no assunto.  

É importante ressaltar que, ainda que a CONTRATADA tenha o dever de emitir relatórios a partir 

do primeiro ano da concessão, foi estabelecido um prazo de carência de pelo menos dois anos a 

partir do início da operação para que a mensuração dos indicadores aqui apresentados tenha 

impacto sobre a tarifa efetiva a ser validada para a CONTRATADA. Isso visa à adequação dos 

sistemas e das operações a serem empreendidos pela CONTRATADA, de modo que apenas a 

partir do terceiro ano do CONTRATO haverá indicadores que efetivamente terão impacto sobre 

a TARIFA EFETIVA. Esse aspecto será apresentado com maior detalhamento mais adiante neste 

ANEXO.  

O Apêndice II estabelece uma curva de cobertura para os serviços de água e esgoto. Desse modo, 

o projeto inicia-se com níveis mais baixos de cobertura até que se atinja a maturidade 

operacional e se tenha um nível de cobertura constante até o final da vigência do CONTRATO.  

Isso se reflete diretamente nas metas estabelecidas para os indicadores de universalização de 

água e esgoto e, indiretamente, em todos aqueles que tendem a apresentar progresso conforme 

investimentos são realizados e a operação é ampliada. 

Há ainda indicadores que terão valores de referência fixos, os quais independem do tempo de 

operação.  

Ressalta-se ainda que as metas a seguir apresentadas serão aferidas para a operação individual 

de cada MUNICÍPIO. Os MUNICÍPIOS possuem metas específicas e todos devem ter seus serviços 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário universalizados dentro dos prazos 
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estabelecidos individualmente. Por isso, é necessário que seja feito um ajuste no IDSA e no IDSE 

ao final dos períodos em que se pretende atingir a universalização de ambos serviços, de modo 

a refletir no indicador de desempenho, a existência de MUNICÍPIOS cujos serviços não foram 

universalizados, ainda que a meta para o Estado tenha sido alcançada. Ademais, a CONTRATADA 

deverá manter controle contínuo dos indicadores, ainda que a emissão do relatório de controle 

venha a ser anual. 

Os indicadores devem considerar a seguinte orientação: 

• IDSA - Indicador de Disponibilidade do Sistema de Água 

Mede o índice de cobertura por meio da relação entre a quantidade total de economias em 
condições de serem ligadas à rede de distribuição e a quantidade total de economias da área de 
concessão. 

A concessionária deverá validar o índice de cobertura inicial, com base no recadastramento 
comercial do sistema que deverá ser aprovado pelo órgão controlador. 

• IPD – Indicador de Perdas na Distribuição 

Este índice reflete a eficiência do processo de captação de água, consumo e faturamento. 

A concessionária deverá validar o índice de perda de água inicial com base na avaliação de 
macromedição e micromedição, ou outra metodologia a ser proposta pela concessionária que 
deverá ser aprovada pelo órgão controlador. 

• ICA – Indicador da Continuidade do Abastecimento de Água 

Este índice visa mensurar a continuidade do serviço de abastecimento de água à população por 
meio das reclamações registradas pela mesma, relativas à falta de água por inoperância do 
sistema ou baixa pressão manométrica na rede de abastecimento de água.  

O nível de serviço definido como meta é de 98% de atendimento 

• IQA – Indicador de Qualidade da Água 

Este indicador avalia o nível de conformidade legal do sistema de abastecimento de água, 
considerando as análises de qualidade de água dentro dos padrões exigidos pela legislação 
vigente e pelo órgão ambiental. 

Para este nível de serviço, a Concessionaria deverá garantir 98% das amostras conformes. 

• IDSE – Indicador de Disponibilidade do Sistema de Esgoto 

Mede o índice de cobertura por meio da relação entre a quantidade total de economias em 
condições de serem ligadas à rede de coleta de esgoto e a quantidade total de economias da 
área de concessão 
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A concessionária deverá validar o índice de cobertura inicial, em base ao recadastramento 
comercial do sistema que deverá ser aprovado pelo órgão controlador. 

• ITE – Indicador de Tratamento de Esgoto 

Destina-se a avaliar quanto do esgotamento sanitário coletado é encaminhado para estações de 
tratamento e tratado ou para tratamento preliminar e emissário submarino.  

O nível de serviço definido como meta é de 100% de tratamento do esgoto coletado 

• IETE – Indicador de Eficiência no Tratamento de Esgoto 

Este indicador avalia o nível de conformidade legal do sistema de esgotamento sanitário, 
segundo o percentual de análises de qualidade do efluente final em conformidade aos padrões 
exigidos pela legislação vigente e pelo órgão ambiental. 

O nível de serviço definido como meta é de 98% das amostras conformes. 

• IAM – Indicador de Atualização da Micromedição 

Este indicador avalia a atualidade do parque de hidrômetros através da quantidade de 
hidrômetros com tempo de instalação inferior a 7 anos. 

• ISU – Indicador de Satisfação do Usuário 

O índice de satisfação do usuário deve mensurar o grau de satisfação do mesmo em relação ao 
atendimento recebido. 

A obtenção dos dados para integrar o índice deve ser efetuado por amostragem, em quantidade 
suficiente que garanta a representatividade do universo de solicitações. 

O nível de serviço definido como meta é 90% de satisfação.  

• ICE – Indicador De Continuidade Do Escoamento De Esgoto 

O índice de continuidade do escoamento de esgoto deve mensurar a continuidade do serviço de 
esgotamento sanitário à população. 

O nível de serviço definido como meta é 97%.  
 
As metas aqui conceituadas estão apresentadas ano a ano no Apêndice II deste ANEXO. 
No período de carência de cada indicador, para fins de cálculo do Indicador de Desempenho 

Geral (IDG), será considerado que houve pleno atendimento do mesmo. 

 

Ressalta-se que qualquer desconformidade das metas que seja decorrente de fatos não 

imputáveis à CONTRATADA não será considerada no cálculo dos indicadores. A CONTRATADA 

deverá justificar a desconformidade com informações que comprovem a ocorrência desses fatos 
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não imputáveis. A ARSAP deverá avaliar as justificativas apresentadas pela CONTRATADA e 

manifestar sua concordância com os argumentos apresentados.  

 

2.4 Medição por Município 

O Indicador de Disponibilidade do Sistema de Água (IDSA) e o Indicador de Disponibilidade do 
Sistema de Esgoto (IDSE) são medidos por MUNICÍPIO para garantir que a meta geral não seja 
atendida em detrimento das metas específicas de cada cidade. 
 
Para o IDSA, a medição por município ocorre a partir do ano 3. Nos MUNICÍPIOS em que a meta 
não for cumprida no prazo inicialmente estabelecido, essa medição ocorrerá nos anos 
subsequentes até o seu atendimento. 
 
Para o IDSE, deverá ser feita, a partir do ano 4, uma apuração para os Municípios de Macapá e 
Santana e, a partir do ano 6, para todos os MUNICÍPIOS conforme metas apresentadas no 
Apêndice IV. Nos MUNICÍPIOS em que a meta não for cumprida, esta medição ocorrerá nos anos 
subsequentes até o seu atendimento. 
 

Nos anos em que os indicadores de universalização serão avaliados por MUNICÍPIO, haverá uma 

ponderação de acordo com a quantidade de MUNICÍPIOS que atingirem sua meta específica, 

sendo que Macapá terá peso 2,5, Santana terá peso 2,0, MUNICÍPIOS com mais de 20 mil 

habitantes terão peso 1,5 e os demais terão peso 1. 

 

2.5 Atribuição de Responsabilidades 

O processo de avaliação é composto por três entidades e abrange a medição, o 

acompanhamento e a aferição dos indicadores, conforme listado a seguir: 

• CONTRATADA: Responsável por realizar as medições dos indicadores, elaborar os 

relatórios de indicadores e fornecer as informações necessárias ao ESTADO e ao 

VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

• ESTADO: Responsável pelo acompanhamento do desempenho da CONTRATADA, 

devendo requerer e receber informações adicionais da CONTRATADA sempre que 

verificada a sua necessidade. 

• VERIFICADOR INDEPENDENTE: Empresa especializada responsável pela verificação do 

relatório de indicadores e pelas averiguações em campo necessárias para aferição dos 

resultados medidos. Trata-se de uma empresa não vinculada à CONTRATADA que deverá 

realizar a verificação do processo e da acuidade do levantamento dos dados a serem 

fornecidos pela CONTRATADA, validando o desempenho alcançado em determinado 

período de tempo de maneira independente. 
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3. Indicador de Desempenho Geral (IDG) 
 

A análise de um indicador isoladamente e fora de um contexto pode levar a interpretações 

incorretas ou distorcidas. Portanto, é recomendável que os indicadores sejam analisados no seu 

conjunto e associados ao contexto em que se inserem.  

Assim sendo, a fim de traduzir, de modo sintético, os aspectos mais relevantes sobre a qualidade 

dos serviços prestados pela CONTRATADA, definiu-se uma metodologia para se calcular um 

Indicador de Desempenho Geral (IDG) a partir do conjunto dos indicadores de desempenho 

apresentados neste documento. 

 

3.1 Metodologia de Cálculo 

O procedimento de cálculo consiste nos seguintes passos: 

1) Atribuição de pesos e limites mínimos aos indicadores; 

2) Normalização dos indicadores; 

3) Ajuste à periodicidade dos indicadores; 

4) Cálculo do IDG. 
 

3.1.1 Atribuição de Pesos 

Os indicadores utilizados terão pesos diferenciados no cálculo do IDG, conforme apresentado na 

tabela a seguir: 

Tabela 3 - Pesos dos indicadores 

 Indicador Peso 

1 IDSA - Indicador de Disponibilidade do Sistema de Água 17,5% 

2 IDSE - Indicador de Disponibilidade do Sistema de Esgoto 17,5% 

3 IQA - Indicador da Qualidade de Água 10,0% 

4 ICA - Indicador de Continuidade do Abastecimento 5,0% 

5 IPD - Indicador de Perdas na Distribuição 10,0% 

6 IETE - Indicador de Eficiência no Tratamento de Esgoto 5,0% 

7 IAM - Indicador de Atualização da Micromedição 15,0% 

8 ITE - Indicador de Tratamento de Esgoto 10,0% 

9 ISU - Indicador de Satisfação do Usuário 5,0% 

10 ICE – Indicador De Continuidade Do Escoamento De Esgoto 5,0% 

 Total 100% 

     Fonte: Consórcio 
                        

Nota-se que os indicadores de universalização de água e esgoto, qualidade da água e o de 

tratamento de esgoto apresentam os pesos mais elevados, o que se deve a suas maiores 

relevâncias para as percepções tanto do ESTADO como dos USUÁRIOS quanto à qualidade do 

serviço prestado. 
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Vale ressaltar que o atendimento às metas dos indicadores de desempenho, além de impactar a 
TARIFA EFETIVA a ser cobrada pela CONTRATADA de seus usuários, consiste em um incentivo 
para que a CONTRATADA cumpra exigências legais determinadas por órgãos fiscalizadores. Isso 
se deve ao fato de que, muitas vezes, as penalidades a serem aplicadas não têm relevante 
impacto financeiro para a CONTRATADA, ao passo que, ao vincular a TARIFA EFETIVA a esses 
aspectos, passa-se a ter um impacto financeiro global pelo descumprimento da lei. 

 

3.1.2 Normalização 

Considerando-se que os valores de referência/metas de desempenho divergem entre os 

indicadores, é preciso normalizá-los a fim de que estejam em uma mesma base para 

comparação.  

A fórmula para normalização dos indicadores segue abaixo: 

 

���9��$ = :#; − :%%
:$��� − :%%

 

 

Em que: 

• ��<�=>? – Indicador de Desempenho normalizado i. 

• :�� – Valor medido do Indicador de Desempenho i. 

• :@@ – Pior valor possível do Indicador de Desempenho i. 

• :?5AB– Valor Meta do Indicador de Desempenho i. 

Os indicadores medidos a cada período serão inseridos na tabela a seguir a fim de gerar os 

respectivos valores normalizados a partir dos piores valores possíveis e valores meta estipulados 

para cada indicador. 

Para alguns indicadores, o pior caso seria manter a situação atual, por isso, nestes casos, o pior 

valor possível não será 0%. 

 
Tabela 4 - Normalização dos indicadores 

 
Indicador 

Valor do Indicador 
(Xid) 

Pior valor Possível (Xpp) 
Valor Meta 

(Xmeta) 
Valor 

Normalizado 

1 IDSA  51% 99%  

2 IDSE  20% 90%  

3 IQA   10% 98%  

4 ICA  0% 98%  

5 IPD   70% 30%  

6 IETE  0% 98%  

7 IAM  0% 95%  

8 ITE  0% 100%  

9 ISU  0% 90%  
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10 ICE  0% 97%  

Fonte: Consórcio                            

 

Se o valor normalizado superar 100%, caso em que XID > XMeta, considera-se o pleno atendimento 

à meta e, portanto, o ���9��$ é igual a 1. 

 

3.1.3 Tolerância 

A fim de contornar eventuais limitações nas medições dos indicadores, será considerada a 
adoção de uma tolerância de até 1%, para mais ou para menos dependendo do caso, sobre o 
valor do indicador. Ou seja, caso o valor medido tenha uma diferença menor que 1% do valor 
meta, será considerado pleno atendimento. 

Por exemplo, se em um ano em que a meta de cobertura de esgoto for de x%, a CONTRATADA 
alcançar x-1%, ela não sofrerá nenhum desconto relacionado a esse indicador. Da mesma forma 
que, se, em um determinado ano, o índice de vazamentos for de y+1%, com a meta em y%. 

Além dessa tolerância, na primeira ocorrência de um IDG menor que 1, a redução calculada será 
atenuada sendo multiplicada por 25%, de forma que ela sirva mais como uma advertência do 
que propriamente como uma punição pelo não atendimento das metas. Porém isso só 
acontecerá uma vez ao longo de toda a duração do CONTRATO. Ou seja, se esse atenuante for 
utilizado já no início da concessão, nos demais anos o IDG será aplicado integralmente conforme 
cálculo detalhado a diante. 

 

3.1.4 Ajuste às Periodicidades 

O cálculo do IDG é feito anualmente, portanto, como há indicadores cujas periodicidades de 
mensuração são inferiores a um ano, é necessário ajusta-los às suas respectivas periodicidades 
a fim de se obter um valor anualizado para cada um deles. 

Portanto, para tais indicadores deverá ser calculada a média dos valores mensurados ao longo 
dos doze meses anteriores ao cálculo do IDG. Dessa forma, caso um indicador apresente 
periodicidade trimestral, será calculada uma média das quatro medições feitas ao longo de um 
ano, ao passo que, para um indicador com mensuração semestral, será calculada a média das 
duas medições realizadas no ano em questão. 

Vale ressaltar que se trata de uma média ponderada em que serão atribuídos pesos mais 
elevados às medições mais próximas à data de reajuste, capturando o impacto da trajetória dos 
indicadores no reajuste tarifário uma vez que, caso a evolução seja positiva ao longo do ano, a 
CONTRATADA se beneficiará, ao passo que trajetórias de queda tenderão a penalizá-la. 

Para cada indicador o ajuste será feito da seguinte maneira: 
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���9��$ = ∑ ��D9��$ 8 E'DFG
∑  E'DFG

 

Em que: 

• ���9��$ - Indicador de Desempenho ajustado e normalizado. 

• ��D9��$ – Indicador de Desempenho normalizado da “jésima” medição anual. 

• n – Número de medições realizadas ao longo de um ano. 

Retomando o exemplo anterior em que o indicador apresenta periodicidade de mensuração 
trimestral, o cálculo seria: 

���9��$ = ��G9��$ 8 1 +  ��H9��$8 2 +  ��J9��$8 3 + ��L9��$8 4
10  

 

3.1.5 Cálculo do IDG 

Uma vez normalizados, ajustados às respectivas periodicidades e estabelecidos os respectivos 

pesos, calcula-se o IDG conforme a fórmula abaixo: 

 

��N = O �� 8 ���9��$<
'

�FG
 

 
Em que: 

• ��N  – Indicador de Desempenho Geral; 

• �< – Peso do Indicador de Desempenho i;  

• ���9��$<– Indicador de Desempenho normalizado e ajustado i; e 

• P – Número de Indicadores de Desempenho. 

Assim, a CONTRATADA deverá apresentar uma tabela conforme a que se segue, incluindo pesos 

e valores normalizados e ajustados para o cálculo do IDG conforme a equação anterior. 

 

Tabela 5 - Cálculo do IDG 

Indicador Peso 
Valor Normalizado 

e Ajustado 

IDSA 17,5%  

IDSE 17,5%  

IQA 10,0%  

ICA 5,0%  

IPD 10,0%  

IETE 5,0%  

IAM 15,0%  
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Indicador Peso 
Valor Normalizado 

e Ajustado 

ITE 10,0%  

ISU 5,0%  

ICE 5,0%  

IDG   
Fonte: Consórcio 

 

3.2 Relatório de Indicadores 

Ainda que alguns dos indicadores sejam medidos com periodicidade menor que um ano, a 

CONTRATADA deverá elaborar um relatório anual de indicadores a ser analisado pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE e pela AGÊNCIA REGULADORA. Esse relatório deverá conter:  

• Informações detalhadas sobre o cálculo de todos os indicadores de desempenho, como 

da metodologia adotada para a apuração de cada um deles e também da sua 

consolidação em um Indicador de Desempenho Geral (IDG) para o bloco em questão; 

• Histórico detalhado de cada indicador, com todas as medições realizadas no período; e 

• Metodologia de cálculo do redutor financeiro, o qual será uma função do Indicador de 

Desempenho Geral, bem como seu resultado e impacto sobre o reajuste tarifário. 

O formato de apresentação do relatório de indicadores deverá ser compartilhado com a 

AGÊNCIA REGULADORA para aprovação anterior ao início da operação, podendo ser modificado 

ao longo da CONCESSÃO caso se julgue necessário para tornar a apuração dos resultados mais 

clara e precisa. Modificações devem ser debatidas entre as PARTES de modo a se avaliar eventual 

impacto financeiro e/ou operacional de uma mudança nos parâmetros. Modificações que 

resultem em impactos financeiros podem compor eventual processo de reequilíbrio contratual. 

Esse relatório e todas as informações nele contidas passarão, obrigatoriamente, por um processo 

de verificação a ser realizado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, contratado conforme indicado 

em Contrato. 
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4. Uso do Indicador de Desempenho Geral para Reajustes Periódicos 
 

O presente capítulo tem por objetivo descrever os mecanismos de reajustes tarifários periódicos 

que impactarão na remuneração da CONTRATADA. Esse tipo de mecanismo busca alinhar os 

interesses dos setores público e privado em relação ao serviço prestado. 

O procedimento para o cálculo do reajuste tarifário e da aplicação do IDG ao reajuste seguem 

descritos nos itens a seguir.  

 
4.1 Reajuste 

De acordo com o CONTRATO, os valores das TARIFAS pela prestação dos serviços, bem como dos 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES serão reajustados a cada 12 meses contados a partir da data da 

apresentação da proposta comercial na licitação. Tal reajuste obedecerá à seguinte fórmula 

paramétrica: 

TARIFA b = TARIFA b-1 * IRC 
 
Em que: 

• TARIFAb: Tarifa Base a ser calculada. 

• TARIFAb-1: Tarifa Base vigente no ano anterior. 

• IRC: Índice de Reajuste Contratual; 

O IRC, por sua vez, será calculado da seguinte forma: 
 

IRC= [P1 x (Ai/Ao) + P2 x (Bi/Bo) + P3 x (Ci/Co) + P4 x (Di/Do)] 
  
Em que: 

• P1, P2, P3 e P4: Fatores de ponderação a serem aplicados sobre os índices usados na 

fórmula, cujos valores constam na Error! Reference source not found.. A somatória dos 

fatores de ponderação deve ser igual a 1. 

• Ai: Índice "ICC - Mão de Obra - índice de mão de obra (coluna 56) publicado pela 

Fundação Getúlio Vargas - FGV'', correspondente ao quarto mês anterior da data do 

reajuste tarifário; 

• Ao: Índice "ICC - Mão de Obra - índice de mão de obra (coluna 56) publicado pela 

Fundação Getúlio Vargas - FGV'', correspondente ao quarto mês anterior à data do 

último reajuste tarifário realizado; 

• Bi: É a média dos valores da tarifa de energia elétrica referente ao "Grupo A, Subgrupo 

A4 (2,3 kV a 25kV)", fora de ponta, valor de consumo em MWh, praticados pela 

CONTRATADA local, no 1º dia dos 12 meses anteriores à data do reajuste tarifário; 
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• Bo: É a média dos valores da tarifa de energia elétrica referente ao "Grupo A Subgrupo 

A4 (2,3 kV a 25kV)", fora de ponta, valor de consumo em MWh, praticados pela 

CONTRATADA local, no 1º dia dos 12 meses anteriores à data do último reajuste tarifário 

realizado; 

• Ci: É o índice "IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - 

Produtos Químicos (1006820)", correspondente ao quarto mês anterior da data do 

reajuste tarifário; 

• Co: É o índice "IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação 

- Produtos Químicos (1006820)", correspondente ao quarto mês anterior à data do 

último reajuste tarifário realizado; 

• Di: É o índice "INCC - Índice Nacional do Custo da Construção, coluna 1A da Revista 

Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas", correspondente ao quarto mês 

anterior da data do reajuste tarifário; 

• Do: É o índice "INCC - Índice Nacional do Custo da Construção, coluna 1A da Revista Conjuntura 

Econômica da Fundação Getúlio Vargas", correspondente ao quarto mês anterior à data do 

último reajuste tarifário realizado. Na tabela a seguir, são apresentados os valores globais e o 

fator de ponderação de item de custo constante do reajuste tarifário que varia de acordo com o 

ano da concessão, conforme valores que constam no Projeto de Engenharia Referencial. 
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Tabela 6 - Definição dos fatores de ponderação 

 
Item 

Anos 1 
a 3 

Anos 4 
a 6 

Anos 7 
a 9 

Anos 
10 a 12 

Anos 
13 a 15 

Anos 
16 a 18 

Anos 
19 a 21 

Anos 
22 a 24 

Anos 
25 a 27 

Anos 
28 a 30 

Anos 
31 a 33 

Anos 
34 e 35 

P1 
Mão de 
Obra1 

22,4% 14,9% 22,8% 30,1% 34,1% 39,8% 41,1% 52,5% 50,5% 54,0% 51,8% 54,9% 

P2 
Energia 
Elétrica 

6,1% 4,4% 7,0% 9,8% 11,9% 14,4% 14,7% 18,8% 18,0% 19,2% 18,4% 19,4% 

P3 
Produtos 
Químicos 

4,7% 3,0% 4,2% 5,3% 6,1% 7,3% 7,6% 9,8% 9,6% 10,4% 10,2% 10,9% 

P4 
CAPEX 
(Construção 
Civil) 

66,8% 77,7% 66,0% 54,7% 47,8% 38,4% 36,7% 18,9% 21,8% 16,4% 19,6% 14,7% 

Fonte: Consórcio 

 

 
1 Foi considerada a mão de obra operacional e administrativa. 
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4.2 Aplicação dos Indicadores de Desempenho na Tarifa 

A aplicação do IDG na tarifa base será dado a partir do terceiro ano de operação do sistema e as 

TARIFAS EFETIVAS serão determinadas anualmente, na mesma ocasião do reajuste das TARIFAS, 

a partir da incidência das metas de desempenho, que serão aferidas pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE. 

Nos dois primeiros anos de operação do sistema, o valor da TARIFA EFETIVA coincidirá com o da 

tarifa base, devidamente reajustada. As TARIFAS EFETIVAS serão calculadas com base na 

seguinte fórmula: 

TARIFA e = TARIFA b * IDG + TARIFA b * ITS 
Em que: 

• TARIFAe: TARIFA EFETIVA 

• TARIFAb: Tarifa base, reajustada conforme item 4.1 deste ANEXO. 

• IDG: Indicador de Desempenho Geral, o qual assumirá o papel de redutor financeiro caso 

as metas de desempenho não sejam cumpridas. 

• ITS: Índice de Tarifa Social, o qual será explicado a seguir. 

A fim de considerar um limite máximo para o IDG que não inviabilize a operação da CONTRATADA 

naquele ano de forma que ela possa se recuperar no ano seguinte, foi estabelecido um limite 

mínimo de 0,90. Logo, o IDG será o resultado da fórmula da seção 3.1.5 ou 0,90, o que for maior. 

Por outro lado, para fins contratuais também será considerado que, caso a CONTRATADA atinja 

o IDG abaixo do mínimo de 0,90 em dois anos consecutivos ou três vezes não consecutivas em 

menos de 5 anos, poderá ser declarada a caducidade do CONTRATO. 

Por fim, a CONTRATADA terá a possibilidade de pleitear, após 3 meses de uma redução da tarifa 

pela aplicação do IDG, uma nova aferição do IDG e, caso haja sido remediada a falha de 

desempenho, a TARIFA EFETIVA será recalculada para considerar o novo IDG apurado. 

Vale ressaltar que o reajuste da tarifa base e o cálculo das TARIFAS EFETIVAS serão homologados 

pela AGÊNCIA REGULADORA por meio de procedimento administrativo único, com o apoio do 

VERIFICADOR INDEPENDENTE.  
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4.3 Índice de Tarifa Social (ITS) 

O Índice de Tarifa Social tem por finalidade prever um aumento adicional na TARIFA dos 

USUÁRIOS caso o percentual de economias beneficiárias da tarifa social, concedidas segundo os 

critérios estabelecidos em regulamentação estadual, exceda o limite estabelecido em contrato, 

que é de 22,6% do total de economias ativas. 

Logo, ele sempre será igual a zero caso o percentual de economias beneficiárias de tarifa social 

no escopo da CONCESSÃO seja inferior a 22,6% do total de economias ativas. 

Caso o percentual seja superior ao limite de 22,6%, o ITS será calculado segundo fórmula abaixo: 

�
� = 0,6 ∗ 
� − 11,3%
88,7%  

Em que: 

• TS: Percentual de economias beneficiárias de Tarifa Social no escopo da CONCESSÃO. 

 

Para garantir que sempre haja a medição correta do percentual de economias beneficiárias de 

tarifa social e que a TARIFA dos USUÁRIOS não receba um reajuste anual maior que o necessário, 

a CONTRATADA deverá realizar um recadastramento anual dos beneficiários 2 meses antes da 

época do reajuste.  

O possível reajuste referente à tarifa social só será obtido com a condição da realização prévia 

deste recadastramento. 

A formulação acima foi obtida a partir da lógica de que a tarifa média dos USUÁRIOS segue a 

seguinte composição: 

Tarifa Média (TM) = 77,4% * Tarifa de Referência (TR) + 22,6% * Tarifa Social (TS) 

E que TS = 0,4 * TR, logo:  

TM = 77,4% * TR + 22,6% * 0,4 * TR = 86,44% * TR 

Por exemplo, em um caso hipotético no qual o percentual de economias beneficiárias de tarifa 

social chegue a 30%:  

TM = 70% * TR + 30% * 0,4 * TR = 82% * TR 

Logo, nesse exemplo, a Tarifa Média foi reduzida em 4,44% x TR, o que representaria: 

4,44% ∗ 
�
88,7% ∗ 
� = 5% 

Utilizando-se uma incógnita no lugar do percentual de tarifa social que esteja acima do limite de 

22,6% e fazendo as devidas operações matemáticas, chegou-se à fórmula do ITS. 
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Apêndice I – Meta Anual dos Indicadores de Desempenho   
 

Tabela 7 - Meta anual dos indicadores de desempenho 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

IQA N/A N/A 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

ICA N/A N/A 85% 90% 95% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

IPD N/A N/A 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

IAM N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

IETE N/A N/A N/A N/A N/A 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

ITE N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ISU N/A N/A N/A N/A 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ICE N/A N/A 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%                    

Ano 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
 

IQA 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 
 

ICA 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 
 

IPD 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
 

IAM 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
 

IETE 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 
 

ITE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

ISU 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
 

ICE 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%  
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Apêndice II – Metas Municipais de Cobertura de Água e Esgoto, por ano  
 

Tabela 8 - Metas dos indicadores IDSA 

Ano 

A
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h

o
 

V
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ó
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a 
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o
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i 
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C
o

n
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ss
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22% 5% 83% 46% 78% 37% 35% 26% 11% 7% 6% 43% 48% 66% 30% 52% 

1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3 38% 24% 88% 56% 85% 57% 55% 40% 29% 26% 25% 54% 68% 72% 43% 62% 

4 45% 33% 99% 62% 89% 67% 65% 48% 37% 35% 34% 60% 78% 76% 50% 66% 

5 53% 43% 99% 67% 92% 77% 75% 55% 46% 44% 43% 66% 88% 79% 57% 71% 

6 61% 52% 99% 72% 96% 87% 85% 62% 55% 53% 53% 71% 98% 82% 64% 76% 

7 68% 62% 99% 78% 99% 97% 95% 70% 64% 62% 62% 77% 99% 86% 71% 80% 

8 76% 71% 99% 83% 99% 99% 99% 77% 73% 72% 71% 82% 99% 89% 78% 85% 

9 84% 80% 99% 88% 99% 99% 99% 84% 81% 81% 80% 88% 99% 92% 85% 90% 

10 91% 90% 99% 94% 99% 99% 99% 92% 90% 90% 90% 93% 99% 96% 92% 94% 

11 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

12 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

13 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

14 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

15 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

16 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 
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17 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

18 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

19 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

20 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

21 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

22 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

23 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

24 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

25 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

26 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

27 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

28 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

29 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

30 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

31 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

32 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

33 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

34 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

35 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 
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Tabela 9 - Meta dos indicadores IDSE 

Ano 
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V
it

ó
ri

a 
d

o
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C
o
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6% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 64% 0% 0% 

1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20% N/A N/A N/A N/A N/A 20% N/A N/A N/A 

5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30% N/A N/A N/A N/A N/A 30% N/A N/A N/A 

6 20% 20% 20% 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 20% 20% 40% 66% 20% 20% 

7 30% 30% 30% 30% 30% 30% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 50% 68% 30% 30% 

8 40% 40% 40% 40% 40% 40% 55% 40% 40% 40% 40% 40% 55% 70% 40% 40% 

9 50% 50% 50% 50% 50% 50% 60% 50% 50% 50% 50% 50% 60% 72% 50% 50% 

10 55% 55% 55% 55% 55% 55% 65% 55% 55% 55% 55% 55% 65% 74% 55% 55% 

11 60% 60% 60% 60% 60% 60% 70% 60% 60% 60% 60% 60% 70% 76% 60% 60% 

12 65% 65% 65% 65% 65% 65% 75% 65% 65% 65% 65% 65% 75% 78% 65% 65% 

13 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 70% 70% 

14 75% 75% 75% 75% 75% 75% 83% 75% 75% 75% 75% 75% 83% 82% 75% 75% 

15 80% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 84% 80% 80% 

16 83% 83% 83% 83% 83% 83% 88% 83% 83% 83% 83% 83% 88% 86% 83% 83% 

17 87% 87% 87% 87% 87% 87% 90% 87% 87% 87% 87% 87% 90% 88% 87% 87% 
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18 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

19 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

20 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

21 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

22 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

23 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

24 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

25 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

26 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

27 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

28 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

29 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

30 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

31 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

32 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

33 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

34 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

35 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este CADERNO DE ENCARGOS reúne especificações técnicas gerais para a atividade da 

empresa CONTRATADA dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, sendo parte anexa dos documentos da licitação e do CONTRATO, e de 

cumprimento obrigatório durante a prestação dos serviços, não dispensando outras 

obrigações vinculadas direta ou indiretamente ao mesmo CONTRATO. 

Como conceito para aplicação dos encargos, define-se ÁREA DE CONCESSÃO como o 

conjunto de municípios onde se dará a prestação dos serviços, e SISTEMA como o 

conjunto de estruturas, instalações, equipamentos e atividades necessárias ao 

abastecimento público de água potável (“SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA”) e ao 

esgotamento sanitário (“SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO”). 

A CONTRATADA é responsável pelos SERVIÇOS delegados relativos ao SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA e ao SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO em toda a ÁREA 

DE CONCESSÃO. 

Todo o SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e o SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO são de responsabilidade da CONTRATADA na ÁREA DE CONCESSÃO. 

As obrigações da CONTRATADA abrangem toda a área urbana dos municípios, conforme 

indicado na Tabela 1Error! Reference source not found., a seguir. 

Tabela 1: Municípios incluídos na área de concessão 
 Município População total 2019 (hab.) 

1 Amapá 9.346 

2 Calçoene 10.051 

3 Cutias 6.160 

4 Ferreira Gomes 6.183 

5 Itaubal 4.976 

6 Laranjal do Jari 48.146 

7 Macapá 513.801 

8 Mazagão 17.948 

9 Oiapoque 26.981 

10 Pedra Branca do Amapari 14.658 

11 Porto Grande 19.402 

12 Pracuúba 4.989 

13 Santana 129.690 

14 Serra do Navio 5.174 

15 Tartarugalzinho 13.123 

16 Vitória do Jari 15.194 

Total 845.731 

                             Fonte: IBGE, 2020.  

 
Ao final do período da CONCESSÃO, toda a infraestrutura deverá ser entregue ao 

CONTRATANTE em perfeitas condições de conservação e funcionamento. 
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2. OBJETIVOS 

O presente documento tem como finalidade apresentar os requisitos mínimos da 

prestação de serviços concedida nas etapas de investimento e operação durante o 

período dos 35 anos da CONCESSÃO, visando a universalização da infraestrutura do 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO dos 

municípios na ÁREA DE CONCESSÃO. 
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3. METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO 

As metas para a universalização dos serviços de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário (“METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO”), regulados através da 

documentação do CONTRATO e deste documento são: 

• Universalização do abastecimento de água potável com 99% (noventa e nove 
por cento) de cobertura de atendimento do município de Cutias até o ano 4 
(quatro) do CONTRATO; 

• Universalização do abastecimento de água potável com 99% (noventa e nove 
por cento) de cobertura de atendimento dos municípios de Itaubal e Santana 
até o ano 7 (sete) do CONTRATO; 

• Universalização do abastecimento de água potável com 99% (noventa e nove 
por cento) de cobertura de atendimento dos municípios de Laranjal do Jari e 
Macapá até o ano 8 (oito) do CONTRATO; 

• Universalização do abastecimento de água potável com 99% (noventa e nove 
por cento) de cobertura de atendimento dos municípios de Amapá, 
Calçoene, Ferreira Gomes, Mazagão, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, 
Porto Grande, Pracuúba, Serra do Navio, Tartarugalzinho e Vitória do Jari até 
o ano 16 (dezesseis) do CONTRATO; 

• Universalização do esgotamento sanitário com 90% (noventa por cento) de 
cobertura de atendimento (coleta, afastamento e tratamento) dos 
municípios de Macapá e Santana até o ano 17 (dezessete) do CONTRATO; 

• Universalização do esgotamento sanitário com 90% (noventa por cento) de 
cobertura de atendimento (coleta, afastamento e tratamento) dos 
municípios de Amapá, Calçoene, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do 
Jari, Mazagão, Oiapoque, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Pracuúba, 
Serra do Navio, Tartarugalzinho e Vitória do Jari até o ano 18 (dezoito) do 
CONTRATO. 
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4. INVESTIMENTOS  

A CONCESSÃO tem como objetivo a universalização do SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA e do SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO, através de investimentos em 

infraestrutura, operação e manutenção dos SISTEMAS, incluindo a gestão comercial. 

A CONTRATADA será responsável pela implantação, reforma e ampliação da 

infraestrutura do SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e do SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO nos municípios da ÁREA DA CONCESSÃO, conforme disposto 

neste CADERNO DE ENCARGOS, com exceção de eventuais obras já contratadas e em fase 

de execução pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, Secretaria de Estado 

de Infraestrutura - SEINFRA, PREFEITURAS MUNICIPAIS, CONTRATANTE na ocasião do 

início do CONTRATO DE CONCESSÃO, as quais estão devidamente descriminadas no 

CONTRATO DE CONCESSÃO.  

Com o intuito de cumprir com estes objetivos, neste item do CADERNO DE ENCARGOS 

estão descritas as obrigações de investimentos da CONTRATADA, abrangendo o 

cronograma de universalização dos SISTEMAS.  

A CONTRATADA deverá seguir as diretrizes de expansão e as especificações mínimas para 

todos os SISTEMAS da ÁREA DA CONCESSÃO previstas no CONTRATO e neste CADERNO 

DE ENCARGOS, a fim de promover a qualidade e a eficiência na prestação dos serviços 

durante toda a CONCESSÃO.  

Os SISTEMAS deverão ser mantidos, renovados e/ou ampliados visando à prestação 

adequada dos serviços, considerando os aspectos sociais, sanitários, ambientais e legais, 

assim como a viabilidade técnica, econômica e financeira de tais medidas.  

A CONTRATADA deverá promover a ampliação da infraestrutura de água e esgoto a partir 

dos conceitos estabelecidos nos estudos e projetos existentes, sendo admitido que a 

elaboração dos projetos executivos e demais estudos específicos incorporem a visão de 

engenharia e negócios da CONTRATADA, desde que sejam respeitados os prazos, índices 

de atendimento, cobertura e qualidade estabelecidos no CONTRATO e seus Anexos. 

A expansão da infraestrutura deverá obrigatoriamente ser antecedida dos estudos, 

projetos e licenças pertinentes, que devem ser desenvolvidos em total conformidade 

com o CONTRATO e seus Anexos, normas técnicas aplicáveis, com a legislação vigente e 

com as boas práticas de engenharia. 

Os investimentos deverão ser planejados e executados em etapas racionais de 

desenvolvimento, sempre com o conhecimento e acompanhamento do CONTRATANTE. 

É de responsabilidade da CONTRATADA a realização de todas as atividades relacionadas 

ao desenvolvimento de projetos e implantação das obras dos SISTEMAS a serem 

realizados pela CONTRATADA em todo o período da CONCESSÃO. 
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4.1.PLANO DE INVESTIMENTOS – EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA 

A CONTRATADA deverá elaborar, com frequência bianual, o plano de investimentos dos 

SISTEMAS da ÁREA DE CONCESSÃO (“PLANO DE INVESTIMENTOS”) e submetê-lo ao 

conhecimento do CONTRATANTE e da ARSAP – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DO AMAPÁ para permitir o alinhamento com as políticas públicas de 

saneamento. Este plano tem a finalidade de apresentar o planejamento dos 

investimentos durante o período de execução da expansão, detalhando os próximos 48 

(quarenta e oito) meses de obras, que deverá ser a referência para a gestão dos 

investimentos de ampliação dos SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e dos 

SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

Os investimentos previstos deverão abranger no mínimo as ações de melhoria e 

expansão da infraestrutura previstos na documentação técnica do CONTRATO, 

notadamente quanto aos prazos e à qualidade dos produtos (“CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO”). 

O PLANO DE INVESTIMENTOS proposto deverá apresentar, principalmente, um quadro 

claro e bem definido e um diagnóstico do estado atual dos SISTEMAS, suas deficiências, 

suas demandas futuras / projetadas e proposição de soluções para o aperfeiçoamento 

desses SISTEMAS, a fim de atender às exigências do crescimento populacional, bem como 

com o respectivo aumento de demandas e também atender ao padrão legal de qualidade 

de água potável, e de esgotos tratados. Será dada especial atenção aos Planos Municipais 

de Saneamento Básico, aos documentos técnicos do CONTRATO, ao Plano Nacional de 

Águas, bem como às mais recentes diretrizes governamentais a este respeito.  

O PLANO DE INVESTIMENTOS proposto deverá seguir as práticas de engenharia 

recomendada pela Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, que estabelece as 

diretrizes gerais da política urbana ou norma que vier a substitui-la.  

Serão definidas e planejadas as obras para atendimento aos requisitos do CONTRATO, 

respeitados os prazos parciais contratuais. 

Para elaboração do PLANO DE INVESTIMENTOS deverão ser consideradas e relatadas as 

seguintes etapas:  

a) Plano de trabalho 

b) Plano de gerenciamento dos investimentos 

c) Cronogramas Físico-Financeiros  

d) Elaboração de Projetos 

e) Execução de Obras 

Todos os investimentos em qualquer etapa do processo, seja de projetos ou de 

implantação, deverão atender plenamente à legislação vigente, nas esferas municipais, 

estaduais ou federais, incluindo as normas da NBR. 
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O PLANO DE INVESTIMENTOS deverá considerar em seu desenvolvimento, um 

diagnóstico da documentação existente, incluindo projetos, licenças ambientais, licenças 

e autorizações em geral e titularidade das áreas a serem utilizadas nas etapas de 

implantação das obras. 

Nesta etapa deverão ser indicadas as atividades a serem desenvolvidas, devendo ser 

estritamente observados nos prazos do CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO e os prazos para 

aprovação pelos órgãos envolvidos.  

Ressalta-se que para efeitos de dimensionamento dos recursos e planejamento dos 

investimentos previstos nesse PLANO DE INVESTIMENTOS, deverá ser levada em 

consideração a ampliação da COBERTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e de 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO minimamente conforme CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, bem 

como deverá incluir o crescimento vegetativo durante o período de CONCESSÃO, para os 

municípios localizados na ÁREA DE CONCESSÃO. O PLANO DE INVESTIMENTOS deverá 

guiar-se pelas orientações apresentadas neste CADERNO DE ENCARGOS (Especificações 

Mínimas da Infraestrutura), pelos Planos Municipais de Saneamento e demais planos que 

possam interferir na concepção dos SISTEMAS. 

A CONTRATADA deve observar ainda os seguintes aspectos para o planejamento de todas 

as obras sob sua responsabilidade: 

a) A elaboração dos estudos e projetos, com as soluções técnicas a serem adotadas, 
será de inteira responsabilidade da Concessionária e deverá ter como premissa o 
pleno funcionamento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário e tendo em vista as metas e condições estabelecidas; 

b) Os projetos visando o atendimento das metas previstas deverão ser elaborados 
para atendimento de toda área urbana dos municípios atendidos e até o final do 
período de concessão; 

c) Os projetos poderão ser elaborados pelo próprio corpo técnico da Concessionária 
ou por terceirizados especializados, devendo sempre atender às normas técnicas 
e ambientais vigentes, sendo a Concessionária responsável integral em eventuais 
falhas técnicas; 

d) É de fundamental importância que os projetos atentem para as escolhas dos 
produtos químicos, materiais e equipamentos, a facilidade de aquisição, 
reposição e manutenção, levando em conta a logística de transporte do estado 
do Amapá; 

e) A Concessionária deverá ainda elaborar os estudos e cálculos das instalações a 
serem implantadas considerando no mínimo os detalhamentos de projetos civis, 
hidráulico-sanitários terraplanagem, drenagem, paisagismo, elétrico; 

f) O planejamento e implantação de unidades constituintes dos sistemas deverão 
ser estabelecidos pela Concessionária e deverão estar de acordo com os 
Indicadores de Desempenho, em especial aos índices de atendimento; 
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g) As obras a serem implantadas deverão contemplar soluções técnicas para 
atendimento coletivo, sendo admitidas soluções individuais para condições 
específicas; 

h) Os projetos executivos poderão ser realizados por etapas conforme as metas 
definidas; 

i) A implantação de unidades poderá ser executada em fases até atingir a 
configuração final do plano, tendo em vista a evolução da demanda de volume e 
água e de esgotos, em função do crescimento populacional; 

j) A Concessionária pode decidir pela implantação de unidades de saneamento que 
excedam as metas de atendimento definidas no Indicador de Desempenho; 

k) A Concessionária deverá avaliar, com base nos critérios técnicos e ambientais, as 
efetivas viabilidades de aproveitamento de unidades existentes, elaborando o 
planejamento de implantação e substituição sob esta ótica. A implantação de 
unidades poderá ser executada em fases até atingir a configuração final do plano, 
tendo em vista a evolução da demanda de volume e água e de esgotos, em função 
do crescimento populacional; 

l) Para todos os sistemas de abastecimento de água, a Concessionária deverá prever 
a implantação em tempo hábil e propiciar a disponibilização de água tratada, 
dentro dos parâmetros mínimos de potabilidade, Portaria MS nº 2.914/2011, de 
modo a atender toda a demanda necessária; 

m) Para todos os sistemas de esgotamento sanitário, a Concessionária deverá prever 
a implantação em tempo hábil e propiciar o tratamento e disposição dos esgotos 
coletados em cumprimento aos requisitos ambientais; e 

n) Será exigido que a Concessionária utilize um programa informatizado 
especializado no planejamento, execução e controle das atividades de projeto a 
serem desenvolvidas, alinhadas a utilização de recursos, custos e cronogramas. 
Obra. 
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4.2.PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E ENTREGA DAS OBRAS 

Apesar de existir um estudo de concepção referencial para cada sistema de água e esgoto 

da área urbana de cada município, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente efetuar seus 

próprios estudos e projetos em nível básico e executivo. 

A elaboração dos estudos e projetos, com as soluções técnicas a serem adotadas será de 

inteira e única responsabilidade da CONTRATADA. 

Os projetos visando o atendimento das metas previstas deverão ser elaborados para 

atendimento de toda área urbana dos municípios atendidos e até o final do período de 

concessão, admitindo-se a proposição da execução por etapas construtivas, precedidas 

dos respectivos projetos executivos. 

Em todas as obras sob sua responsabilidade, a CONTRATADA deverá seguir o PLANO DE 

INVESTIMENTOS e o CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO e seus procedimentos. 

São obrigações da CONTRATADA para todas as obras sob sua responsabilidade: 

a) O fornecimento de todos os serviços de engenharia e supervisão; suprimento 
de mão-de-obra, canteiros de serviços e obras, materiais, equipamentos, 
inclusive os de automação, peças sobressalentes e acessórios; utilidades e 
suprimentos de construção; materiais temporários, estruturas e instalações; 
transporte (inclusive, sem limites, descarga e movimentação) e 
armazenamento; 

b) A execução de todos os serviços e fornecimento de materiais necessários para 
construção das unidades, visando o pleno atendimento das condições 
estabelecidas em contrato; 

c) Elaborar todo o planejamento, projetos e licenciamentos pertinentes, 
submetendo a documentação ao conhecimento do CONTRATANTE que 
poderá solicitar as alterações ou complementações cabíveis para garantir a 
qualidade e finalidade da obra; 

d) Estar plenamente informada de tudo o que se relaciona com a natureza e 
localização da obra, suas condições gerais e locais, e tudo o mais que possa 
influir sobre as mesmas, sendo responsável por todas as providências 
necessárias para: sua execução, conservação e custos; transporte, aquisição, 
manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de mão-de-obra, 
água e energia elétrica; vias de comunicação; instabilidade e variações 
meteorológicas; vazões dos cursos d’água e suas flutuações de nível; 
conformação e condição do terreno; tipos dos equipamentos necessários; 
facilidades requeridas antes ou durante a execução da obra; e outros 
assuntos, a respeito dos quais seja possível obter informações e que possam 
de qualquer forma interferir na execução, conservação e na qualidade da 
obra; 

e) Todas as providências relativas aos equipamentos de trabalho utilizados nos 
canteiros, aos materiais e respectivos fornecimentos, às instalações, ao 
pessoal empregado na obra, às ligações provisórias, quando necessárias, de 
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água, esgoto e energia e, em geral, a todos os meios e elementos usados para 
execução das obras, de modo que sejam perfeitamente adequados e 
suficientes;  

f) A locação das obras, com marcos devidamente coordenados e nivelados;  

g) Manter os canteiros e os acampamentos em perfeitas condições de asseio, 
livres de obstáculos e detritos, adequados às normas de segurança do 
trabalho, com sinalização adequada e, após a conclusão dos trabalhos, 
remover todas as instalações, sucatas e detritos, de modo a restabelecer o 
bom aspecto local. Quando necessário, a fim de evitar o levantamento de 
poeira, deverá ser molhado o local de trabalho; 

h) Construir e conservar as estradas necessárias ao acesso e à exploração de 
empréstimos e de quaisquer outras estradas de serviço que se façam 
necessárias, assim como a conservação das estradas e pontes já existentes 
utilizadas para tal; 

i) Efetuar o pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e 
demais contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o 
pessoal dela incumbido, estando incluídos os seguros e encargos sociais, que 
em conjunto são de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA; 

j) Se responsabilizar por qualquer dano causado a propriedades públicas ou 
privadas, decorrentes da execução dos serviços. Não deverá ser interrompido 
o funcionamento de quaisquer serviços de utilidade pública. Para isso, deverá 
a CONTRATADA manter, com o auxílio de todos os esforços e meios possíveis, 
a plena integridade das instalações relacionadas a tais serviços; 

k) Pesquisar as interferências que possam ocorrer, antes das aberturas das valas, 
e reparar os danos causados às instalações enterradas existentes; 

l) Reparar os danos causados às propriedades e utilidades públicas ou privadas 
devidos à imperfeição ou descuido, no menor prazo possível e sem ônus para 
o CONTRATANTE; 

m) Recolocar nas condições originais qualquer sinalização ou placa atingida pelos 
trabalhos, no menor prazo possível; 

n) Manter, em caráter permanente, à frente dos serviços, um engenheiro civil 
(engenheiro residente) de capacidade reconhecida, devidamente registrado 
no CREA, com a emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART); 

o) Instalar placa de obra com as informações principais sobre o objeto: tipo da 
obra, recursos aplicados, origem dos recursos, período de execução, empresa 
responsável pela execução, engenheiro responsável, números do CREA e ART, 
e outras relevantes; 

p) Cumprir rigorosamente a legislação sobre segurança e higiene do trabalho e 
social em vigor no Brasil; 

q) Adotar as medidas necessárias à prevenção de acidentes e segurança no 
trabalho; 
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r) Fazer seguro da obra contra incêndio e acidentes, nos termos do CONTRATO; 

s) Obedecer a legislação em vigor para o armazenamento, transporte e uso de 
explosivos (antes de qualquer escavação a fogo, a CONTRATADA deverá 
apresentar ao CONTRATANTE o plano e a técnica de trabalho a serem 
utilizados); 

t) Executar qualquer obra que implique em suspensão do trânsito ou redução da 
área de circulação apenas após prévia consulta ao órgão competente, 
anexando plantas propondo as alterações pretendidas, com indicação de 
todas as informações necessárias, incluindo prazo e sinalização; 

u) Executar os serviços de forma a estarem plenamente protegidos contra riscos 
de acidentes com o próprio pessoal e com terceiros. Com este fim, serão 
utilizadas placas de sinalização obedecendo as exigências do Código Nacional 
de Trânsito e as normas locais porventura existentes. Também deverá isolar o 
local de trabalho por meio de cerca resistente, de modo a sinalizar e evitar a 
queda de pessoas ou veículos nas valas ou cavas abertas; 

v) Fornecer sinalizadores, quando solicitados pelo CONTRATANTE, a fim de 
permitir a passagem do tráfego sob controle; 

w) Remover imediatamente os derramamentos resultantes das operações de 
transporte ao longo ou através de qualquer via pública; 

x) Entrar em contato com órgãos Federais, Estaduais e Municipais, visando 
liberar a execução das obras nos logradouros públicos, sendo estas liberações 
de total responsabilidade da CONTRATADA 

y) Fornecer ao CONTRATANTE e à ARSAP, ao finalizar as obras, em via digital, um 
conjunto completo dos projetos (as built) e documentação da obra, incluindo 
os licenciamentos, Manual de Operação e Manual de Manutenção das 
Instalações; e 

z) comunicar à ARSAP a conclusão das obras, a qual acionará o verificador 
independente para atestar o funcionamento das unidades.  

 

As unidades implantadas serão contabilizadas quando apresentarem plena condição de 

operação e também a Concessionária dispuser do cadastro técnico (as built) da obra. 

 

4.2.1. Obras a Serem Implantadas e Operadas pela CONTRATADA  

O CONTRATANTE e a ARSAP, a seu critério, poderão a qualquer momento acompanhar e 

solicitar informações sobre o desenvolvimento destas obras. 

Após a conclusão destas obras, para prestação de contas referente ao PLANO DE 

EXPANSÃO, a CONTRATADA deverá entregar um relatório para o CONTRATANTE e a 

ARSAP, contendo, no mínimo, as seguintes informações sobre as obras finalizadas por 

município, contendo endereço completo, tecnologia, capacidade, e: 

a) Economias de água / esgoto totais; 
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b) Economias de água /esgoto factíveis de ligação; 

c) Economias de água /esgoto com ligação intradomiciliar conectadas a rede 
água /coletora; 

d) Estações de Tratamento de Água (ETA)/ Estações de Tratamento de Esgoto 
(ETE); 

e) Captações de Água Bruta / Poços; 

f) Estações Elevatórias de Água Bruta / Água Tratada / Esgoto; 

g) Rede água /coletora implantada para expansão; 

h) Rede água /coletora existente reposta / renovada; 

i) Adutora / Linha de recalque / emissário implantado; 

j) Cadastro georreferenciado em meio digital; 

k) Licença de Operação com escopo atualizado para inclusão das obras 
entregues . 

 

4.2.2. Obras em Implantação pela CAESA, SEINFRA, MUNICÍPIOS ou 

CONTRATANTE a Serem Operadas pela CONTRATADA 

As obras desta natureza em andamento no início do CONTRATO, que estejam inseridas 

no escopo de atuação da CONTRATADA, poderão a critério da mesma, ser fiscalizadas 

quanto ao atendimento dos projetos e de sua qualidade, devendo a CONTRATANTE DA 

OBRA facilitar o acesso total e irrestrito às instalações da obra. 

Após a conclusão, a CONTRATANTE DA OBRA deverá entregar à CONTRATADA a 

documentação completa da obra, incluindo projetos e licenciamentos. 

A transferência de responsabilidade para a CONTRATADA se dará quando as instalações 

apresentarem plenas condições operacionais, sendo emitido pela CONTRATADA, o 

TERMO DE RECEBIMENTO. 

Eventuais não conformidades deverão ser apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO pela 

CONTRATADA, permanecendo sob responsabilidade da CONTRATANTE DA OBRA a 

solução das pendências. 
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4.3.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DA INFRAESTRUTURA  

A CONTRATADA deverá cumprir com todas as normas que regulamentam os serviços e 

equipamentos de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário. Como regra geral, 

a CONTRATADA deverá utilizar as determinações e especificações contidas neste 

CADERNO DE ENCARGOS. 

A padronização das unidades e processos é prioritária, devendo ser buscada em todas as 

frentes dos serviços, tais como: 

• Componentes elétricos 

• Bombas 

• Equipamentos de ETE e ETA 

• Elevatórias de esgoto 

• Reservatórios Elevados 

• Processos de tratamento em ETEs  

 

4.3.1. Esgotamento Sanitário  

Para as estruturas que compõem o Sistema de Esgotamento Sanitário, além do 

cumprimento das normas técnicas e boas práticas de engenharia, destaca-se o 

atendimento dos seguintes requisitos: 

• A CONTRATADA deve investir em um programa para promover a separação 
dos sistemas de coleta de águas pluviais e esgotos sanitários, com metas de 
curto, médio e longo prazo, visando minimizar o problema. 

• Em zonas urbanas onde a execução das obras de rede gera um alto impacto 
à comunidade, poderão ser adotados tubos de PEAD (polietileno de alta 
densidade) implantados através de Métodos Não Destrutíveis.   

• A CONTRATADA poderá criar uma política de incentivos à conexão, definindo 
critérios para a execução da ligação intradomiciliar dos imóveis. 

• Dependendo do local a ser instalado e do porte das elevatórias, estas 
poderão ser do tipo compacta, pré-fabricada.  

• O esgoto sanitário coletado deverá obrigatoriamente ser tratado, com nível 
de eficiência adequado ao cumprimento da legislação vigente. 

• O uso de emissários submarinos deverá obrigatoriamente ser precedido de 
tratamento prévio do esgoto. 

• As Estações de Tratamento de Esgoto deverão ser implantadas ou mesmo 
reformadas visando, além de atender aos requisitos legais de qualidade dos 
efluentes tratados, minimizar os incômodos da vizinhança com odores. Em 
caso de aplicação de processos anaeróbios, deverá haver um afastamento 
mínimo de 500m (quinhentos metros) de núcleos urbanos, ou um completo 
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sistema de vedação de reatores, exaustão e tratamento dos gases da 
biodigestão. 

• Todas as ETEs deverão estar equipadas com sistemas de medição de vazão 

 

4.3.2. Abastecimento de Água 

Para as estruturas que compõem o Sistema de abastecimento de água, além do 

cumprimento das normas técnicas e boas práticas de engenharia, destaca-se o 

atendimento dos seguintes requisitos: 

• Em zonas urbanas onde a execução das obras de rede gera um alto impacto 
à comunidade, poderão ser adotados tubos de PEAD (polietileno de alta 
densidade) implantados através de Métodos Não Destrutíveis.   

• A CONTRATADA poderá criar uma política de incentivos à conexão, definindo 
critérios para a execução da ligação intradomiciliar dos imóveis 

• Deverão ser instalados pela CONTRATADA medidores com registrador de 
vazão em todas as tubulações de entrada de reservatórios de água tratada 
sob operação da CONTRATADA, assim como em captações de água, 
elevatórias e ETAs. 

• Em um período máximo de 5 anos de atividades, a CONTRATADA deverá 
promover a setorização de todo o SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, com 
macromedidores de vazão, válvulas controladoras de pressão e anéis de 
adução / subadução. 

• As estratégias e ações de combate às perdas e seus respectivos 
investimentos são de responsabilidade da CONTRATADA. 

• Todas as tubulações de alimentação de reservatórios deverão possuir 
medidores de vazão com registrador, interligados ao sistema supervisório do 
CCO.  

• Em todos os POÇOS a CONTRATADA deverá instalar medidores de vazão com 
registrador, interligados ao sistema supervisório do CCO. 

• O período de operação das unidades de produção deverá ser estabelecido 
mediante análise econômica e disponibilidade de água do manancial. Em 
caso de utilização de mananciais subterrâneos, para sua preservação, o 
período de operação não deverá exceder a uma média diária de 16 horas; 
situações acima desse limite deverão ser justificadas. 

• A distribuição de água deverá ser feita ininterruptamente durante 24 horas 
por dia, com a pressão mínima de 10 mca e máxima de 50 mca, 
excepcionalmente, quando aprovado pela Agência Reguladora, a pressão 
mínima poderá ser abaixo de 10 mca. Ela engloba as unidades de reservação 
e distribuição propriamente dita, as ligações prediais e, eventualmente, 
adução e elevação de água tratada para os setores de distribuição. 
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4.3.3. Urbanização das Áreas 

As áreas dos novos equipamentos da infraestrutura dos SISTEMAS deverão ter identidade 

visual de fachada, constando o nome da CONTRATADA, o tipo da instalação e sua 

capacidade. 

Em relação à identidade visual das fachadas dos BENS VINCULADOS (como ETA, ETE) 

poderá a CONTRATADA inserir nome da empresa e/ou sua logomarca. 

Além disso, devem ser observados: 

• Cercas e Portões: as áreas da infraestrutura dos SISTEMAS deverão ser 
totalmente protegidas através de cercamento em toda a sua extensão, de 
maneira que o ingresso às áreas seja efetuado apenas pelos portões de 
acesso.  

• Pavimentação: os sistemas viários para ingresso às áreas deverão ser por vias 
públicas existentes e, internamente, devem ser previstos acessos que 
permitam a implantação das obras e posteriormente os serviços de 
operações e de manutenção.   

• Estruturas Vegetais: o solo das áreas escolhidas para a implantação das 
estruturas deverá possuir como cobertura uma vegetação rasteira. Nos 
locais onde houver movimentação de terra, deverá ser previsto o replante 
de gramíneas do próprio local.   

4.3.4. Equipamentos das Equipes de Campo  

As equipes de campo deverão possuir todos os equipamentos necessários para prestar 

os serviços de maneira eficiente, correta e segura. 

A CONTRATADA deverá assegurar que a quantidade de veículos e estrutura determinada 

seja capaz de garantir as METAS DE DESEMPENHO do CONTRATO, cumprindo com todos 

os serviços que fazem parte das obrigações da CONTRATADA, objeto do CONTRATO e 

seus anexos. Todos os veículos deverão possuir, no mínimo, seguro contra danos a 

terceiros.   

A CONTRATADA deverá ainda disponibilizar todas as ferramentas e equipamentos 

necessários para que as equipes de campo realizem os trabalhos necessários de operação 

e manutenção dos SISTEMAS.  

4.3.5. Unidade de Atendimento ao Usuário 

Em todos os municípios deverá ser instalada uma unidade física (predial) de atendimento 

ao usuário, com capacidade de solucionar as demandas rotineiras de pedidos de ligação, 

contas e demais assuntos correlatos. A área de espera deve garantir o conforto do 

USUÁRIO, sendo equipada com assentos e ar condicionado. 

A CONCESSIONÁRIA deverá contar com um número adequado de locais para 

atendimento direto ao público, além de atendimento indireto via meios telefônicos ou 

virtuais que serão obrigatórios.  Deverá ser criada e divulgada a Ouvidoria assim como 



19 
 

deverão ser criados e divulgados site e app para consulta de informações diversas e 

inclusão de reclamações / solicitações de serviços. 

 

4.3.6. Reformas e Adequação de Unidades 

As unidades existentes nos SISTEMAS que serão assumidas pela CONTRATADA deverão 

passar por ações de adequação ou reforma a fim de permitir a plena operação dos 

equipamentos.  

As melhorias aplicadas devem abranger as normas de segurança do trabalho, salubridade 

e segurança ambiental do entorno das instalações, minimizando eventuais impactos 

negativos junto à vizinhança imediata. 

4.4.NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS E ÁREAS DE RISCO OU 

IRREGULARES 

A CONTRATADA obriga-se a realizar investimentos em núcleos urbanos informais 

consolidados. Para tanto, poderá adotar soluções alternativas de investimentos, desde 

que devidamente autorizado pelo CONTRATANTE. 

Considera-se núcleo urbano informal consolidado aquele de difícil reversão, 

considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de 

circulação e a presença de equipamentos públicos, 

As obrigações da CONTRATADA quanto à prestação dos serviços em áreas situadas em 

encostas de cursos de água, grotas ou de palafitas, somente terão início quando houver 

a liberação pelos órgãos competentes tanto na esfera judicial, quanto na esfera 

administrativa. 

As obrigações da CONTRATADA quanto à prestação dos serviços em áreas que 

apresentem instabilidade no subsolo, somente terão início após a recuperação da 

estabilidade do solo, de forma a permitir a durabilidade e funcionalidade das estruturas 

a serem ali implantadas. Para tanto, a área deverá estar liberada pelos órgãos 

competentes tanto na esfera judicial, quanto na esfera administrativa. 
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4.5.CENTRO DE CONTROLE  

4.5.1. Centro de Controle Temporário 

Até que seja implantado o Sistema Supervisório Informatizado, conforme proposto a 

seguir, nos sistemas dos 16 municípios, a CONTRATADA deverá implantar, desde o início 

da concessão, um sistema mínimo de controle da operação das etapas de produção de 

água tratada, recalque de água bruta e tratada, reservação e distribuição de água. 

Em relação ao controle inicial do sistema de água de cada município, até que seja 

implantado o sistema informatizado, a CONTRATADA deverá estruturar um Centro de 

Controle Temporário. 

Este Centro de Controle Temporário deverá ser aprimorado com dados confiáveis do 

cadastro técnico, da implantação da macromedição, da elaboração e calibração do 

modelo hidráulico, da identificação dos pontos críticos de vazão e pressão, e do 

estabelecimento de regras operacionais específicas. 

A CONTRATADA deverá estabelecer as regras operacionais mínimas para cada sistema, 

no regime normal de operação e nos casos de excepcionalidades, sendo que todas 

deverão ser permanentemente aprimoradas no decorrer da operação, visando obter a 

esperada melhoria contínua na prestação de serviço. 

Os dados registrados deverão ser armazenados e deverão servir para compor o banco de 

dados-base para a estruturação de cada Sistema Supervisório Informatizado a ser 

implantado. 

Até que exista um sistema de transmissão de dados instalado, a CONTRATADA deverá 

contar com equipes volantes de monitoramento ou dispor de pessoal capacitado para 

efetuar as leituras das variáveis e transmiti-las para o Centro de Controle Temporário. O 

Centro de Controle Temporário deverá estar montado fisicamente, em local que tenha 

funcionamento 24 horas/dia. 

4.5.2. Centro de Controle Operacional 

A CONTRATADA deverá implantar um Centro de Controle Operacional – CCO para o 

planejamento da operação e manutenção dos SISTEMAS que deverá contar com sistemas 

de monitoramento que permitam o acompanhamento das operações nas unidades como 

ETA, ETE, elevatórias e medidores de vazão em geral, incluindo macromedidores de água. 

O CCO poderá, a critério da CONTRATADA, ter abrangência regional, sendo, porém, 

obrigatório ao menos uma unidade na ÁREA DE CONCESSÃO. 

Sua implantação física deverá ocorrer até o ano 2 (dois) da CONCESSÃO, e sua 

operacionalização deverá ser completa até o ano 4 (quatro) da CONCESSÃO. 

O CCO a ser implantado deverá exercer o monitoramento da operação e manutenção de 

todas as UNIDADES OPERACIONAIS, durante o período de 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, todos os dias da semana, através de um sistema de telecomunicação, de acordo com 
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as etapas definidas pelo cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado 

pelo CONTRATANTE.   

Deve abrigar as instalações das centrais de telecomunicação e comando. O CCO a ser 

implantado deverá operar remotamente as unidades e equipamentos, ou acionar a 

estrutura de manutenção para intervenção na operação em tempo real e deverá 

incorporar as unidades operacionais existentes, devidamente adaptadas para a função 

de controle por comando e a incorporação ao sistema das novas unidades no momento 

do início da operação.  

O CCO deverá contar também com a transmissão de dados gerados por sensores 

instalados nas unidades operacionais para o Sistema de Gestão da Manutenção (SGM), 

que deverão gerar alarmes e informes sempre que ocorrer uma não conformidade, bem 

como relatórios periódicos de gestão.  

Todos os custos referentes à instalação do CCO são a cargo da CONTRATADA.   

A CONTRATADA deverá garantir que a solução de segurança e vigilância elaborada para 

o CCO contemple um sistema de controle de acesso a ser implantado em todos os 

ambientes do CCO.   

A CONTRATADA deve garantir que todos os sistemas da rede:  

a) Suportem sigilo ponto-a-ponto no caso de transmissão de mensagens entre 
usuários internos ou externos através dos algoritmos de chave pública 
constantes no cadastro da ICP Brasil - Infraestrutura de Chaves Pública, ou 
órgão que venha a substitui-la, quando aplicável;  

b) As informações confidenciais deverão ser armazenadas de forma 
criptografada independente da mídia.  

A CONTRATADA está obrigada a manter cópias de segurança de todos os dados em um 

ambiente seguro e protegido, de modo a garantir a continuidade dos negócios na 

eventualidade de sinistros de qualquer natureza. 

A CONTRATADA está obrigada a registrar todas as informações pertinentes aos 

INDICADORES DE DESEMPENHO, inclusive reclamações encaminhadas pelos USUÁRIOS 

através do CALL CENTER ou atendimento presencial, mantendo-as disponíveis para 

acesso da CONTRATANTE, da ARSAP e do VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

A CONTRATADA deverá garantir a aquisição de equipamentos que possam coibir e 

eliminar os riscos de possíveis acessos indesejáveis à rede existente.  

A CONTRATADA deverá garantir o controle de acesso a todos os sistemas e realizar 

revisão de perfis periodicamente, a fim de manter a lista de usuários sempre atualizada 

para cada um dos softwares utilizados.  
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4.6.SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS 

A CONTRATADA deverá contar com um Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

Este sistema deverá ser adotado para cadastrar todas as estruturas componentes dos 

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (captações, elevatórias, ETAS, reservatórios, 

adutoras e redes de distribuição) e dos SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (rede 

coletora, coletor tronco, interceptor, EEB, EET, ETE e o emissário final). O SIG deverá 

apoiar as equipes de operação e manutenção na identificação de todas as unidades dos 

SISTEMAS. 
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5. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  

A CONTRATADA deverá operar e manter os SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e 

os SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO de todos os municípios da ÁREA DE 

CONCESSÃO conforme estabelecido no EDITAL, CONTRATO e seus ANEXOS, em particular 

neste CADERNO DE ENCARGOS. 

Todos os gastos com a operação e manutenção dos SISTEMAS na ÁREA DE CONCESSÃO 

são de responsabilidade da CONTRATADA.  

Nesta seção, estão determinadas as obrigações mínimas da CONTRATADA com relação 

aos serviços por ela prestados. 

5.1.SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO  

A CONTRATADA deverá planejar suas operações com amplo uso de automação e 

tecnologia de informação, sendo que o investimento em todos os softwares necessários 

para a gestão, operação e manutenção dos SISTEMAS são de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

O CCO deverá contar com a recepção de dados fornecidos por sensores / instrumentos 

instalados nas unidades operacionais, que deverão gerar informes sobre a rotina 

operacional, bem com gerar alarmes sempre que ocorrer uma não conformidade.  

A CONCESSIONARIA deverá instalar sensores nas unidades operacionais sob sua 

responsabilidade, minimamente:  

a)  Subestações e Unidades em Geral - deverão ser controladas as variáveis 
elétricas (tensão, corrente, potência), rotação, status de operação, 
temperatura de mancais, vibração, sensores de nível e extravasamentos, bem 
como sensor de presença e comando à distância através de um sistema 
supervisório;  

b) Captação de Água Superficial, Poços, Elevatórias, ETAs e Reservatórios - 
deverão ser instalados sensores em pontos característicos para monitorar as 
vazões, para permitir operações de controle em situações da normalidade 
operacional bem como em emergências; 

c) Rios, Represas de Captação e Reservatórios de Água Tratada - sensores de 
nível para permitir visualizar a volumetria disponível nas unidades; 

d) Adutoras e Rede de Distribuição – sensores de vazão e pressão em pontos 
estratégicos, macromedidores e válvulas reguladoras de pressão para permitir 
o gerenciamento e equilíbrio das pressões e vazões do SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO; 

e) Hidrômetros - é desejável que a micromedição seja por telemetria e integrada 
aos controles do CCO; 

f) Estação de Tratamento de Água e Poços - deverá ser instalado um conjunto 
de sensores de monitoramento de variáveis elétricas (tensão, corrente, 
potência etc.), hidráulicas (vazão, pressão etc.), mecânicas (rotação, vibração 
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temperatura), parâmetros de tratamento (cloro residual, pH, cor, turbidez, 
dureza e condutividade específica) definidos para cada tipo de equipamento, 
bem como o controle do ambiente (sensor de presença, câmara de vídeo) nos 
principais pontos de operação que sejam partes integrantes do processo de 
tratamento e com comando remoto do CCO para gestão da operação através 
de sistema supervisório; 

g) Rede Coletora e Interceptor - deverão ser instalados sensores de vazão em 
pontos característicos para monitorar fluxos, de maneira especial em períodos 
de descargas excepcionais (chuva etc.), para permitir operações de controle 
em situações de anormalidade operacional, e sensores de nível em PV 
estratégicos para antecipar possíveis extravasamentos; 

h) Estações Elevatórias de Esgoto – sensores de nível, vazão e pressão nas linhas 
de recalque; 

i) Estação de Tratamento de Esgoto- deverá ser instalado um conjunto de 
sensores de monitoramento de variáveis elétricas (tensão, corrente, potência 
etc.), hidráulicas (vazão, pressão etc.), mecânicas (rotação, vibração 
temperatura), parâmetros de tratamento (OD, DBO, SS etc.) definidos para 
cada tipo de equipamento, bem como o controle do ambiente (sensor de 
presença, câmara de vídeo) nos principais pontos de operação que sejam 
partes integrantes do processo de tratamento e com comando remoto do CCO 
para gestão da operação através de sistema supervisório.  
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5.2.SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO (SGM)  

A CONTRATADA deverá implantar e manter um SGM para apoiar e gerenciar a operação 

e manutenção dos SISTEMAS. 

A implantação de SGM deverá ser através de programa informatizado que mantenha 

online o cadastro das unidades, da ordem de serviços solicitados, os encaminhamentos 

para execução, a definição das prioridades, os tempos de atendimento previstos e 

realizados, bem como relatórios gerenciais abordando os níveis de qualidade de 

prestação dos serviços e da conformidade com os padrões de atendimento. 

O SGM deverá ter interface com o CCO, com o sistema de atendimento ao USUÁRIO, com 

os demais sistemas da CONTRATADA que possam gerar ordem de serviço como o Sistema 

Comercial e o Sistema de Manutenção e deverá possibilitar minimamente os seguintes 

procedimentos para a gestão da execução dos serviços de manutenção:  

a) Origem das Solicitações - a origem deverá ser através das reclamações dos 
USUÁRIOS, via sistema de atendimento, ou da inclusão interna através dos 
demais sistemas da CONTRATADA. Também poderá ser gerada a demanda 
para o SGM através do CCO da CONTRATADA;  

b) Programação da Execução - a solicitação dos serviços cadastrados com a 
caracterização da prioridade definida pelo sistema de atendimento ao 
USUÁRIO, enviada ao CCO, gerando a emissão de documentos devidamente 
padronizados no sistema, contendo os seguintes tipos: o Ordem de Serviço 
(OS) - documento emitido pelo sistema com os dados dos serviços a serem 
executados e a priorização;  

c) Relatórios Gerenciais – o sistema SGM, com as informações de inclusão dos 
serviços, da programação e dos dados de execução deverá gerar relatórios 
que contenham no mínimo os seguintes aspectos:  

• Relatório Mensal de Qualidade do Atendimento dos Serviços – detalhando 
os tempos médios de atendimento de cada tipo de serviço e comparando-os 
com o padrão estabelecido;  

• Relatório de Desempenho das Equipes de Manutenção – detalhando o 
desempenho das equipes de manutenção, de maneira especial a 
produtividade e eficiência de roteiro indicando potencial de melhorias de 
desempenho;  

• Demais relatórios com as informações necessárias para a compilação dos 
INDICADORES DE DESEMPENHO. 
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5.3. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA  

É de responsabilidade da CONTRATADA a prestação de todos os serviços referentes à 

expansão, operação e manutenção dos SISTEMAS da ÁREA DE CONCESSÃO do 

CONTRATO.   

É necessária a mobilização de uma equipe multidisciplinar e autossuficiente no que tange 

a resolução de problemas e a execução de todas as rotinas necessárias para operação 

dos SISTEMAS. Todos os SISTEMAS deverão estar de acordo com todas as diretrizes, 

licenças e legislação ambiental vigentes. 

Além disso, a operação e manutenção dos SISTEMAS deverão atender às necessidades 

de autodesenvolvimento, planejamento e otimização de recursos, bem como para 

atendimento às normas trabalhistas e aos requisitos de qualidade.   

Para o dimensionamento dos recursos e projetos para as atividades previstas para 

operação e manutenção, deverá ser levada em consideração a ampliação do 

atendimento na ÁREA DE CONCESSÃO, conforme estabelecido no CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO, e o crescimento vegetativo da população, de forma a garantir que os índices 

de universalização sejam atendidos nos prazos previstos.   

O escopo de operação e manutenção deverá englobar todos os serviços a serem 

executados em todas as estruturas que constituem os SISTEMAS da ÁREA DE 

CONCESSÃO, bem como, nas futuras instalações que serão implantadas nestes 

municípios para alcance das metas propostas.  

Também faz parte do escopo da CONTRATADA a execução dos PROGRAMAS COMERCIAIS 

e dos PROGRAMA DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS, conforme definidos em capítulos 

próprios. 

5.3.1. Operação Assistida 

O início da prestação dos serviços pela CONTRATADA se dará em um período 

denominado OPERAÇÃO ASSISTIDA, que terá duração máxima de 6 (seis) meses, podendo 

ser antecipado a critério da CONTRATADA. 

Durante a fase de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, a CAESA seguirá com o comando 

dos SISTEMAS, entretanto a CONTRATADA deverá exercer atividades que permitam o 

treinamento e capacitação da equipe que será responsável pelas atividades de operação 

e manutenção preventiva e corretiva, obtendo assim todo o conhecimento e experiência 

necessária para a operação das unidades e equipamentos. Neste período a CAESA será 

responsável por todos os custos operacionais, salvo aqueles envolvendo pessoal da 

CONTRATADA. 

Após o período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, a CONTRATADA assumirá a 

prestação dos serviços nos SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e dos SISTEMAS DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO existentes nos MUNICÍPIOS dentro da ÁREA DE CONCESSÃO, 

respeitando os prazos a seguir definidos, ressalvadas as obras previstas como 

investimentos do CONTRATANTE, CAESA ou MUNICÍPIOS, que permanecerão sob a 
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responsabilidade destes e cuja operação será repassada à CONTRATADA nos termos 

previstos em CONTRATO.  

5.3.2. Plano Operacional  

A CONTRATADA deverá elaborar um plano operacional com a finalidade de orientar 

práticas de gerenciamento da operação e manutenção (“PLANO OPERACIONAL”) que 

deverá ser a referência para a gestão da CONCESSÃO.   

O PLANO OPERACIONAL deverá apresentar todas as diretrizes requeridas para a operação 

e manutenção e adicionadas por práticas propostas pela CONTRATADA, com o objetivo 

de manter o pleno funcionamento dos SISTEMAS e garantir um eficiente sistema de 

comunicação com o USUÁRIO. Essas diretrizes deverão ser adotadas pela CONTRATADA 

para a adequação de todos os serviços existentes e a serem implantados na ÁREA DE 

CONCESSÃO, mediante análise e recuperação das estruturas existentes, bem como 

adoção de padronização de procedimentos para a operação dos mesmos, incluindo as 

etapas de treinamento, uniformização e identificação.   

Ressalta-se que para efeitos de dimensionamento dos recursos e planejamento das 

atividades previstas neste PLANO OPERACIONAL, a ampliação do atendimento dos 

SISTEMAS, bem como o crescimento vegetativo durante o período de CONCESSÃO 

deverão ser levados em consideração, para os municípios localizados na ÁREA DE 

CONCESSÃO.  

O objetivo do PLANO OPERACIONAL definido para os SISTEMAS é garantir o pleno 

funcionamento das estruturas e unidades, reduzindo os custos operacionais através de 

boas práticas da adequada operação dos SISTEMAS e do plano de manutenção corretiva, 

preventiva e a preditiva. 

O PLANO OPERACIONAL para os SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e dos SISTEMAS 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO dos municípios integrantes do CONTRATO deverá ser 

apresentado ao CONTRATANTE no prazo de até 3 (três) meses após a data de assinatura 

do CONTRATO. Esse PLANO OPERACIONAL deverá conter a descrição das atividades de 

operação e manutenção, prazos para a assunção dos serviços de operação e 

manutenção, plano de treinamento das equipes, plano de contingência operacional, 

programas socioambientais, entre outros descritos neste CADERNO DE ENCARGOS.  

Além das obrigações apresentadas anteriormente, o PLANO OPERACIONAL deverá 

incorporar os conteúdos dos seguintes tópicos deste capítulo: 

• 5.3.6.  Obrigações Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água 

• 5.3.7.  Controle de Perdas de Água 

• 5.3.8.  Obrigações Específicas do Sistema de Esgotamento Sanitário   

Juntamente com a entrega do PLANO OPERACIONAL, a CONTRATADA deverá entregar 

toda a documentação que comprove o protocolo, no órgão ambiental responsável, da 

solicitação de mudança do nome do empreendedor nas licenças ambientais correlatas.  
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5.3.3. Transferência Operacional  

Deverão estar previstos no PLANO OPERACIONAL os marcos e prazos máximos para a 

transferência operacional da integral prestação dos serviços objeto deste CONTRATO. Os 

prazos de transferência deverão respeitar as seguintes indicações, a serem desenvolvidas 

dentro do período de 6 (seis) meses de OPERAÇÃO ASSISTIDA:  

a) Até 2 (dois) meses para a criação do conselho e dos comitês de governança;  

b) Até 2 (dois) meses para início dos trabalhos de acompanhamento dos 
investimentos da CONTRATANTE, da CAESA ou MUNICÍPIOS;  

c) Até 6 (seis) meses para início da prestação dos serviços referente aos 
PROGRAMAS COMERCIAIS, nos termos estabelecidos;  

d) Até 6 (seis) meses para a integral assunção dos demais serviços previstos no 
CONTRATO e em seus ANEXOS, ressalvadas as obras em execução pela 
CONTRATANTE, pela CAESA ou MUNICÍPIOS, e cuja operação será repassada à 
CONTRATADA nos termos previstos neste CADERNO DE ENCARGOS e no 
CONTRATO.  

e) Até 6 (seis) para o início da mensuração dos indicadores de desempenho, sem 
penalização. 

A CONTRATADA deverá garantir pleno funcionamento de todos os equipamentos e 

instalações dos SISTEMAS, buscando o completo cumprimento do OBJETO deste 

CONTRATO.  

O PLANO OPERACIONAL deverá conter normas de procedimento e manuais de operação 

definidos pela CONTRATADA e aprovados pelo CONTRATANTE.   

Para isso, o PLANO OPERACIONAL da CONTRATADA deverá conter a descrição de todos 

os serviços de operação com padrões definidos abrangendo aspectos de qualidade da 

prestação dos serviços, normatizados de tempo máximo de atendimento, especificação 

de metodologia da execução dos serviços e materiais, bem como de normas de operação 

de sistemas. Os padrões de operação para todos os serviços deverão ser estabelecidos 

com o propósito de garantir a qualidade exigida pela documentação de CONTRATO e da 

legislação vigente. 

5.3.4. Procedimento de Cadastro técnico e de usuários 

O PLANO OPERACIONAL deverá descrever os procedimentos de cadastro das unidades, 

que deverão ser adotados pela CONTRATADA, com minimamente os seguintes aspectos:   

a) Cadastro georreferenciado de todas as unidades operacionais dos SISTEMAS; 

b) Especificação técnica dos equipamentos e instalações que compõem os 
SISTEMAS; 

c) Interligação do cadastro de USUÁRIOS com a base geográfica dos sistemas de 
distribuição de água e de coleta de esgotos sanitários e com o sistema comercial 
de faturamento e cobrança. 
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5.3.5. Procedimentos de Manutenção dos SISTEMAS 

O PLANO OPERACIONAL deverá descrever os procedimentos de manutenção que 

deverão ser adotados pela CONTRATADA, contemplando minimamente os aspectos 

relativos à manutenção corretiva, manutenção preventiva e a manutenção preditiva 

A descrição sucinta das modalidades de manutenção a ser considerada é:  

a) A manutenção corretiva pode ser conceituada como a atividade executada após 
a ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um item em condições de 
executar uma função requerida. Esta atividade tem como objetivo a execução de 
serviços de reparos e desobstrução das instalações ocasionadas por motivo não 
previsível e que requer atuação emergencial pelo fato de gerar paralização da 
prestação dos serviços ou que afete a qualidade da operação;  

b) A manutenção preventiva tem como princípio atuar antes que a falha ocorra e 
segundo a NBR 5462 é “manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou 
de acordo com critérios prescritivos, destinada a reduzir a probabilidade de falha 
ou a degradação do funcionamento de um item”; e 

c) A manutenção preditiva é definida como um conjunto de serviços e obras 
destinados a garantir a vida útil das unidades e sua intervenção. Requer 
diagnóstico e prognósticos detalhados que possam sinalizar as oportunidades de 
execução de melhorias notadamente com a adoção de novas tecnologias e 
substituição de equipamentos. Esta modalidade pode ser entendida como uma 
extensão da manutenção preventiva, porém, de impacto maior, pois exige 
recursos adicionais para a sua efetivação não devendo ser adotada de maneira 
generalizada. 

5.3.6. Obrigações Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água 

De forma geral, nos sistemas de abastecimento de água a Concessionária deverá manter 

a segurança e proteção das instalações. De forma específica, deverá para cada unidade 

prover, no mínimo, os seguintes aspectos: 

5.3.6.1.Captações 

Nas captações superficiais: 

• Limpeza periódica de barragens de nível, tomada d’água e caixas de areia; 

• Manutenção periódica das estruturas de balsas flutuantes e outros 
equipamentos, por ventura, existentes nas captações; e 

• Ações de recuperação e proteção de mananciais superficiais. 

Nas captações subterrâneas: 

• Controle de exploração dos poços; e 

• Manutenção periódica na área de proteção do poço (cercas, piso, portões e 
cavaletes). 
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5.3.6.2.Elevatórias de Água Bruta ou Tratada  

Nas estações elevatórias, de água bruta ou tratada, a Concessionária deverá garantir a 

otimização da utilização do recurso energia elétrica, manter a boa aparência das 

edificações e realizar as manutenções de maneira a permitir o mínimo de paralisações 

não programadas. Para isso deverá realizar as seguintes ações mínimas: 

• Controle dos sistemas de automatização de bombas;  

• Adoção de técnicas de eficientização energética; 

• Registro periódico de grandezas elétricas (amperagem, voltagem) e do tempo 
de funcionamento de bombas; 

• Manutenção preventiva e/ou preditiva de bombas, quadros de comando e 
dispositivos de partida; e para tanto deverá ser previsto dispositivo de retirada 
das bombas. 

• Descarga e limpeza periódica de poço de sucção, onde houver. 

5.3.6.3.Adutoras de Água Bruta ou Tratada 

As adutoras de água bruta ou tratada deverão ter garantida a estanqueidade e possibilitar 

o transporte da água de maneira segura e econômica. Assim deverão ser realizadas as 

seguintes ações: 

• Descargas periódicas para limpeza da tubulação; 

• Manutenção periódica de conexões, registros, ventosas e dispositivos de 
alívio, onde houver; 

• Realização periódica de inspeções visando o controle de perdas; e 

• Correção imediata de vazamentos. 

• Substituição das eventuais adutoras em fibrocimento. 

5.3.6.4. Estação de Tratamento e UTR 

A unidade de tratamento, assim como a de tratamento de resíduos, de maneira eficaz 

durante todo o tempo, devem garantir a qualidade da água a ser distribuída assim como 

a disposição adequada dos rejeitos do processo. Desta forma são necessárias as seguintes 

atividades mínimas: 

• Preparo de produtos químicos e ajustes de dosagens; 

• Controle da automatização de bombas e equipamentos dosadores e da 
própria operação da ETA, onde for o caso; 

• Manutenção preventiva periódica de bombas e dosadores, quadros de 
comando, válvulas, registros e demais equipamentos da ETA. 

No caso específico de unidades (ETA) convencionais ou de oxidação + filtração direta, 

incluem-se ainda: 

• Retrolavagem periódica de filtros; 



31 
 

• Descarga e limpeza periódica de floculadores e decantadores;  

• Reparos de comportas, válvulas, registros e demais equipamentos da ETA 
visando o controle de perdas de água. 

No caso específico de unidades de resíduos (UTR), inclui-se ainda: 

• Descarte adequado dos resíduos líquidos e sólidos gerados. 

Deverá ainda constar do Plano de Operação: 

• Disponibilidade de laboratório local e execução de testes de controle, por 
etapa do processo, até a etapa de disponibilização da água tratada final; 

• Definição da periodicidade das análises e rotinas operacionais de controle; 

• Estabelecimento de parâmetros para definição do tempo entre lavagens das 
unidades operacionais e procedimentos para lavação das mesmas; 

• Rotinas para armazenamento de preparação dos produtos químicos; 

• Rotinas para verificação da vida útil dos reagentes; 

• Rotinas para aferição e calibração de equipamentos;  

• Elaboração e aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

5.3.6.5.Reservação 

Os reservatórios devem ser estanques e protegidos para se evitar a contaminação da 

água após ter sido devidamente tratada. Assim, são as seguintes ações mínimas que 

deverão ser realizadas pela Concessionária para garantir tais condições: 

• Controle do sistema de automação, onde houver;  

• Realização periódica de limpeza e desinfecção do reservatório;  

• Manutenção periódica de conexões, válvulas, registros, indicador de nível, e 
todos os equipamentos existentes na estrutura; e 

• Realização periódica de inspeções visando a garantia da estanqueidade e o 
controle de perdas. 

5.3.6.6.Rede Distribuidora e Ramais 

A rede deve ser estanque e imune a contaminações de qualquer ordem, de forma a 

garantir que a água tratada e armazenada nos reservatórios seja entregue sem alteração 

na sua qualidade. Desta maneira é necessária a execução das seguintes ações rotineiras 

mínimas: 

• Descarga de rede periódica; 

• Manutenção nos equipamentos existentes nas redes, tais como, registros e 
ventosas; 

• Correção imediata de vazamentos identificados; 

• Inspeção periódica da rede a procura de vazamentos de difícil identificação; e 
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• Identificação e correção de vazamentos e irregularidades em ramais prediais 
e ligações. 

• Substituição das eventuais redes em fibrocimento; 

• Os hidrômetros deverão ser substituídos periodicamente, em idades definidas 
conforme as condições e tecnologia do parque instalado em cada época, e 
com critérios de eficiência avaliados em consonância com o Ente Regulador, 
não podendo ultrapassar a idade máxima de 05 anos e respeitando os 
indicadores previstos no Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) Anexo 
ao CONTRATO DE CONCESSÃO. 

5.3.6.7.Potabilidade e Controle de Qualidade da Água 

Obrigação de atender às exigências da Portaria MS nº 2.914/2011, em relação à 

quantidade de análises e à qualidade da água fornecida. A frequência do monitoramento 

e a quantidade de análises estão apresentadas nos Indicadores de Desempenho.  

O cumprimento deste encargo pressupõe uma operação eficaz da unidade de 

tratamento, dimensionada e construída de forma adequada à qualidade da água bruta. 

Além disso, todo o sistema de transporte da água tratada deve estar dimensionado e 

operado de maneira a garantir que a água devidamente tratada chegue a cada edificação 

dentro dos padrões estabelecidos. As obrigações aqui abordadas referem-se aos 

instrumentos de aferição do indicador de desempenho relativo ao atendimento dos 

ditames da Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde, para o qual a Concessionária 

adotará os processos mínimos seguintes: 

• Análises mais simples e frequentes: são as de cor, turbidez, pH, cloro residual 
e flúor, realizadas de forma diária ou bissemanal conforme a fonte de 
produção.  

• Análises mais complexas e com frequência menor: incluem-se as análises 
microbiológicas, de gosto e odor e de cianotoxinas.  

Em todos os casos as rotinas, prazos e quantidades de análises previstos na Portaria 

2.914/2011 deverão ser respeitados pela Concessionária. 

5.3.6.8.Regularidade e Continuidade do Abastecimento 

O sistema de distribuição deverá estar pressurizado 24 horas por dia durante os 365 dias 

do ano. Apenas em casos onde houver necessidade de manutenção o sistema poderá ser 

despressurizado. Para os níveis de pressão na rede, a Norma Brasileira respectiva deverá 

ser respeitada. 

A obrigação de continuidade do serviço compreende a garantia de oferta de água nas 

condições desejáveis como especificado nos Indicadores de Desempenho. Contribui 

ainda para esta garantia a atualidade da capacidade instalada e ainda o conjunto de 

rotinas de operação, manutenção e segurança dos sistemas descritas ao longo deste 

Caderno.  
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A verificação de Indicador de Desempenho específico para a garantia da continuidade do 

abastecimento se assenta nas reclamações dos usuários, para o qual se adotará os 

processos mínimos seguintes: 

• Registro de reclamações, a ser disponibilizado em forma direta nos sistemas 
operados. 

• Elaboração de plano de emergência e de contingência específico para cada 
sistema nos casos de paralisações do fornecimento de água. 

5.3.7. Controle de perdas de água 

Este encargo significa o comprometimento da Concessionária na preservação dos 

recursos hídricos. Está também definido como um dos Indicadores de Desempenho, e 

para seu cumprimento observam-se os procedimentos mínimos a seguir:  

5.3.7.1.Eficiência da Micromedição  

A eficiência da micromedição consiste em que a Concessionária mantenha a atualidade 

do parque de hidrômetros através da verificação do estado dos medidores, na 

substituição dos aparelhos avariados e ainda, em periodicidade ótima, dos aparelhos 

obsoletos. A perdiodicidade ótima será definida conforme as condições e tecnologia do 

parque instalado em cada época e com critérios de eficiência avaliados em consonância 

com o ente regulador, não podendo ultrapassar a idade máxima de 05 anos. 

5.3.7.2.Macromedição  

Consiste obrigação da Concessionária em manter, no mínimo, a macromedição do 

volume disponibilizado, em geral na saída do tratamento ou, conforme o lay-out do 

sistema, na saída do reservatório principal ou elevatória principal de água tratada. 

Visando uma medição eficiente pode-se acoplar junto ao macromedidor principal uma 

estação pitométrica para aferição e atualização periódica do equipamento.  

5.3.7.3.Automatização e Controle de Extravasamentos de Água 

A Concessionária deverá instalar e manter dispositivos de fechamento automático das 

tubulações de montante aos reservatórios e que evitem extravazamentos, o que implica 

ainda em sistemas de automatização do tipo liga-desliga de conjuntos elevatórios.   

5.3.7.4.Correção de Vazamentos em Rede, Ramais e Cavalete  

A Concessionária deverá estabelecer rotina de correção de vazamentos visíveis em rede 

distribuidora, ramais e cavaletes padrão de água. Esta rotina implica não só a existência 

de processo eficaz de identificação dos problemas assim como a obediência a prazo de 

reclamações a partir de usuários. Para o atendimento aos prazos de vazamentos visíveis 

deverá ser prevista uma equipe disponível 24hs em sistemas maiores de 15 mil ligações. 

Para os sistemas com elevado grau de aproveitamento de redes existentes, também a 

Concessionária deverá instrumentalizar procedimento para pesquisa noturna e correção 

de vazamentos não visíveis. 
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5.3.7.5.Correção de Vazamentos em Unidades  

Consiste obrigação da Concessionária manter de forma adequada os registros, válvulas, 

comportas e demais equipamentos existentes no sistema, bem como evitar problemas 

estruturais em tanques e reservatórios, tudo no intuito de minimizar os vazamentos. 

5.3.7.6.Controle de Fraudes 

Inclui-se ainda entre as obrigações da Concessionária na redução e controle de perdas 

uma rotina eficaz de identificação de fraudes por by-pass ou fraudes nos medidores, além 

de ligações não autorizadas. 

5.3.7.7.Setorização 

Deverá ser estabelecido plano de setorização obedecendo aos procedimentos seguintes: 

• No caso dos maiores sistemas, a macro setorização procurará desenhar os 
macros setores conjungando a lógica hidráulica com a setorização comercial e 
consequente distritalização gerencial de modo a se obter avaliação de metas 
e resultados 

• A micro setorização (DMC) será buscada em todos os sistemas devendo o 
planejamento temporal de sua implantação obedecer a avaliação de cada 
local e em cada momento em conjunto com o Ente Regulador. 

5.3.8. Obrigações específicas do sistema de esgotamento sanitário 

5.3.8.1.Ramais e Rede Coletora 

As ações operacionais mínimas nos ramais e redes de esgoto estão a seguir: 

• Realização periódica de limpeza de PVs e trechos de rede com baixa 
declividade e/ou com histórico de elevado número de manutenções; 

• Desobstrução imediata eliminando extravasamentos na rede e ramais; e 

• Recuperação de abatimentos em passeios e pistas de rolamento e 
correspondente recuperação de calçadas e pavimentos observando eventuais 
exigências previstas em leis municipais específicas. 

5.3.8.2.Elevatórias 

As estações elevatórias de esgoto (EEE) devem ser operadas dentro da melhor técnica e 

sofrerem manutenções periódicas de modo a mitigar seus impactos. Para atingir estes 

objetivos as ações mínimas na operação de elevatórias de esgoto incluem: 

• Controle e manutenção da automatização de bombas;  

• Adoção de técnicas de eficientização energética; 

• Realização periódica de leitura de grandezas elétricas (amperagem, voltagem) 
e do tempo de funcionamento de bombas; 

• Manutenção preventiva de bombas, quadros de comando e dispositivos de 
partida; e  
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• Descarga e limpeza periódica de grade e poço de sucção e havendo, 
desarenadores; para tanto deverá ser previsto dispositivo de retirada e 
movimentação de bombas. 

5.3.8.3.Interceptores, Emissários e Linhas de Recalque 

Estas redes têm características especiais e como tal devem ser tratadas. A principal 

característica dessas linhas é a estanqueidade. Para atender à necessidade prevista, as 

seguintes ações mínimas devem ser realizadas pela Concessionária: 

• Realização periódica de limpeza de PV de interceptores e emissários; 

• Desobstrução imediata eliminando extravasamentos em interceptores e 
emissários; 

• Limpeza periódica de trechos com baixa declividade ou com histórico de 
elevado número de manutenções; 

• Realização periódica de descargas para limpeza de linhas de recalque; e 

• Manutenção periódica de conexões, registros e ventosas de linhas de 
recalque. 

5.3.8.4.Estação de Tratamento  

A estação de tratamento de esgotos (ETE) recebe os afluentes coletados e tem a função 

de garantir um efluente tratado que atenda as condições de qualidade estabelecidas nas 

normas estaduais e federais vigentes. Para realizar essa função a unidade deve ser 

dimensionada e operada adequadamente e a Concessionária deve realizar, no mínimo, 

as ações descritas a seguir:  

• Descarga, limpeza periódica e destinação dos resíduos de grade, 
desarenadores e remoção de escuma;  

• Preparo de produtos químicos e verificação para ajustes de dosagens; 

• Automatização de bombas e equipamentos dosadores; 

• Manutenção preventiva periódica de bombas e dosadores, lâmpadas de UV, 
quadros de comando, válvulas, registros e demais equipamentos da ETE; 

• Descarga e limpeza periódica de reatores e decantadores; e 

• Elaboração e aplicação do Plano de Gerenciamento de Lodos e Resíduos 
Sólidos. 

5.3.8.5.Qualidade do Efluente e Condições de Lançamento 

Trata-se da principal característica a ser monitorada relativa ao efluente da unidade de 

tratamento. Este encargo significa o comprometimento da Concessionária com a 

preservação dos recursos hídricos e está especificado nos Indicadores de Desempenho, 

para o qual são estabelecidos os parâmetros de análise, padrões de aceitação e 

periodicidade a serem atendidos. 

O cumprimento deste encargo pressupõe uma operação eficaz da unidade de 

tratamento, dimensionada e construída de forma adequada às exigências do corpo 
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receptor. As obrigações se referem aos instrumentos de aferição do indicador, para o 

qual se adotará os processos mínimos de realização de análises laboratoriais. 

As verificações ocorrerão por meio de análises laboratoriais, de parâmetros de redução 

de DBO, teor de fósforo e quantidade de coliformes termotolerantes presentes e cuja 

conformidade se dará em função das condições de lançamento previstas na Resolução 

CONAMA 430. 

5.3.8.6.Continuidade do Esgotamento 

A obrigação de continuidade do serviço compreende a garantia de escoamento contínuo 

dos esgotos gerados nas edificações nas condições desejáveis como especificado nos 

Indicadores de Desempenho. Contribui ainda para esta garantia a atualidade da 

capacidade instalada e ainda o conjunto de rotinas de operação, manutenção e 

segurança dos sistemas descritos ao longo deste Caderno e que se centram na 

desobstrução imediata dos trechos obstruídos e que se visualiza pelo transbordamento 

de PVs.  

A verificação de Indicador de Desempenho específico para a garantia da continuidade do 

esgotamento se assenta nas reclamações dos usuários, para o qual se adotará, no 

mínimo, o registro de reclamações, a ser disponibilizado em forma direta nos sistemas 

operados. 

5.3.9. Prazos de Manutenção – Interface com o USUÁRIO 

Ao que diz respeito a manutenção corretiva, é de suma importância a tempestividade na 

correção das falhas, uma vez que indica a percepção e avaliação do USUÁRIO perante o 

serviço prestado. Dessa forma, o CONCESSIONÁRIO deverá cumprir todo os prazos 

previstos nos Quadro De Indicadores De Desempenho – QID. 

 Todas as ocorrências de vazamentos, tanto as relatadas por usuários quanto aquelas 

identificadas pela própria CONTRATADA devem ser registradas nos sistemas do CCO e 

disponibilizadas para acesso da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO 

AMAPÁ – ARSAP e VERIFICADOR INDEPENDENTE.  

5.3.10. Procedimentos de Segurança Operacional  

Os procedimentos de segurança das atividades operacionais e de manutenção no sistema 

de saneamento devem ser garantidos através de cumprimento das normas de segurança 

do Ministério do Trabalho. 

No PLANO OPERACIONAL deverão minimamente ser elaborados protocolos de 

procedimentos de segurança operacional de acordo com a complexidade e importância 

nos SISTEMAS, com especial atenção às características de insalubridade e periculosidade 

inerentes às estruturas de esgotamento sanitário e manipulação de produtos químicos 

em ETAs e ETEs.  
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5.4.PLANO DE CONTINGÊNCIA DA OPERAÇÃO  

Os SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e os SISTEMAS DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO deverão ter planos de contingência, com o objetivo de descrever as medidas 

a serem tomadas pela CONTRATADA, incluindo a ativação de procedimentos manuais, de 

forma a que seus processos vitais voltem a funcionar plenamente, ou num estado 

minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando, assim, uma paralisação 

prolongada que possa gerar maiores prejuízos à CONTRATADA, como sanções dos órgãos 

ambientais.   

O Plano de Contingência a ser elaborado pela CONTRATADA deve mapear os riscos mais 

eminentes e ter definidas as ações técnicas e administrativas para atender às 

emergências. Neste plano de contingência, para todas as unidades operacionais deverão 

estar descritas pelo menos as seguintes etapas:  

a) Mapeamento dos riscos possíveis de acontecer nas áreas das instalações com 
possibilidade de ocorrência de enchentes, alagamentos, desmoronamento de 
encostas;  

b) Mapeamento de incidências de riscos de parada de energia prolongada;  

c) Mapeamento de riscos relacionados ao rompimento de adutoras de elevada 
pressão instaladas em vias públicas; 

d) Mapeamento de riscos de vazamento de produtos químicos em ETAs e ETEs e seu 
impacto na população do entorno;  

e) Mapeamento das áreas que tem grande incidência de contra fluxo de esgoto nas 
residências, proveniente de água pluvial oriunda pelo uso irregular da ligação;  

f) Mapeamento de riscos de vazamentos ou extravazão de esgotos em elevatórias e 
ETEs, e seus impactos em corpos hídricos; 

g) Outros riscos de menor relevância a serem mapeados.  

Deverá também constar a definição de protocolo de responsabilidades incluindo os 

procedimentos a serem adotados, de maneira emergencial, para a minimização do risco 

dos danos operacionais na ocorrência dos eventos.  
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5.5.PLANO DE TREINAMENTO DAS EQUIPES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  

A capacitação das equipes de operação e manutenção dos SISTEMAS, inclusive as que 

operam o CCO, deverá ser planejada para garantir a qualidade da prestação dos serviços 

de acordo com as normas e procedimentos adotados. O planejamento do treinamento 

das equipes deverá atender aos seguintes aspectos:  

a) Equipes de Operação CCO – Deverá ser realizado treinamento para todos os 
membros da equipe de operadores abordando a arquitetura do sistema do CCO, 
as informações e dados de operação do sistema que podem gerar ações 
reparadoras bem como deverá ser detalhado um protocolo de rotinas de pane 
operacional, das práticas de restabelecimento da normalidade operacional e de 
hierarquias de comunicação dos eventos definidas em manual de operação; 

b) Equipes de Operação e Manutenção das Estruturas dos SISTEMAS – Deverá ser 
realizado treinamento para todos os membros das equipes, abordando os 
procedimentos de operação e manutenção, incluindo o Treinamento Teórico e o 
Treinamento Prático. 
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5.6.LABORATÓRIOS DE ENSAIOS E CONTROLE DE QUALIDADE  

A CONTRATADA deverá executar o controle de qualidade da água potável distribuída e 

dos esgotos tratados e seus corpos receptores. 

Nesse sentido, as análises e ensaios relacionados ao controle operacional deverão ser 

realizados por laboratório próprio, com abrangência regional, capacitado e equipado 

para a realização de todos os parâmetros de controle. 

No caso de ensaios e análises diários, é obrigatória a realização por um laboratório local, 

sendo tipicamente deste caso análises de pH e cloro residual (água), pH e sólidos 

sedimentáveis (esgoto). 

Para as análises e ensaios relacionados ao controle de qualidade legal, tanto para água 

quanto para esgoto, a CONTRATADA deverá utilizar laboratórios externos e acreditados 

pelo INMETRO. 

5.6.1. Controle de Qualidade da Água 

O controle de qualidade da água tratada seguirá minimamente as exigências da Portaria 

de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde, tanto em parâmetros, quanto em 

frequência e quantidade de amostras de controle, devendo ser submetidas à Vigilância 

Sanitária estadual. 

Adicionalmente deverá ser atendido o indicador de conformidade de qualidade da água 

previsto no Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) Anexo ao CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 

5.6.2. Controle de Qualidade do Esgoto Tratado e Corpos Receptores 

O controle de qualidade dos esgotos lançados e seus respectivos corpos receptores 

deverá atender plenamente às exigências apontadas pelo Instituto do Meio Ambiente de 

Ordenamento Territorial do Amapá (IMAP) ou pela Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente (SEMA) nas licenças de operação. 

A CONTRATADA deverá instalar laboratórios nas Estações de Tratamento de Esgoto para 

realização das análises cotidianas. 

O laboratório da ETE deverá possuir equipamentos adequados para cada tipo de análise, 

devendo os mesmos estarem permanentemente aferidos e calibrados.  

Ainda, deverão ser elaboradas instruções operacionais para a determinada de cada 

parâmetro/ análise a ser realizada. 

A CONTRATADA deverá assegurar que todo o esgoto coletado seja tratado e possua 

qualidade assegurada de acordo com o estabelecido na Resolução CONAMA nº 430/2011 

que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e 

altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente-CONAMA.  
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Com relação ao lançamento de esgotos, a CONTRATADA deverá observar o 

enquadramento dos corpos hídricos, conforme estabelecido na Resolução CONAMA 

357/2005 e as alterações posteriores. 

Adicionalmente deverá ser atendido o indicador de conformidade do efluente de esgoto 

tratado previsto no Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) Anexo ao CONTRATO 

DE CONCESSÃO. 
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5.7.PROGRAMA DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS  

Um dos grandes desafios da CONTRATADA será implantar e ampliar os SISTEMAS DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO na ÁREA DE CONCESSÃO. 

A implantação dos SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO gera uma grande 

interferência na vida da população, causando transtornos temporários, como barulho, 

poeira, interrupção de ruas, mas traz um grande benefício que é o aumento na qualidade 

de vida das pessoas com reflexos na saúde pública e na melhoria das condições do meio 

ambiente, porém, tal entendimento ainda não está consolidado, comprometendo a 

percepção desta melhoria por parte da população beneficiada.  

O envolvimento da população é fator determinante para o sucesso das ações de 

saneamento, pois promove a consolidação e a consistência dos investimentos.  

A CONTRATADA deverá obrigatoriamente desenvolver e implantar um PROGRAMA DE 

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS voltado à conscientização social, já a partir do 1º Ano da 

concessão. 

O PROGRAMA DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS tem como objetivo geral o desenvolvimento 

de ações que visem a sustentabilidade socioeconômica e ambiental e a redução do 

impacto ambiental gerado pelos serviços de esgotamento sanitário. O mesmo deverá ser 

desenvolvido pela CONTRATADA para ser implantado de maneira permanente no período 

da CONCESSÃO. Este PROGRAMA deverá perseguir os seguintes resultados:  

a) A efetivação das ligações dos imóveis à rede coletora;  

b) A sustentabilidade ambiental e/ou a redução do impacto ambiental das operações 
dos SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO;   

c) Benefícios sociais em comunidades em situação de vulnerabilidade social.  

Os Objetivos Específicos do PROGRAMA DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS são os descritos a 

seguir e deverão integrar o Plano de Ação:   

a) Sensibilizar, comunicar e estimular a comunidade beneficiada da importância do 
esgotamento sanitário para a saúde pública e a sustentabilidade socioeconômica 
e ambiental, pois a salubridade ambiental é um direito inerente do ser humano;   

b) Sensibilizar, comunicar e estimular a população a realizar as ligações prediais à 
rede de esgoto e a adoção de hábitos e costumes que levam ao uso adequado das 
instalações sanitárias.   

c) Realizar ações e atividades sociais em comunidades em situação de 
vulnerabilidade social identificadas em diagnóstico socioterritorial, como oficinas 
de capacitação profissional, de geração de renda, de educação ambiental.   

d) Fomentar e implementar ações que visem a sustentabilidade ambiental e/ou 
redução do impacto ambiental da operação de esgotamento sanitário 
principalmente voltadas a recuperação, a preservação e o monitoramento do 
meio ambiente e recursos hídricos.  



42 
 

e) Fomentar e implementar processos e práticas a partir da inovação tecnológica que 
estimulem a eficiência operacional do SES, incluindo o uso e o destino dos 
subprodutos do tratamento.  

Ações socioambientais que se relacionam com os SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA, notadamente aqueles que se relacionam com intervenções em áreas verdes de 

uso público, deverão ser contempladas nos Planos de Ação. 

Os Planos de Ação que compõem o PROGRAMA DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS devem 

observar na definição do escopo todos os Objetivos Específicos acima relacionados e o 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, dando maior peso às ações e atividades mais relevantes 

conforme as obrigações  da CONCESSÃO mais preponderantes no período. 

A CONTRATADA se responsabilizará pela execução, acompanhamento e avaliação do 

PROGRAMA DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS, bem como dos custos advindos desses 

serviços, contratação de equipe técnica qualificada, reprodução de materiais e recursos 

didáticos e de comunicação e equipamentos necessários para o pleno desenvolvimento 

das ações.  

Cada Plano de Ação no âmbito do PROGRAMA DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS deverá 

conter no mínimo:   

a) Objetivos Específicos  

b) Descrição das Atividades  

c) Prazo de Execução Inicial e Final  

d) Responsáveis técnicos  

e) Indicador e Meta relacionado aos resultados esperados com o PROGRAMA DE 
AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS.  

Os municípios que integram a ÁREA DE CONCESSÃO serão os principais parceiros do 

PROGRAMA, o que não deve afastar a iniciativa da CONTRATADA em estabelecer 

Parcerias junto a outras entidades locais e regionais para viabilizar o Programa.  
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5.8.PROGRAMAS COMERCIAIS  

A perda comercial ou perda aparente corresponde ao volume de água que depois de 

produzido e distribuído não é contabilizado pela empresa de saneamento para efeitos de 

faturamento e cobrança, decorrente dos erros de medição nos hidrômetros, das diversas 

formas de fraudes existentes ou das falhas no cadastro comercial da empresa.  

Assim definiu-se que os programas de hidrometração e redução de fraudes serão 

executados pela CONTRATADA (“PROGRAMAS COMERCIAIS”), dentro dos escopos 

mínimos definidos a seguir.  

5.8.1. Programa de Hidrometração  

Caberá a CONTRATADA a execução de todos os investimentos em hidrômetros 

necessários à manutenção e ampliação do parque de medidores nos municípios da ÁREA 

DE CONCESSÃO, incluindo no portfólio, desde a aquisição dos mesmos, como os serviços 

decorrentes de substituição dos aparelhos, e outros materiais envolvidos no processo de 

hidrometração, lacres de conexões e outros.  

A instalação dos hidrômetros será realizada conforme condições estabelecidas pela 

Portaria nº 246/2000 do INMETRO (ou regulamentação posterior que a substitua), 

levando-se em conta: a vida útil do medidor, a curva de performance de acordo com o 

modelo do mesmo, erros de dimensionamento, mudança no perfil de consumo do 

cliente, posicionamento de instalação que ocasione desgaste prematuro das 

engrenagens, ou dano físico ao hidrômetro ocasionado por fraude, por exemplo.  

Inclui-se nos programas específicos de hidrometração o correto dimensionamento dos 

hidrômetros a serem instalados, de acordo com o perfil de consumo da ligação.  

A CONTRATADA deverá prover laboratório de hidrômetros de acordo com as exigências 

com as certificações exigidas pelo Inmetro, situado em um dos municípios da ÁREA DE 

CONCESSÃO, com equipe técnica habilitada para o desenvolvimento de seus estudos, 

análises e aferições e emissão de laudos e de pareceres.   

Nos casos em que o USUÁRIO solicitar a aferição de seu hidrômetro, a CONTRATADA 

deverá ter plena condição de atender essa demanda em seu laboratório de hidrometria. 

Todos os hidrômetros do parque deverão ser de tipologia prevista em NBR e com 

homologação pelo INMETRO. 

A CONTRATADA deverá ampliar o parque de medidores, renovando o parque de 

hidrômetros já existente e atingindo 100% de hidrometração em até 03 (três) anos do 

início da operação. Cabe destacar ainda a exigência que toda nova ligação de água deverá 

ser dotada de hidrômetro, e que o tempo de uso dos hidrômetros atenda ao indicador 

idade limite dos hidrômetros previsto no Quadro de Indicadores de Desempenho (QID). 

5.8.2. Programa de Retirada de Fraudes e Irregularidades  

A CONTRATADA, a seu critério, deverá implantar um programa ostensivo de combate à 

fraude ao longo dos sistemas de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, 
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de forma que, além de atuar sobre as fraudes existentes, haja uma fiscalização 

permanente como forma de manutenção dos resultados já alcançados e redução dos 

casos de reincidência. 

5.8.3. Diretrizes dos PROGRAMAS COMERCIAIS  

Em todos os serviços executados a CONTRATADA deverá promover o registro das 

informações obrigatórias relativas à execução, bem como da atualização cadastral dos 

itens relativos ao número de economias da ligação, número de habitantes, existência de 

fonte alternativa e reservação. 
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6. DIRETRIZES AMBIENTAIS 

A elaboração de projetos, implantação e operação de empreendimentos de SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA e dos SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO requer que 

sejam observadas as diretrizes ambientais em vigor, previstas nos dispositivos legais e 

normativos em nível federal, estadual e municipal, bem como pelo que determinam as 

melhores práticas e os órgãos ambientais competentes. O cumprimento de tais 

dispositivos é de obrigação da CONTRATADA atrelado aos empreendimentos dos quais 

deterá a responsabilidade ambiental. 

Para todos os efeitos de responsabilização e obrigações, a CONTRATADA é objetivamente 

responsável pela reparação civil de passivos ambientais originados na vigência do 

CONTRATO e relativos à sua operação. 

Além das obrigações relacionadas com a legalidade das operações, devem ser 

compromisso da CONTRATADA as boas práticas no uso e preservação dos recursos 

naturais. 

6.1.PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

O processo de licenciamento ambiental de SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e 

dos SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO compreende, por parte da CONTRATADA, 

a solicitação ao órgão ambiental competente da concessão da licença de acordo com a 

fase do empreendimento. Pode envolver o requerimento de Licença Prévia (LP), Licença 

de Instalação (LI), Licença de Operação (LO) e renovação da LI e da LO.  

Deve-se verificar a competência do licenciamento considerando a atividade a ser 

desenvolvida, o porte do empreendimento, o potencial poluidor e a abrangência do 

impacto. Desta forma, o licenciamento poderá vir a ser solicitado na esfera federal 

(IBAMA), estadual (SEMA) ou municipal (Secretaria Municipal de Meio Ambiente).  

É responsabilidade da CONTRATADA o atendimento das condicionantes ambientais em 

todas as etapas de licenciamento dos empreendimentos sob sua responsabilidade 

ambiental. 

As licenças dos SISTEMAS em implantação pela CAESA, SEINFRA e PREFEITURAS deverão 

ser providenciadas pela CONTRATANTE DA OBRA, que constará como empreendedora 

perante o órgão ambiental. Findada a implantação e solicitada a licença de operação, a 

responsabilidade pela respectiva obtenção e cumprimento de condicionantes será 

transferida para a CONTRATADA.  

6.2.LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS 

Para fins de regularidade ambiental, toda a infraestrutura e atividade sob implementação 

e/ou operação da CONTRATADA deve atender aos requisitos legais de licenciamentos, 

autorizações, certificações, registros e outorgas exigíveis nos âmbitos federal, estadual e 

municipal, de manutenção da validade desse conjunto de documentos, e das respectivas 

diretrizes (como condicionantes técnicas e requisitos de validade). 
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É responsabilidade da CONTRATADA a obtenção de todas as licenças e autorizações 

ambientais aplicáveis para a infraestrutura sob sua operação, abrangendo tanto a 

regularização das unidades existentes, quanto as ampliações dos SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA e de ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

Além disso, haja vista que a CONTRATADA deverá realizar os investimentos na ampliação 

da produção de água é também de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração de 

toda a documentação e obras necessárias para regularização ambiental destas unidades. 

Ao término do período de OPERAÇÃO ASSISTIDA, a CAESA efetuará a transferência de 

todas as licenças e outorgas pertinentes aos SISTEMAS que passarão a operar sob 

responsabilidade da CONTRATADA. 

A CONTRATADA ao final de seu contrato, deverá entregar as instalações em completa 

regularidade ambiental, com licenças e outorgas válidas por um período mínimo de 6 

(seis) meses, ou com requerimento de renovação solicitado dentro do prazo legal. 

Parte da infraestrutura atual não possui a regularidade ambiental, havendo a necessidade 

de licenciamento parcial (a partir da Licença de Instalação) ou de solicitação de 

regularização segundo as normas e diretrizes ambientais aplicáveis.      

6.2.1. Situação das Licenças da CAESA e Outorgas de uso 

A Tabela 2, a seguir, apresenta a situação das licenças dos SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA na ÁREA DA CONCESSÃO e as OUTORGAS DE USO. 

A captação de água e o lançamento de efluentes são regulamentados pelas outorgas de 

captação e outorgas de lançamento de efluentes. 

As outorgas de corpos hídricos são emitidas no âmbito estadual pela SEMA. 

É responsabilidade da CONTRATADA o atendimento das condicionantes em todas as 

etapas de obtenção de outorga dos empreendimentos sob sua responsabilidade 

ambiental. 
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Tabela 2: Atos de regularidade vinculados aos processos de licenciamento ambiental das estruturas atuais de saneamento básico no estado do 
Amapá 

MUNICÍPIO ATIVIDADE PROCESSO EMISSOR  LICENÇA/OUTORGA VALIDADE EMISSÃO VENCIMENTO 
STATUS 

SOL. RENOVAÇÃO 

AMAPÁ 
Operaç.Impl.  Sist. 

Cap/Trat/Reser/Distr 
32000.0682/2008 IMAP L.O. 0257/2015 6 ANOS 29/12/2015 29/12/2021 01/05/2021 

CUTIAS 
Operaç.Impl.  Sist. 

Cap/Trat/Reser/Distr 
32000.0339/2008 IMAP L.O. 0256/2015 6 ANOS 29/12/2015 29/12/2021 01/05/2021 

LARANJAL DO 
JARI 

Reab. Sist. Abast. 
Agua 

4002.736/2010 IMAP L.I. Nº0255/2015 5 ANOS 29/12/2015 29/12/2020 01/05/2021 

MACAPÁ 
Cosntrução Predio 

Caesa 
4000.16072136/2012 IMAP L.I. 0233/2017 5 ANOS 11/09/2017 11/09/2022 10/02/2022 

MACAPÁ 
Reab. Ampl.Sist. 

Rede coleta/trans 
esgoto 

136/2019 (SEMAM) IMAP L.I. Nº004/2019 3 ANOS 30/04/2018 30/04/2022 01/09/2021 

PEDRA BRANCA Impl. Sist. Abast 32000.0338/2008 IMAP L.I. 0232/2017 5 ANOS 31/08/2017 31/08/2022   

SANTANA 
Amp. Sist. Abast. 

agua  bairros Paraiso 
e Fonte Nova 

8777/19 
SEC 

MEIO 
AMB STN 

L.I. Nº067/2019 2 ANOS 19/12/2019 19/12/2021 01/05/2021 

 

 
Fonte:  CAESA 2020 
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6.2.2. Renovação 

No ato da transferência da responsabilidade operacional, a CONTRATADA deverá 

apresentar a solicitação de mudança de titularidade de todas as licenças, autorizações ou 

outorgas existentes. 

A partir deste ato, a renovação destas licenças e manutenção da respectiva validade é de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

6.2.3. Ampliação da Infraestrutura 

A regularidade ambiental da ampliação da infraestrutura dos SISTEMAS é de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



49 
 

6.3.PROCESSO DE OUTORGA DE USO E LANÇAMENTO 

A captação de água e o lançamento de efluentes são regulamentados pelas outorgas de 

captação e outorgas de lançamento de efluentes. 

É responsabilidade da CONTRATADA o atendimento das condicionantes em todas as 

etapas de obtenção de outorga dos empreendimentos sob sua responsabilidade 

ambiental. 

 Conforme informado pela CAESA, atualmente não existem Outorgas de Captação e 

Lançamento que apresentem validade vigente na ÁREA DE CONCESSÃO. 

 
 

 

6.4.LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES  

É responsabilidade da CONTRATADA o pleno cumprimento de todas as normas e 

legislações ambientais vigentes em nível federal, estadual e municipal. 

A CONTRATADA deverá priorizar alternativas que minimizem os impactos ambientais e 

as compensações atreladas. Será de responsabilidade da CONTRATADA a execução e 

acompanhamento da compensação ambiental atrelada aos empreendimentos sob sua 

responsabilidade. 
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6.5.BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS  

A CONTRATADA deverá: 

a) Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para 
a utilização correta de recursos visando à redução do consumo de energia elétrica, 
de água e produção de resíduos sólidos; 

b) Fazer o uso racional da água, capacitando seu pessoal quanto ao uso adequado 
da água, evitando desperdícios;  

c) Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e 
complementos que promovam a redução do consumo de água e energia, e maior 
eficiência energética;  

d) Capacitar seu pessoal quanto ao uso racional de energia elétrica;  

e) Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos 
e equipamentos elétricos.  

f) Capacitar seu pessoal quanto ao uso racional de insumos.  

g) Utilizar materiais e equipamentos de qualidade e vida útil longa, para reduzir a 
quantidade de resíduos sólidos gerados.  

h) Implantar Programa para preservação dos mananciais utilizados para captação de 
água e lançamento de esgotos, com foco na recuperação das matas ciliares. 

i) Promover a implantação de Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 
descarte apropriado. 
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7. OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA  

Para o pleno funcionamento do CONTRATO, além das obrigações de Investimento e de 

Operação e Manutenção dos SISTEMAS, existem outras obrigações não diretamente 

relacionadas à prestação dos serviços que devem ser seguidas pela CONTRATADA e que 

são fundamentais para a execução do CONTRATO.   

7.1.LEGISLATIVAS 

7.1.1. Legislação Federal e Estadual do Saneamento Básico 

A Concessionária deverá observar obediência aos seguintes instrumentos legais: 

Princípios e diretrizes da lei federal 11.445/2007 e ainda dos Decretos Regulamentadores 

7.217/2010 e 9.254/2017, todos dispondo sobre a política de saneamento básico.  

Princípios e diretrizes da lei estadual no 0686/2002, que dispõe sobre a Política de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado do Amapá e dá outras providências. 

7.1.2. Legislação Geral  

Os sistemas deverão ser operados obedecendo a legislação federal trabalhista e de 

segurança do trabalho. 

A distribuição de água deverá atender às exigências legais, notadamente à Portaria do 

Ministério da Saúde 2914/2011, ou outra que vier a substitui-la. O lançamento dos 

efluentes das estações de tratamento de esgotos deverá atender a Resolução CONAMA 

357/2005 e as alterações posteriores. 

7.1.3. Planos Municipais de Saneamento 

As regras contratuais deverão estar compatíveis, para cada município, ao disposto no 

respectivo Plano Municipal de Saneamento, capítulos relativos ao abastecimento de água 

e esgotamento sanitário. 

7.1.4. Normas e Resoluções do Ente Regulador 

Deverão ser atendidas as exigências estipuladas pela ARSAP. 

 

7.2.PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E DE GESTÃO  

a) Vincular-se ao disposto no CONTRATO, no EDITAL e demais ANEXOS, na sua 
PROPOSTA COMERCIAL, na legislação vigente, nas regulamentações e demais 
normas técnicas brasileiras vigentes, na esfera federal, estadual e municipal, 
quanto à execução do objeto da CONCESSÃO;  

b) Desenvolver, com vistas à execução dos serviços, práticas e modelos de gestão 
conforme as normas e padrões internacionais de forma a assegurar que as 
necessidades de todos os USUÁRIOS estejam compreendidas, aceitas e atendidas, 
fornecendo estruturas e prestando serviços de forma consistente e com alto nível 
de qualidade;  
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c) Manter atualizada a qualificação técnica de sua equipe;  

d) Disponibilizar empregados em quantidade necessária para a prestação dos 
serviços;  

e) Disponibilizar mão-de-obra previamente treinada para a função, promovendo, 
periodicamente e as suas expensas, treinamentos gerais e específicos de toda a 
equipe de trabalho;  

f) Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às 
reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível;  

g) Manter em perfeitas condições de uso as dependências e equipamentos 
vinculados à execução do serviço;  

h) Reconhecer que é a única e exclusiva responsável por danos ou prejuízos que vier 
a causar a CONTRATANTE, MUNICÍPIOS, propriedade ou pessoa de terceiros, em 
decorrência da execução do objeto, ou danos advindos de qualquer 
comportamento de seus empregados ou seus terceiros em serviço, correndo às 
suas expensas, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, ressarcimento ou 
indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar;  

i) Cumprir e fazer cumprir integralmente o CONTRATO, em conformidade com as 
disposições legais e regulamentares;  

j) Manter, durante a execução do CONTRATO, todas as condições de habilitação e 
qualificação necessárias para a continuidade da realização dos Investimentos e da 
prestação dos SERVIÇOS.  

k) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por todos os atos e eventos de 
sua competência, especialmente por eventuais desídias e faltas quanto a 
obrigações decorrentes da CONCESSÃO.  

l) Manter, em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, às suas 
expensas, os bens necessários à prestação dos SERVIÇOS que integram a 
CONCESSÃO, durante a vigência do CONTRATO.  

m) Realizar os Investimentos e executar os SERVIÇOS, satisfazendo as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade, conforto, higiene 
e cortesia.  

n) Cumprir os critérios, INDICADORES DE DESEMPENHO e parâmetros de qualidade 
na prestação dos SERVIÇOS que constam do CONTRATO e seus ANEXOS.  

o) Ressarcir o CONTRATANTE de todos os desembolsos decorrentes de 
determinações judiciais de qualquer espécie para satisfação de obrigações 
originalmente imputáveis à CONTRATADA, inclusive reclamações trabalhistas 
propostas por empregados ou terceiros vinculados à CONTRATADA, bem como a 
danos a clientes e órgãos de controle e fiscalização.  

p) Cumprir determinações legais quanto à legislação trabalhista, previdenciária, de 
segurança e medicina do trabalho, quanto aos seus empregados.  

q) Cumprir a legislação ambiental e regulamentação aplicável, no âmbito federal, 
estadual e municipal.  
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r) Promover campanhas educativas, informativas e operacionais para o adequado 
cumprimento das obrigações assumidas no presente CONTRATO.   

s) Atualizar anualmente e apresentar ao CONTRATANTE o inventário e o registro dos 
bens vinculados à presente CONCESSÃO, denominado INVENTÁRIO DE BENS 
VINCULADOS.  

t) Entregar ao CONTRATANTE e publicar, nos termos da lei, até o dia 31 de Maio de 
cada ano, as demonstrações financeiras e relatório de sustentabilidade, auditadas 
por empresa de auditoria independente, devidamente cadastrada na Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM, e manter os registros contábeis de todas as operações 
em conformidade com as normas aplicáveis às companhias abertas, nos termos 
da Lei Federal n.º 6.404/76, tal como alterada, especialmente pela Lei Federal n.º 
11.638/07, e com a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.  

u) Adquirir e dispor de todos os recursos humanos e meios materiais, equipamentos 
e acessórios necessários à perfeita operação dos Serviços.  

v) Executar todos os SERVIÇOS, controles e atividades relativos ao presente 
CONTRATO, com zelo e diligência, utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma 
das tarefas desempenhadas.  

w) Assegurar a adequada prestação dos Serviços, conforme definido no artigo 6º da 
Lei Federal nº 8.987/95, valendo-se de todos os meios e recursos à sua disposição, 
incluindo, mas não se limitando, a todos os Investimentos necessários para a 
manutenção dos níveis de serviço, independentemente das oscilações de 
demanda.   

x) Elaborar, em conjunto com o CONTRATANTE, um plano emergencial de 
comunicação para as hipóteses em que ocorra qualquer evento que possa 
prejudicar os SERVIÇOS e/ou os USUÁRIOS.  

  

7.3.FISCALIZAÇÃO  

Para efeitos de fiscalização, a CONTRATADA fica obrigada a:  

a) Prestar informações e esclarecimentos requisitados pelo CONTRATANTE, pela 
ARSAP ou pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, garantindo-lhes o acesso, a 
qualquer tempo, a todas as dependências das estruturas operacionais e sede, 
bem como documentação dos funcionários e veículos.  

b) Esclarecer e buscar sanar as reclamações, exigências ou observações feitas pelo 
CONTRATANTE, conforme os prazos fixados em cada caso.  

c) Fornecer ao CONTRATANTE, à ARSAP e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE todos e 
quaisquer documentos e informações pertinentes à CONCESSÃO, facultando-os à 
fiscalização e à realização de auditorias.  

d) Disponibilizar as informações por meio eletrônico acessível remotamente pelo 
CONCEDENTE, pela ARSAP e pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.   

e) Na hipótese de processos de auditoria ou verificação por órgão de controle e 
regulação, ou quaisquer processos de fiscalização conduzidos pelo CONTRATANTE 
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ou terceiro por ele autorizado, deverá facilitar e disponibilizar acesso às 
informações e documentações pertinentes.  
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7.4.OBRIGAÇÕES QUANTO AOS RECURSOS HUMANOS  

As obrigações descritas se aplicam tanto aos empregados da CONTRATADA quanto aos 

terceiros/prestadores de serviços, contratados direta ou indiretamente por ela. 

a) Assumir total e exclusiva responsabilidade por qualquer ônus ou encargos 
relacionados aos seus empregados, na prestação dos serviços objeto do 
CONTRATO, sejam eles decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária e/ou 
ambiental, incluídas as indenizações por acidentes, moléstias ou outras de 
natureza profissional e/ou ocupacional;  

b) Com relação ao quadro próprio de empregados, assumindo total responsabilidade 
pelo controle de jornada, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações 
trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, 
indenizações, multas, seguros, normas de saúde pública e regulamentadoras do 
trabalho;  

c) Elaborar e aplicar programa de capacitação e treinamento dos empregados 
envolvidos na operação dos SISTEMAS, em consonância com os requisitos 
estabelecidos neste documento;  

d) Cumprir rigorosamente as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, de 
acordo com a legislação vigente, e sempre visando à prevenção de acidentes no 
trabalho;  

e) É de responsabilidade da CONTRATADA garantir que a equipe selecionada para a 
prestação dos serviços objeto do CONTRATO reúna os seguintes requisitos:  

• Qualificação exigida para a função;  

• Atendimento aos requisitos legais (licenças, certificados, autorizações legais 
etc.), para o desempenho da função; 

• Conhecimentos suficientes para a correta prestação dos serviços objeto do 
CONTRATO.  

f) Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e 
encargos dos empregados;  

g) Todo o pessoal envolvido na prestação dos serviços objeto do CONTRATO deverá 
estar devidamente uniformizado, identificado, demonstrando cuidado com a 
apresentação pessoal, asseio e higiene;  

h) O pessoal também deverá portar, em todo momento, crachá de identificação com 
foto recente; 

i) No caso de greve que afete a prestação dos serviços objeto do CONTRATO, a 
CONTRATADA deverá oferecer soluções que garantam os serviços mínimos 
imprescindíveis determinados pelo CONTRATO; 

j) Para todos os efeitos contemplados neste documento, a responsabilidade 
derivada de trabalhos subcontratados será da CONTRATADA, bem como os 
custos, quando a greve se referir a qualquer reivindicação do pessoal responsável 
pela prestação dos serviços da CONTRATADA; 
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7.5.SEGURANÇA, SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS TRABALHISTAS  

a) A CONTRATADA contará com técnicos responsáveis pela Segurança e Medicina do 
Trabalho, os quais estipularão as pautas necessárias ao cumprimento das normas 
vigentes nesta matéria. Será de total responsabilidade da CONTRATADA a 
implantação de políticas de prevenção; 

b) A CONTRATADA providenciará os exames médicos exigidos pelas normas vigentes, 
a cada 12 (doze) meses ou em períodos menores nos casos previstos em legislação 
específica de determinada categoria; 

c) A CONTRATADA deverá manter empregados e/ou prestadores de serviços 
considerados aptos para a função desempenhada de acordo com o CONTRATO, 
promovendo, quando necessário ou solicitado, a substituição; 

d) Instruir seus empregados quanto à necessidade de cumprimento das Normas de 
Segurança e Medicina do Trabalho;  

e) Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção 
coletiva (EPC) a todos os empregados diretos e prestadores de serviço, inclusive: 
(i) solicitando periodicamente e arquivando os registros de entrega de EPIs, 
contendo números de certificado de aprovação, nomes, assinaturas, descrição do 
EPI fornecido, entre outras informações em suas unidades; (ii) solicitando os 
comprovantes de treinamento e (iii) registrando todas as ações expostas nos itens 
(i), (ii), assim como as providências adotadas em caso de constatação da existência 
de irregularidades;  

f) Serão estabelecidos “Protocolos de funcionamento para prevenção de riscos” 
com antecedência suficiente para o início dos serviços. Os Protocolos deverão 
incorporar instruções para a utilização dos equipamentos de proteção adequados 
à atividade a ser realizada. A CONTRATADA será responsável pela aquisição e 
utilização de tais equipamentos por seus empregados e/ou prestadores de 
serviços, sendo também responsável pelo treinamento do pessoal no que se 
refere à utilização de equipamentos de primeiros socorros, sistemas de 
evacuação, sistemas de proteção contra incêndios, etc.; 

g) A CONTRATADA deverá apresentar, quando solicitada, cópia dos Programas de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional – P.C.M.S.O. e de Prevenção dos Riscos 
Ambientais – P.P.R.A., contendo, no mínimo, os itens constantes das normas 
regulamentadoras nºs 7 e 9, respectivamente, da Portaria nº 3.214, de 08/06/78, 
do Ministério do Trabalho e Previdência Social, conforme determina a Lei Federal 
nº 6.514, de 22/12/77; 

h) A CONTRATADA deverá manter arquivo de exames admissionais, periódicos, 
demissionais, mudanças de função (se necessário) e retorno ao trabalho em caso 
de afastamento por doença superior a 15 (quinze) dias e /ou quando se tratar de 
retorno após acidente, conforme preconiza a NR 7, a qual compõe a Portaria nº 
3.214 de 08/06/78 e suas alterações; 
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i) A CONTRATADA deverá manter registro de segurança e saúde ocupacional, 
conforme preconiza a NR 32 do Ministério do Trabalho e Emprego, que compõe a 
Portaria nº 3.214 de 08/06/78 e suas alterações; 

j) A CONTRATADA será responsável por estabelecer e implantar um “Plano de 
Emergência/Contingência” perante possíveis não conformidades, tais como: no 
fornecimento energético, gás, vapor, quebra de equipamentos, greves e outros, 
assegurando a manutenção dos serviços. O Plano de Emergência e Contingência 
incluirá, entre outros:  

• Plano de Evacuação de Incêndios, com a realização de simulações de evacuação, 
e posterior avaliação que deverá medir a adequação do grau de treinamento da 
equipe e o conhecimento das medidas a serem tomadas;  

• Esquemas alternativos de trabalho, com vistas a assegurar a correta 
continuidade dos serviços prestados. O Plano de Emergência e Contingência 
deverá ser atualizado anualmente, adequando-se às obrigações e diretrizes 
impostas pelas normas vigentes, às novas tecnologias, dentre outros; 

A CONTRATADA deverá consultar as autoridades dos Municípios, Polícia, Bombeiros, 

Defesa Civil etc. para definição das suas estratégias relativas à segurança do ambiente, 

em especial quanto à elaboração do Plano de Emergência e Contingência. 
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7.6.REGULARIDADE FUNDIÁRIA 

Parte dos ativos da CAESA que passarão para a gestão da CONTRATADA não possui 

documento de titularidade regular, sendo obrigação da CONTRATADA a estruturação e 

organização da documentação necessária para a regularização, cabendo à CAESA os 

custos relacionados a precatórios, indenizações, desapropriações e despesas cartoriais. 

Para a expansão da infraestrutura, as áreas a serem adquiridas pela CONTRATADA 

deverão ser completamente regularizadas quanto à sua titularidade, quando de sua 

transferência para o CONTRATANTE ao final da CONCESSÃO.  
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7.7.AVANÇOS TECNOLÓGICOS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

A CONTRATADA deverá incorporar os avanços tecnológicos aplicáveis no segmento do 

saneamento básico, de forma a garantir uma contínua melhoria na qualidade e eficiência 

da prestação de serviços sob sua responsabilidade. 

Da mesma forma, deverá implantar um programa de sustentabilidade ambiental em suas 

operações, incluindo, mas não se limitando, os conceitos de eficiência energética, energia 

limpa e redução de impactos ambientais. 
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7.8.COMPLIANCE 

Todas as atividades da CONTRATADA devem estar firmemente orientadas pelas práticas 

de compliance, abrangendo o relacionamento com USUÁRIOS, fornecedores, 

contratantes e agentes públicos em geral, em especial o quanto estabelecido na Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013. 
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8. INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os serviços prestados pela CONTRATADA serão avaliados quanto a sua qualidade e 

eficiência, por um conjunto de parâmetros denominados INDICADORES DE METAS E 

NÍVEIS DE SERVIÇO, que fazem parte do ANEXO III do CONTRATO. 
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9. ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

O Atendimento ao USUÁRIO deve zelar pela excelência no relacionamento, transparência 

e facilidade de acesso às demandas de rotina. 

Deverá também incluir uma estratégia de comunicação permanente sobre as atividades 

da CONTRATADA ao longo do CONTRATO, noticiando obras em andamento, avanços nos 

indicadores de desempenho, relatórios de controle de qualidade de água e esgoto 

tratados, operações de manutenção que afetem a rotina dos serviços e outras 

informações de interesse do USUÁRIO. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar o serviço de atendimento ao público em todos os 

municípios (clientes e futuros clientes), de modo a agilizar a prestação de quaisquer 

informações de interesse dos usuários, que deverá ser obtida através de consultas 

informatizadas, como também deverá adotar procedimentos operacionais destinados a 

acelerar o tempo de prestação de serviços, de modo a propiciar eficiência máxima no 

atendimento ao cliente. 

No relacionamento com o cliente, a CONTRATADA deverá disponibilizar diferentes meios 

de atendimentos, tais como por telefone, personalizado, on line, autoatendimento e 

serviço de Ouvidoria, sempre através de pessoal devidamente capacitado. 

O dimensionamento dos canais de atendimento deverá ser efetuado de forma a garantir 

tempos razoáveis de espera. Deverá ser disponibilizado um sistema de monitoramento 

do fluxo de clientes nos canais de atendimento que permita, no prazo máximo de 1 (um) 

ano: monitorar a quantidade diária de atendimentos, verificar o tempo médio de 

atendimento e o tempo de espera, bem como avaliar os horários em que o fluxo é maior 

(chegada por minuto). 

A CONTRATADA deverá, em até 6 (seis) meses do início da concessão, instalar a loja de 

atendimento ao cliente em todos os municípios, em local de fácil acesso, devidamente 

dimensionado e equipado visando oferecendo comodidade e conforto ao cliente. Até 

este prazo limite será aceito que o serviço seja disponibilizado sem atender todas estas 

condições. O horário de funcionamento será o comercial, sem interrupção para horário 

de almoço. 

De imediato, após o início da concessão, deverá ser implantado o atendimento telefônico 

ininterrupto, que deverá ser disponibilizado, 24 (vinte e quatro) horas ao dia e todos os 

dias do ano. Fora do horário comercial, será admitida a transferência do atendimento 

para outra unidade que funcione no regime de horário exigido. 

Para cada solicitação e reclamação, deverá ser fornecido ao cliente, um número de 

Ordem de Serviço, cadastrado no sistema comercial, para que seja anotado e informado 

quando o mesmo vier a consultar o andamento do serviço. 

Deverá ser fornecido também um prazo limite para a execução do serviço solicitado ou o 

resultado da reclamação, sendo os prazos para a execução dos serviços e solução das 

reclamações os definidos no regulamento de serviços. 
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Todo e qualquer impedimento, para o atendimento da solicitação do cliente, deverá ser 

transmitido ao mesmo, formalmente, através de correspondências, via telefone, fax, 

correios ou email. 



 

 

ANEXO V – DISPOSIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

1.  Disposições gerais sobre o VERIFICADOR INDEPENDENTE 

1.1. Considera-se VERIFICADOR INDEPENDENTE a pessoa jurídica, com comprovado 

conhecimento técnico sobre a prestação e gerenciamento de serviços e atividades similares 

aos desempenhados pela CONCESSIONÁRIA. 

 

1.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE será responsável por auxiliar a AGÊNCIA REGULADORA na 

fiscalização do CONTRATO durante todas as suas etapas, competindo-lhe fazer o 

levantamento de informações e dados necessários à fiscalização do CONTRATO, 

notadamente no que concerne ao atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, 

previstos no ANEXO III - INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO, 

dentre outras contribuições dispostas a seguir. 

 

1.3. Caberá ao VERIFICADOR INDEPENDENTE o detalhamento da sistemática e dos 

procedimentos para aferição dos INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no CONTRATO DE 

CONCESSÃO, bem como no ANEXO III - INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE 

ATENDIMENTO. 

 

1.4. O trabalho do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser desenvolvido em parceria com 

a AGÊNCIA REGULADORA, observadas as diretrizes aqui dispostas, promovendo a integração 

das equipes e alinhamento em relação as melhores práticas a serem adotadas. 

 

 
2. Escopo dos serviços a serem prestados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE 

2.1. O escopo dos serviços prestados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE no primeiro ciclo 

de contratação pela AGÊNCIA REGULADORA deverá obedecer às seguintes etapas: 

 

a) PLANEJAMENTO: a etapa inicial dos trabalhos com o objetivo de estruturar as bases do 
projeto, estabelecer as diretrizes para a execução dos serviços, equalizar conceitos e 
práticas, além de promover total integração entre as equipes de trabalho da AGÊNCIA 
REGULADORA. 
 

b) ESTRUTURAÇÃO: serviços que exigem intenso esforço no início do CONTRATO DE 

CONCESSÃO e, uma vez estruturados, demandam esforços mais pontuais para 

manutenção da sua funcionalidade, tais como: 

 

I. Análise de sistemas de coleta e cálculos dos INDICADORES DE DESEMPENHO; e 

 

II. Elaboração de mapeamento funcional dos sistemas de desempenho. 

 

c) GESTÃO: serviços que compõem as atividades de gerenciamento da rotina do 

CONTRATO DE CONCESSÃO e que serão executados durante todo o período de 

contratação, tais como: 



 

 

 

I. Apoio à AGÊNCIA REGULADORA na fiscalização das atividades da CONCESSIONÁRIA 

no cumprimento das cláusulas e itens do CONTRATO DE CONCESSÃO; 

 

II. Acompanhamento do desempenho da CONCESSIONÁRIA em relação às 

obrigações, indicadores e metas definidos para cada item nos termos do ANEXO III 

– INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO; 

 

III. Elaboração e disponibilização de relatórios sobre o cumprimento dos 

INDICADORES DE DESEMPENHO pela CONCESSIONÁRIA, na periodicidade e nos 

prazos indicados na cláusula 26 do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

3.2. Entende-se por primeiro ciclo, a primeira contratação realizada pela AGÊNCIA 

REGULADORA para verificação independente dos SERVIÇOS prestados no âmbito deste 

CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

3.3. Além das fases descritas no primeiro ciclo de contratação do VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, constituem-se como serviços a serem prestados por essa entidade, ao longo 

de todo o ciclo de CONCESSÃO: 

 

a) Suporte à fiscalização da CONCESSIONÁRIA referente aos aspectos de aferição do 

desempenho e da qualidade dos SERVIÇOS executados pela CONCESSIONÁRIA; e 

 

b) Realização de diligências, levantamentos, inspeções de campo e coleta de informações 

junto à CONCESSIONÁRIA e ao SISTEMA. 

 

3.4.  No âmbito do primeiro ciclo de contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE pela 

AGÊNCIA REGULADORA, caberá à entidade contratada promover os procedimentos 

necessários à transferência do conhecimento adquirido quanto aos processos para 

mensuração do desempenho da CONCESSIONÁRIA com o necessário repasse dos 

macroprocessos à AGÊNCIA REGULADORA. 

 

3.5.  A exigência estipulada no item anterior tem como função capacitar a AGÊNCIA 

REGULADORA quanto aos insumos necessários às próximas contratações, com vistas a evitar 

insegurança e retrocesso na execução do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

3.6. O VERIFICADOR INDEPENDENTE não substitui, nem afasta o exercício do poder de 

fiscalização da AGÊNCIA REGULADORA no âmbito da CONCESSÃO. 

 

3. Contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE 

3.1. A contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE e a respectiva remuneração caberá à 

AGÊNCIA REGULADORA, nos termos das diretrizes dispostas neste ANEXO. 

 

3.2. Não poderão ser contratadas como VERIFICADOR INDEPENDENTE, as seguintes 

entidades: 



 

 

 

a) Impedidas ou suspensas de contratar com a Administração Pública; 
 

b) Cujos sócios tenham participação direta ou indireta na administração ou no quadro 
societário da CAESA, da CONCESSIONÁRIA ou do grupo econômico da qual essa última 
pertence; 

 
c) AFILIADA, coligada ou sob o controle comum da CAESA, da CONCESSIONÁRIA, de seus 

acionistas ou de eventual empresa subcontratada para realizar os serviços objeto 
deste CONTRATO DE CONCESSÃO; 

 
d) Que tenham em seu corpo técnico pessoa que seja ou tenha sido, nos últimos 6 (seis) 

meses, dirigente, gerente, empregado, contratado terceirizado ou sócio dos acionistas 
da CAESA, da CONCESSIONÁRIA ou de eventual empresa subcontratada para realizar 
os serviços objeto deste CONTRATO DE CONCESSÃO; 

 
e) Que prestem, contemporaneamente à contratação, serviço de auditoria independente 

na CAESA ou na CONCESSIONÁRIA; 
 

f) Que possuam contrato vigente com a CONCESSIONÁRIA, ainda que com objeto 
diverso; 

 
g) Que, de alguma forma, possam ter sua independência e imparcialidade 

comprometidas; 
 

h) Não estar submetida a liquidação, intervenção ou Regime de Administração Especial 

Temporária - RAET, falência ou recuperação judicial; não encontrar-se em 

cumprimento de pena de suspensão temporária de participação em licitação ou 

impedimento de contratar com a Administração; não ter sido declarada inidônea para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como não ter sido condenada, 

por sentença transitada em julgado, a pena de interdição de direitos devido à prática 

de crimes ambientais, conforme disciplinado no art. 10 da Lei n°9.605, de 12.02.1998. 

 

3.3. São requisitos obrigatórios para a contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ter 

experiência anterior em serviços de características semelhantes aos seguintes: 

 

I. Fiscalização ou Verificação Independente de contratos de PPP /Concessão; 
 
II. Gerenciamento de Projetos; 
 

III. Avaliação de Indicadores de Desempenho; 
 

IV. Fiscalização e Controle de Processos / Indicadores; 
 

V. Implementação de plataforma WEB para compartilhamento de informações; 
 

VI. Análise de vulnerabilidade em ambientes de Tecnologia da Informação, sob o 
ponto de vista de segurança da informação. 

 



 

 

 

 

*** 
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CONTRATO DE CONCESSÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADOS NO ESTADO 

DO AMAPÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI  

 
 

ESTRUTURA TARIFÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
  



Página 2 de 4 

A estrutura tarifária vigente considera os valores homologados pela Resolução Nº. 

02/CAESA-CONSAD, de 04 de junho de 2019. 

Por sua vez, os presentes estudos referenciais da concessão indicaram uma tarifa de 

referência que resulta da aplicação do fator de correção de 70,65% para a classe residencial 

e de 87,72% para as demais categorias. 

A PROPOSTA COMERCIAL a ser proposta apresentada pelas LICITANTES, deverá indicar 

o desconto sobre a TARIFA DE REFERÊNCIA apresentada na tabela a seguir. 

 

ESTRUTURA TARIFÁRIA VIGENTE 

Tarifas de água 

Categoria 

Consumidor medido 
Consumidor não 

medido 

0 – 10m3 
11 – 20 

m3 
21 – 
30m3 

31 – 
50m3 

>50m3 
Cota 

estimada 
(m3) 

Valor 
(R$) 

Residencial 2,26 2,36 2,67 3,46 4,90 25 59,55 

Comercial C1 2,67 5,34 5,34 5,34 5,34 15 53,40 

Comercial C2 5,34 6,41 6,41 6,41 6,41 15 85,44 

Comercial C3 6,40 7,32 7,32 7,32 7,32 15 100,60 

Industrial 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 20 146,40 

Pública 14,64 7,55 7,55 7,55 7,55 35 259,65 

Residencial 
social 

- - - - - 25 22,63 

Comercial 
Diferenciado 

- - - - - 10 26,70 

Tarifa de esgoto 

O VALOR DA TAXA DE ESGOTO É IGUAL A 75,00% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DA 
TARIFA DE ÁGUA PARA TODAS AS CATEGORIAS DE CONSUMO 
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ESTRUTURA TARIFÁRIA DE REFERÊNCIA 

Tarifas de água 

Categoria 

Consumidor medido 
Consumidor não 

medido 

0 – 10m3 
11 – 20 

m3 
21 – 
30m3 

31 – 
50m3 

>50m3 
Cota 

estimada 
(m3) 

Valor 
(R$) 

Residencial 3,86  4,03  4,56  5,90  8,36  25 101,62  

Comercial C1 5,01  10,02  10,02  10,02  10,02  15 100,24  

Comercial C2 10,02  12,03  12,03  12,03  12,03  15 160,39  

Comercial C3 12,01  13,74  13,74  13,74  13,74  15 188,85  

Industrial 13,74  13,74  13,74  13,74  13,74  20 274,82  

Pública 27,48  14,17  14,17  14,17  14,17  35 487,41  

Residencial 
social 

1,54  - - - - 25 38,62  

Comercial 
Diferenciado 

- - - - - 10 50,12  

Tarifa de esgoto 

O VALOR DA TAXA DE ESGOTO É IGUAL A 100,00% (CEM POR CENTO) DA TARIFA DE 
ÁGUA PARA TODAS AS CATEGORIAS DE CONSUMO 
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

A lista contendo os serviços complementares que a CONCESSIONÁRIA poderá executar e 

cobrar do USUÁRIOS, a pedido do mesmo, assim como as multas cabíveis, a serem aplicadas 

pela CONCESSIONÁRIA aos USUÁRIOS deverá ser prevista em regulamento a ser elaborado pela 

CONTRATADA. 

Caberá à AGÊNCIA REGULADORA publicar resolução; aprovando a cobrança, o valor 

unitário de cada um dos serviços complementares elencados na lista elaborada pela 

CONTRATADA e as multas cabíveis, a serem aplicadas pela CONCESSIONÁRIA aos USUÁRIOS. 

Outros serviços complementares, além daqueles elencados na lista elaborada pela 

CONTRATADA poderão ser previstos em resolução a ser publicada pela AGÊNCIA REGULADORA 

e seus valores deverão ser previamente aprovados pela AGÊNCIA REGULADORA.  

Os valores dos serviços complementares serão reajustados a cada 12 (doze) meses, 

contados a partir da data da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL na LICITAÇÃO da 

CONCESSÃO e obedecerá às regras e condições estabelecidas para reajuste das TARIFAS, 

previstas na cláusula 27 do CONTRATO 

 



 

 

ANEXO VII – DISPOSIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO DE GARANTIAS 

 

Modelo nº 01 – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO NA MODALIDADE 

SEGURO-GARANTIA 

 

 

Ao 

Estado do Amapá 

Ref.: Edital de Concorrência Internacional nº [●]/[●] 

 

 

Prezado Senhor, 

 

Em atendimento ao EDITAL em referência, a empresa [●], com sede à [●], na cidade de [●], 

Estado de [●], inscrita no CNPJ nº [●], neste ato representada por [●], portador(a) do RG nº [●] 

e inscrito(a) no CPF/MF sob nº [●], nos termos de seus documentos constitutivos, nos termos 

de seus documentos constitutivos, apresenta SEGURO GARANTIA, como condição à celebração 

do CONTRATO DE CONCESSÃO da licitação, conforme apólice anexa. 

 

[LOCAL], [DATA]. 

 

 

[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA] 

 

_____________________________________________ 

 

CONTRATADA 

Por seu representante legal 

RG nº [•] 

CPF/MF sob o nº [•] 

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS DO SEGURO GARANTIA 

 

1. TOMADOR: CONTRATADA 

 

2. SEGURADO: ESTADO DO AMAPÁ 

 

3. OBJETO DO SEGURO: Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas pela 

CONCESSIONÁRIA perante o ESTADO, nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO, devendo o 

Segurado ser indenizado, pelos valores fixados no item 5 abaixo, quando ocorrer 

descumprimento de obrigação contratual, incluindo, entre outros, os eventos indicados na 

Cláusula 16 do CONTRATO DE CONCESSÃO, bem como as multas decorrentes dos referidos 

descumprimentos. 

 



 

 

4. INSTRUMENTO: Apólice de seguro-garantia emitida por seguradora devidamente 

constituída e autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 

observando os termos dos atos normativos da SUSEP. 

 

5. VALOR DA GARANTIA: A Apólice de seguro-garantia deverá prever os valores de 

indenização para cada período do CONTRATO DE CONCESSÃO, nos termos da cláusula 16.1: 

 

5.1. A garantia de execução do CONTRATO DE CONCESSÃO será reajustada anualmente, na 

mesma data dos reajustes dos valores da TARIFAS, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

�� = Gt�� x 
1 + IPCA�� 

 

Onde: 

Gt é o valor da Garantia de Execução reajustada; 

Gt -1 é o valor da Garantia de Execução em vigor; 

IPCAp é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE); acumulado do período compreendido entre o mês do último 

reajuste e o mês do reajuste em questão. 

 

6. PRAZO: A Apólice de seguro-garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 12 (doze) 

meses a contar do início da eficácia do CONTRATO DE CONCESSÃO, renováveis nas hipóteses 

previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS: A Apólice de seguro-garantia deverá conter as seguintes disposições 

adicionais: 

 

7.1. Declaração da seguradora de que conhece e aceita os termos e condições do CONTRATO 

DE CONCESSÃO; 

 

7.2. Vedação ao cancelamento da Apólice de Seguro-Garantia por falta de pagamento total ou 

parcial do prêmio; 

 

7.3. Em caso de confirmação do descumprimento pelo Tomador das obrigações cobertas pela 

Apólice de Seguro-Garantia, o Segurado terá direito de exigir da Seguradora a indenização 

devida, quando resultar infrutífera a notificação feita ao Tomador; 

 

7.4. Em caso de declaração de caducidade da CONCESSÃO, o ESTADO poderá executar a 

Apólice de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais prejuízos; e 

 

7.5. Em caso de apresentação de questões judiciais entre Seguradora e Segurado, a resolução 

do conflito deverá ocorrer na jurisdição de domicílio do Segurado. 

Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste ANEXO terão os significados a 

eles atribuídos no EDITAL. 

  



 

 

Modelo nº 02 – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO NA MODALIDADE 

FIANÇA BANCÁRIA 

 

 

Ao 

Estado do Amapá 

Ref.: Edital de Concorrência Internacional nº [●]/[●] 

 

 

Prezado Senhor, 

 

1. Pela presente Carta de Fiança, o Banco [•], com sede [•], inscrito no CNPJ/MF sob nº [•], 

(“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se perante ao 

ESTADO, como fiador solidário da [Contatada], (“Afiançada”), com expressa renúncia dos 

direitos previstos nos artigos nºs 827, 835, 837, 838, 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 (Código Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Afiançada no CONTRATO DE CONCESSÃO, oriundo da Concorrência Internacional nº [•]/[•], 

(“Contrato”), a ser celebrado entre o ESTADO e a Afiançada, cujos termos, cláusulas e 

condições o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar. 

 

2. Em consequência desta Carta de Fiança, obriga-se o Banco Fiador, no caso de a Afiançada 

descumprir quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, incluindo, entre outros, os eventos indicados na Cláusula 35 do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, bem como as multas decorrentes dos referidos descumprimentos, nas condições 

e nos prazos estabelecidos no CONTRATO DE CONCESSÃO, a pagar ao ESTADO os valores 

indicados a seguir: 

 

[Valores conforme cláusula 16.1] 

 

O valor da Carta de Fiança será reajustado anualmente, na mesma data dos reajustes dos 

valores da TARIFAS, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

�� = Gt�� x 
1 + IPCA�� 

 

Onde: 

Gt é o valor da Garantia de Execução reajustada; 

Gt -1 é o valor da Garantia de Execução em vigor; 

IPCAp é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE); acumulado do período compreendido entre o mês do último 

reajuste e o mês do reajuste em questão. 

 

3. Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no âmbito dos valores acima indicados, a pagar pelos 

prejuízos causados pela Afiançada, como multas aplicadas pela AGÊNCIA REGULADORA, 

relacionadas ao CONTRATO DE CONCESSÃO, comprometendo-se a efetuar os pagamentos 

oriundos destes títulos quando lhe forem exigidos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 



 

 

horas, contadas a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da notificação escrita 

encaminhado pelo ESTADO. 

 

4. O Banco Fiador não poderá admitir nenhuma objeção ou oposição da Afiançada ou por ela 

invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigação assumida perante o ESTADO 

nos termos desta Carta de Fiança. 

 

5. O Banco Fiador e a Afiançada não poderão alterar qualquer dos termos da Fiança sem a 

prévia e expressa autorização do ESTADO. 

 

6. Sempre que a Afiançada se utilizar de parte do total da Fiança, o Banco Fiador obriga-se a 

efetuar imediata notificação à Afiançada para que esta proceda, dentro de 10 (dez) dias úteis 

da data da utilização, à recomposição do montante integral da Fiança. 

 

7. Na hipótese de o ESTADO ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a 

que se refere a presente Carta de Fiança, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das 

despesas judiciais ou extrajudiciais. 

 

8. A Fiança vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, contados da data de assinatura do CONTRATO 

DE CONCESSÃO, conforme as condições mencionadas na Cláusula 16, renováveis por igual 

período. 

 

9. Declara ainda o Banco Fiador que: 

 

a) esta carta de fiança está devidamente contabilizada, observando integralmente os 

regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos 

da Legislação Bancária aplicável; 

 

b) os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a fiança em seu nome e em sua 

responsabilidade; e  

 

c) seu capital social é de R$ [•] ([•] reais), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a 

expedir Cartas de Fiança, e que o valor da presente Carta de Fiança, no montante de R$ [•] ([•] 

reais), encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central do Brasil. 

 

[LOCAL], [DATA]. 

 

[ASSINATURA DOS REPRESENTANTES LEGAIS COM FIRMA RECONHECIDA] 

 

_____________________________________________ 

 

[Assinatura das Testemunhas] 

 



 

 

ANEXO VIII 

 

CONSELHO DOS TITULARES 

 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Fica instituído o CONSELHO DOS TITULARES, em observância ao art. 9º, da Lei federal 

nº 11.445/2007, e nos limites estabelecidos nos instrumentos de gestão associada celebrados 

entre os Municípios e o ESTADO, ambos com anuência e interveniência da AGÊNCIA 

REGULADORA, para estruturação da prestação regionalizada dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no ESTADO.  

 

Os CONSELHOS DOS TITULARES serão constituídos como órgãos consultivos com a finalidade 

de coordenar e integrar as relações entre os titulares dos serviços públicos de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário da CONCESSÃO, o ESTADO e a AGÊNCIA REGULADORA 

visando a assegurar a participação dos titulares em decisões atinentes à execução do 

CONTRATO DE CONCESSÃO, nos termos previstos no subitem 3.1. 

 

2. COMPOSIÇÃO 

2.1.  O CONSELHO DOS TITULARES será composto pelos titulares dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário da CONCESSÃO e será presidido pela AGÊNCIA 

REGULADORA, a qual não terá direito a voto. 

 

2.2. Os membros do CONSELHO DOS TITULARES terão o direito de indicar um membro 

representante. 

 

2.3. A nomeação e substituição dos membros dos CONSELHOS DOS TITULARES é livre aos 

titulares nele representados, desde que observados os requisitos do subitem 2.1. 

 

2.4. A participação dos membros indicados pelos titulares do serviço público de água e 

esgotamento sanitário da CONCESSÃO será considerada serviço relevante e sem remuneração. 

 

2.5. É vedado aos CONSELHOS DOS TITULARES adotar medidas ou emanar decisões que 

contrariem ou alterem o disposto no CONTRATO DE CONCESSÃO ou mesmo que extrapolem a 

finalidade para a qual foram criados. 

 

2.6. A participação dos titulares dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no CONSELHO DOS TITULARES será facultativa. 

 

2.6.1. A ausência de indicação de membro para integrar o CONSELHO DOS TITULARES 

implicará o acatamento integral das decisões emitidas pelo CONSELHO DOS 

TITULARES. 

 

3. ATRIBUIÇÕES 



 

 

3.1. Os CONSELHOS DOS TITULARES, na qualidade de órgãos consultivos, terão como 

atribuições: 

 

3.1.1. Acompanhar os processos de revisão dos planos de água e esgoto de todos os titulares 

que integram a CONCESSÃO, para garantir que estejam em conformidade com a 

prestação regionalizada de tais serviços;  

 

3.1.2. Manifestar-se sobre a apuração do montante da indenização eventualmente devida à 

CONCESSIONÁRIA em decorrência da extinção do CONTRATO DE CONCESSÃO, 

incluindo a apuração do montante a ser indenizado pela reversão dos BENS 

VINCULADOS. 

 

3.1.3. Manifestar-se sobre quaisquer formas de extinção antecipada do CONTRATO DE 

CONCESSÃO; 

 

3.1.4. Manifestar-se sobre o ingresso de novos municípios na CONCESSÃO; 

 

3.1.5. Manifestar-se sobre a saída de municípios da CONCESSÃO; 

 

3.1.6. Manifestar-se sobre a prorrogação do CONTRATO DE CONCESSÃO no caso em que o 

prazo total do CONTRATO DE CONCESSÃO ultrapasse 40 (quarenta) anos, inclusive 

para fins de reequilíbrio econômico-financeiro; 

 

3.2. A atuação dos titulares dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário está limitada à CONCESSÃO por ele integrado. 

 

 

4. DAS REUNIÕES E MANIFESTAÇÕES 

4.1. Sempre que necessário para o exercício de algumas das atribuições previstas no item 3 

deste ANEXO, caberá à AGÊNCIA REGULADORA convocar os membros do CONSELHO DOS 

TITULARES, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da reunião, encaminhando 

os requerimentos e documentos pertinentes, para exame prévio do CONSELHO DOS 

TITULARES.  

 

4.2.1 Em atendimento ao art. 14, inciso III, da Lei federal nº 11.445/2007, compete ao 

CONSELHO DOS TITULARES envidar todos os esforços necessários para que os planos 

municipais de água e esgoto se mantenham compatíveis entre si, primando pelo 

atendimento dos princípios da economicidade, da eficiência, da modicidade tarifária e 

do serviço adequado. 

 

4.3 Sempre que necessário para o exercício de algumas das atribuições previstas no item 3 

deste ANEXO, os CONSELHOS DOS TITULARES realizarão reuniões, mediante convocação da 

AGÊNCIA REGULADORA, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da reunião, 

podendo a convocação ser realizada por correspondência eletrônica. 

 



 

 

4.4 As manifestações dos CONSELHOS DOS TITULARES terão caráter consultivo e deverão 

ser registradas em ata. 

 

4.5 O CONSELHO DE TITULARES deverá se manifestar em até 30 (trinta) dias contados da 

data da primeira convocação realizada pela AGÊNCIA REGULADORA. 

 

4.5.1 Na ausência de manifestação nos prazos previstos no item 4.5, será presumida a 

manifestação positiva da proposta apresentada ao CONSELHO DE TITULARES. 

 

 

 

*** 



 

 

ANEXO IX – DIRETRIZES PARA A ALIMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA 

RESERVA 

 

 

1. Caberá à CONCESSIONÁRIA manter a suas expensas a CONTA RESERVA, a qual será 

destinada os valores correspondentes à diferença entre a RECEITA TARIFÁRIA e a receita 

decorrente das TARIFAS EFETIVAS, após a aplicação dos INDICADORES DE DESEMPENHO, nos 

termos do CONTRATO. 

 

1.1.1. A CONCESSIONÁRIA terá de tomar todas as providências necessárias à abertura e à 

manutenção da CONTA RESERVA, que será de titularidade do ESTADO, comprovando a 

sua constituição antes do encerramento da OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA. 

 

1.1.2. Em vista da titularidade da CONTA RESERVA, o ESTADO compromete-se a fornecer todas 

as informações e documentos necessários, bem como a tomar todas as providências 

voltadas à abertura da CONTA RESERVA. 

 

1.1.3. Uma vez instituída a CONTA RESERVA, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao 

ESTADO e à AGÊNCIA REGULADORA declaração emitida pelo banco depositário que 

expressa a abertura da CONTA RESERVA e sua aptidão à realização de movimentações, 

nos termos deste Anexo, assim como cópia do contrato celebrado entre as 

CONCESSIONÁRIA e banco depositário, com interveniência-anuência do ESTADO. 

 

2. A CONTA RESERVA será movimentada exclusivamente pelo banco depositário, nos 

termos deste Anexo. 

 

3. A CONCESSIONÁRIA não poderá utilizar os valores mantidos na CONTA RESERVA, 

restando tal prerrogativa apenas ao ESTADO. 

 

4. Sempre que solicitado, o banco depositário deverá enviar ao ESTADO e/ou à AGÊNCIA 

REGULADORA informações sobre a CONTA RESERVA, no prazo de até 2 (dois) dias úteis da 

solicitação, incluindo saldos, extratos, depósitos, transferências e históricos de investimento. 

 

5. Em atendimento ao item 26.2 do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA concorda que a 

totalidade dos valores decorrentes da RECEITA TARIFÁRIA deverá ser depositada diretamente 

na CONTA RESERVA. Para tanto, a CONCESSIONÁRIA deverá praticar os atos necessários para 

fazer creditar diretamente na CONTA RESERVA a totalidade dos referidos recursos. 

 

6. Anualmente, a AGÊNCIA REGULADORA enviará ao banco depositário, comunicação 

informando o percentual de incidência dos INDICADORES DE DESEMPENHO sobre a RECEITA 

TARIFÁRIA, bem como os meses de referência da sua aplicação. 

 

7. O saldo da CONTA RESERVA deverá ser destinado ao: 

 

7.1.1. Abatimento do valor da TARIFA ao longo do prazo de vigência do CONTRATO; ou 



 

 

 

7.1.2. Pagamento de passivos do ESTADO ou MUNICÍPIOS devidos à CONCESSIONÁRIA, tais 

como, mas não se limitando, reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e 

indenizações, quando cabível, de acordo com a cláusula 37 do CONTRATO. 

 

8. Além dos valores resultantes da diferença entre a RECEITA TARIFÁRIA e a receita 

decorrente das TARIFAS EFETIVAS, após a aplicação dos INDICADORES DE DESEMPENHO, a 

critério do ESTADO, poderão ser destinadas à CONTA RESERVA os recursos provenientes da 

aplicação de penalidades pecuniárias que não estejam vinculadas ao ressarcimento de outra 

CONCESSÃO em razão da governança entre BLOCOS. 

 

9. Mediante advento do término da Concessão, caso existam quaisquer recursos 

remanescentes na CONTA RESERVA, tais recursos deverão ser transferidos a uma conta de 

titularidade do ESTADO, a ser por ele indicado. 

 

*** 



 

 

ANEXO X – COMITÊ DE MONITORAMENTO 

 

 

1.  DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. Em até 6 (seis) meses após a celebração do CONTRATO, o ESTADO convocará os 

titulares dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e a 

sociedade civil a constituir o COMITÊ DE MONITORAMENTO, que se encarregará de fiscalizar 

as atividades desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA na ÁREA DA CONCESSÃO. 

 

1.2. A finalidade do COMITÊ DE MONITORAMENTO é exercer o controle social através da 

participação no processo de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação dos 

serviços públicos no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 

2. COMPOSIÇÃO 

2.1.  Comporão o COMITÊ DE MONITORAMENTO: 

 

a) Titulares dos serviços; 

 

b) Entidades relacionadas ao setor de saneamento básico; 

 

c) Usuários do serviço;  

 

d) Organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de 

saneamento;  

 

e) ESTADO;  

 

2.2. A participação dos titulares dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário será facultativa. 

 

2.3. Cada entidade indicada no item 2.1 terá direito a indicar um membro para compor o 

COMITÊ DE MONITORAMENTO, sendo que no caso dos usuários do serviço, deverão ser 

indicados três representantes. 

 

2.3.1. A participação das entidades e organizações previstas nas alíneas "b" e "d" será 

precedida de requerimento elaborado pela entidades e/ou organização, nos termos do 

regulamento; 

 

2.3.2. A participação dos usuários será feita em processo aberto ao público e diferenciado 

por tipo de usuário a ser representado, nos termos do regulamento. 

 

2.4. Cada membro do COMITÊ DE MONITORAMENTO terá o direito de indicar um suplente. 

 

2.5. A participação das entidades indicadas no item 2.1 será considerada serviço relevante 

e sem remuneração. 



 

 

 

2.6. A nomeação e substituição dos membros do COMITÊ DE MONITORAMENTO é livre às 

entidades nele representados. 

 

2.6.1. Todos os representantes das entidades indicadas no item 2.1, com exceção daqueles 

indicados na alínea "c" do referido item, deverão deter competência e expertise 

necessária à condução das atividades regulares do COMITÊ DE MONITORAMENTO.  

 

3. ATRIBUIÇÕES 

3.1. O COMITÊ DE MONITORAMENTO será constituído como órgão consultivo e terá como 

atribuições: 

 

a) Acompanhar a prestação dos serviços; 

 

b) Participar na avaliação dos serviços; 

 

c) Propor melhorias na prestação dos serviços;  

 

d) Contribuir na definição de diretrizes de planejamento dos serviços; 

 

e) Receber e analisar as críticas, sugestões e reclamações de usuários, tomando as 

medidas necessárias à proposição de correção de falhas, erros ou ineficiências na 

prestação dos serviços à população, mediante submissão de parecer opinativo à 

AGÊNCIA REGULADORA; e 

 

f) Colaborar com o ESTADO na fiscalização dos CONTRATOS DE CONCESSÃO E DE 

PROGRAMA. 

 

3.2. A primeira reunião do COMITÊ DE MONITORAMENTO deverá ser convocada pela 

AGÊNCIA REGULADORA, devendo ser publicada com 15 (quinze) dias de antecedência no 

Diário Oficial do ESTADO e terá como pauta: 

 

3.2.1. estipular prazo para elaboração do regulamento interno do COMITÊ DE 

MONITORAMENTO; 

 

3.2.2.  a definição do cargo de presidente, o qual deverá ser nomeado por votação simples 

entre os presentes. 

 

3.3. Uma vez elaborado o regulamento interno do COMITÊ DE MONITORAMENTO, seu 

conteúdo será colocado em votação na próxima reunião a ser convocada pelo presidente, 

nos termos do item 4.1. 

 

 

4. DAS REUNIÕES 



 

 

4.1. O COMITÊ DE MONITORAMENTO se reunirá ordinariamente, em periodicidade a ser 

definida após a sua constituição, sempre com convocação publicada no Diário Oficial do 

ESTADO, com 15 (quinze) dias de antecedência. 

 

4.2. Será admitida a reunião extraordinária, mediante convocação de um terço de seus 

membros com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 

 

4.3. As deliberações do COMITÊ DE MONITORAMENTO ocorrerão desde que haja a 

presença mínima de metade de seus membros. 

 

 

*** 
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DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA FINS DE REEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice Geral 

 

1. Receita Operacional Bruta (ROB) ....................................................................... 3 

2. Impostos Indiretos (IIN) ..................................................................................... 5 

3. Receita Operacional Líquida (ROL) ..................................................................... 5 

4. Inadimplência (INA) ........................................................................................... 6 

5. Receita Após Inadimplência (RAI)....................................................................... 6 

6. Custos de Operação e Manutenção (COM) ......................................................... 6 

6.1. Custo com Energia Elétrica (CEE) .................................................................................. 7 

6.2. Custo com Mão de Obra Operacional (CMO) ............................................................... 7 

6.3. Custo com Produtos Químicos (CPQ) ............................................................................ 7 

6.4. Custo com Destinação de Lodo (CDL) ........................................................................... 8 

6.5. Custo com Análises Laboratoriais (CAL) ........................................................................ 8 

6.6. Custo com Manutenção (CMA) ..................................................................................... 9 

6.7. Custo com Veículos Operacionais (CVO) ....................................................................... 9 

6.8. Outros Custos Operacionais (OCO) ............................................................................... 9 

7. Despesas Comerciais e Administrativas (DCA) .................................................... 9 

7.1. Despesas com Mão de Obra Administrativa (DMA) ..................................................... 9 

7.2. Despesas com Licenciamento e Condicionantes Ambientais (DLA) ............................ 10 

7.3. Taxa de Fiscalização da AGÊNCIA REGULADORA (TFA) ............................................... 10 

7.4. Outras Despesas Administrativas (ODA) ..................................................................... 10 

8. LAJIDA (Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) ............... 10 

9. Impostos Diretos (IDI) ...................................................................................... 10 

10. Variação da Necessidade de Capital de Giro (VCG) ........................................... 11 

11. Investimentos (INV) ......................................................................................... 11 

12. Outorga (OUT) ................................................................................................. 12 

13. Amortização .................................................................................................... 12 

14. Fluxo de Caixa Livre do Projeto (FCP) ............................................................... 12 

15. Índices de Atualização ..................................................................................... 13 

 

  



 

 

Esse documento tem por objetivo estabelecer as diretrizes gerais para composição do fluxo de 

caixa anual a ser utilizado em eventos que ensejem a necessidade de reequilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO. 

As orientações aqui presentes servirão como requisitos obrigatórios mínimos a serem 

atendidos. 

A estrutura do Fluxo de Caixa deverá conter: 

1. Receita Operacional Bruta (ROB); 

2. Impostos Indiretos (IIN); 

3. Receita Operacional Líquida (ROL); 

4. Inadimplência (INA); 

5. Receita Após Inadimplência (RAI); 

6. Custos de Operação e Manutenção (COM); 

7. Despesas Comerciais e Administrativas (DCA); 

8. LAJIDA; 

9. Impostos Diretos (IDI); 

10. Variação da Necessidade de Capital de Giro (VCG); 

11. Investimentos (INV); 

12. Fluxo de Caixa Operacional (FCO). 

Todas as informações deverão ser segregadas por município da ÁREA DE CONCESSÃO e deverão 

tomar como referência as seguintes fontes de informação, nessa ordem de prioridade: 

i. Dados históricos da própria CONCESSIONÁRIA; 

ii. Caso não existam dados históricos da CONCESSIONÁRIA, e somente neste caso, dados 

oficiais públicos de instituições amplamente reconhecidas; 

iii. E, por último, se os dois primeiros não existirem, dados históricos da CAESA, se 

aplicáveis. 

Para anos anteriores à data da análise do pleito de reequilíbrio, deverão ser utilizados os dados 

efetivamente medidos pela CONCESSIONÁRIA. Para anos posteriores à data da análise do pleito 

de reequilíbrio, deverão ser consideradas projeções, conforme as regras aqui estabelecidas. 

Caso algum índice ou fonte oficial mencionado neste ANEXO deixe de existir, deverá ser 

substituído pelo índice ou fonte equivalente que venha a substituí-los. 

O Fluxo de Caixa deverá ser elaborado em base real, com data-base do EVTE. Para dados com 

data-base posterior ao EVTE, os valores deverão ser ajustados de acordo com os índices pré-

estabelecidos neste ANEXO. 

 

1. Receita Operacional Bruta (ROB) 

Para cálculo da receita operacional bruta, será necessário apresentar as projeções das seguintes 

informações no horizonte de vigência do CONTRATO: 

1. Número de economias potenciais na ÁREA DE CONCESSÃO - ECP; 

2. Índice de atendimento de água (%) - IAA; 

3. Distribuição das economias nas seguintes categorias: Tarifa Social, Residencial sem 

Tarifa Social e Não Residencial (%); 



 

 

4. Tarifa média de água para cada uma das categorias (R$/m³) - TMA; 

5. Volume médio faturado de água para cada uma das categorias (m³/economia/mês) 

- VMA; 

6. Índice de atendimento de esgoto (%) - IAE; 

7. Relação entre a tarifa de esgoto e a tarifa de água para cada categoria - RAE; 

8. Percentual de receita indireta em relação à receita direta (%) - IND; 

9. Percentual de receita financeira em relação à receita direta (%) - FIN. 

O número de economias potenciais (ECP) na ÁREA DE CONCESSÃO será obtido através do 

cadastro da CONCESSIONÁRIA e sua projeção será calculada utilizando-se a mesma taxa de 

crescimento prevista na projeção oficial mais recente à época da análise de reequilíbrio 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para os municípios 

abrangidos pela ÁREA DE CONCESSÃO, se disponível, ou para o estado do Amapá, caso a anterior 

não exista. 

 

O número de economias de água (ECA) será obtido através do produto entre o número de 

economias potenciais (ECP) e o índice de atendimento de água. 

��� = ��� ∗ ��� 

Em caso de alterações que impactem nas metas do índice de atendimento de água, sua projeção 

futura deverá ser proporcional à curva prevista no Anexo do CONTRATO DE CONCESSÃO, ou 

seja, com as mesmas taxas de variação anuais definidas, exceto caso a própria meta do índice 

de atendimento de água seja o objeto do reequilíbrio, situação na qual seus valores futuros 

serão considerados conforme o pleito. 

O número total de economias de água deverá ser estratificado conforme distribuição por 

categoria: Tarifa Social, Residencial sem Tarifa Social e Não Residencial, sendo essa distribuição 

mantida constante e igual aos últimos dados disponíveis para projeções futuras. 

A receita mensal direta de água (RDA) será obtida pelo produto entre o número de economias 

de água, o volume médio faturado de água (VMA) e a tarifa média de água (TMA), para cada 

uma das categorias. 

�	� = ��� ∗ 
�� ∗ ��� 

Para projeções futuras, a tarifa média de água será mantida constante em termos reais, com 

data-base do EVTE, isto é, sendo igual ao último dado disponível. 

A projeção futura de volume médio faturado de água, por sua vez, será mantida constante e 

igual à média aritmética dos dados dos 3 anos mais recentes disponíveis.  

Caso a CONCESSÃO esteja vigente a menos de 3 anos, deverão ser utilizadas as projeções de 

receita direta de água e esgoto constantes do EVTE. Caso uma das PARTES queira utilizar uma 

projeção diversa, deverá fundamentar tecnicamente essa utilização, cabendo à AGÊNCIA 

REGULADORA acatar ou não a utilização dessa alternativa. 

O número total de economias de esgoto (ECE), por sua vez, será calculado através do produto 

entre o número de economias potenciais e o índice de atendimento de esgoto. 

��� = ��� ∗ ��� 



 

 

Em caso de alterações que impactem na meta do índice de atendimento de esgoto, sua projeção 

futura deverá ser proporcional à curva prevista no Anexo do CONTRATO DE CONCESSÃO, ou 

seja, com as mesmas taxas de variação anuais definidas, exceto caso a própria meta do índice 

de atendimento de esgoto seja o objeto do reequilíbrio, situação na qual seus valores futuros 

serão considerados conforme o pleito. 

O número total de economias de esgoto deverá ser estratificado conforme distribuição por 

categoria: Tarifa Social, Residencial sem Tarifa Social e Não Residencial, sendo essa distribuição 

mantida constante e igual aos últimos dados disponíveis para projeções futuras. 

A receita mensal direta de esgoto (RDE) será obtida pelo produto entre o número de economias 

de esgoto, o volume médio faturado de água, a tarifa média de água e a relação entre a tarifa 

de esgoto e a tarifa de água, para cada categoria. A RAE aplicável será mantida constante para 

projeções futuras. 

�	� = ��� ∗ 
�� ∗ ��� ∗ ��� 

A receita indireta (RIN) será obtida pelo produto entre a receita direta total, somando-se água 

e esgoto, e o percentual de receita indireta em relação à receita direta. 

�� = �	 ∗ (�	� + �	�) 

A receita financeira (RFI) será obtida pelo produto entre a receita direta total, somando-se água 

e esgoto, e o percentual de receita financeira em relação à receita direta. 

��� = �� ∗ (�	� + �	�) 

A projeção futura dos percentuais de receita indireta e receita financeira serão mantidas 

constante e iguais às suas respectivas médias aritméticas dos dados dos 3 anos mais recentes 

disponíveis. Caso a CONCESSÃO esteja vigente a menos de 3 anos, deverão ser utilizadas as 

projeções constantes do EVTE. Caso uma das PARTES queira utilizar uma projeção diversa, 

deverá fundamentar tecnicamente essa utilização, cabendo à AGÊNCIA REGULADORA acatar ou 

não a utilização dessa alternativa. 

Por fim, a receita operacional bruta será a soma entre as receitas diretas de água e esgoto, a 

receita indireta e a receita financeira. 

��� = �	� + �	� + �� + ��� 

 

2. Impostos Indiretos (IIN) 

Deverão ser considerados todos os impostos indiretos sobre a receita conforme legislação 

aplicável. 

O montante de impostos indiretos será calculado através da aplicação das respectivas alíquotas 

sobre a receita operacional bruta do empreendimento. 

Deverão ser considerados também os créditos tributários pertinentes à execução dos serviços 

conforme regramento da Receita Federal. 

 

3. Receita Operacional Líquida (ROL) 



 

 

Será a diferença entre a receita operacional bruta e os impostos indiretos. 

��� = ��� − �� 

 

4. Inadimplência (INA) 

O percentual de inadimplência (PIN) representa o percentual da receita operacional bruta que 

é faturado, porém não efetivamente recebido. 

O montante será calculado através do produto entre a receita operacional bruta e o percentual 

de inadimplência. 

Para projeções futuras da inadimplência, deverá ser proporcional à curva prevista no EVTE, ou 

seja, com as mesmas taxas de variação anuais definidas, não podendo a projeção ser inferior ao 

limite mínimo de inadimplência projetado no EVTE. 

 

5. Receita Após Inadimplência (RAI) 

É a diferença entre a receita operacional líquida e a inadimplência. 

��� = ��� − �� 

 

6. Custos de Operação e Manutenção (COM) 

Os custos de operação e manutenção (O&M) deverão ser segmentados nas seguintes categorias: 

I. Custo com energia elétrica (R$/mês) - CEE; 

II. Custo com mão de obra operacional (R$/mês) - CMO; 

III. Custo com produtos químicos (R$/mês) - CPQ; 

IV. Custo com destinação de lodo (R$/mês) - CDL; 

V. Custo com análises laboratoriais(R$/mês) - CAL; 

VI. Custos com manutenção (R$/mês) - CMA; 

VII. Custos com veículos operacionais (R$/mês) - CVO; e 

VIII. Outros custos operacionais (R$/mês) - OCO. 

��� = ��� + ��� + ��� + �	� + ��� + ��� + �
� + ��� 

Os itens de custo, sempre que possível e aplicável, deverão estar segregados para água e esgoto 

e, quando tal segregação não estiver explícita na estrutura operacional, deverá ser feita alocação 

proporcional conforme critério estabelecido pela CONCESSIONÁRIA. 

Os itens deverão estar relacionados a uma entre as possíveis seguintes métricas: volume de água 

consumido por mês pelos usuários, número de ligações de água ou número de ligações de 

esgoto. 

O volume de água consumido por mês pelos usuários (VAC) deverá ser obtido a partir do 

histórico da CONCESSIONÁRIA e projetado tomando-se por base as metas de atendimento e a 

projeção oficial mais recente à época da análise de reequilíbrio divulgada pelo Instituto 



 

 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para os municípios abrangidos pela ÁREA DE 

CONCESSÃO, se disponível, ou para o estado do Amapá, caso a anterior não exista. 

O número de ligações de água (NLA) deverá ser calculado a partir do produto do número de 

economias de água por um índice que relacione a quantidade de economias por ligação (IEL). 

Tal índice estará relacionado ao nível de verticalização de cada município. 

�� = ��� ∗ ��� 

Similarmente, o número de ligações de esgoto (NLE) deverá ser calculado a partir do produto do 

número de economias de esgoto (ECE) pelo mesmo índice que relaciona a quantidade de 

economias por ligação (IEL). 

�� = ��� ∗ ��� 

Para projeção futura, o índice de economias por ligação (IEL) será mantido constante e igual ao 

dado mais recente disponível para a ÁREA DE CONCESSÃO. 

 

6.1. Custo com Energia Elétrica (CEE) 

O custo com energia elétrica (CEE) será obtido a partir do produto entre o consumo médio de 

energia elétrica da CONCESSIONÁRIA, em kWh/mês, e o preço praticado pela concessionária de 

energia elétrica, em R$/kWh. 

O consumo médio de energia elétrica em kWh/mês deverá ser obtido a partir da quantidade de 

energia elétrica consumida para produzir 1 m³ de água consumida. 

Para projeções futuras, o preço praticado pela concessionária de energia elétrica, em R$/kWh, 

será mantido constante em termos reais, isto é, sendo igual ao último dado disponível. 

 

6.2. Custo com Mão de Obra Operacional (CMO) 

O custo com mão de obra operacional (CMO) deverá ser segregado em Mão de Obra de 

Operação e Mão de Obra de Manutenção. 

Partindo-se da premissa do número de ligações por funcionário para cada uma das áreas 

(Operação e Manutenção), procede-se a multiplicação pelo número de ligações obtendo-se a 

quantidade de funcionários que, por sua vez, deverá ser multiplicada pelo custo médio por 

funcionário, também segregado por área, em R$/funcionário/mês. 

Para projeções futuras, se o evento de reequilíbrio acorrer nos 10 (dez) primeiros anos da 

concessão, aplicam-se os custos projetados do EVTE. Se o evento ocorrer do 11º (décimo 

primeiro) ano em diante, o custo médio por funcionário de cada área, em R$/funcionário/mês, 

será mantido constante em termos reais, isto é, sendo igual ao último dado disponível. 

 

6.3. Custo com Produtos Químicos (CPQ) 

Deverá ser fornecida a quantidade de cada produto químico utilizado na produção de 1 m³ de 

água consumida. 



 

 

Esses valores deverão ser multiplicados pelos respectivos preços dos produtos químicos, em 

R$/un., e pelo volume de água consumida, em m³/mês. O custo com produtos químicos (CPQ) 

será a soma de todos os custos individuais de cada produto químico. 

Para projeções futuras, os preços dos produtos químicos, em R$/un., serão mantidos constantes 

em termos reais, isto é, sendo iguais aos últimos dados disponíveis. 

Já as quantidades de produtos químicos consumidas, em un./m³, para períodos futuros serão 

mantidas constante e iguais às médias aritméticas dos respectivos dados dos 3 anos mais 

recentes disponíveis.  

Caso a CONCESSÃO esteja vigente a menos de 3 anos, deverão ser utilizadas as projeções 

constantes do EVTE. Caso uma das PARTES queira utilizar uma projeção diversa, deverá 

fundamentar tecnicamente essa utilização, cabendo à AGÊNCIA REGULADORA acatar ou não a 

utilização dessa alternativa. 

 

6.4. Custo com Destinação de Lodo (CDL) 

Deverá ser calculada a quantidade de lodo, em kg (ou toneladas), gerada por cada 1 m³ de água 

consumida. Essa quantidade será multiplicada pelo custo de transporte e destinação, em R$/kg 

ou R$/t, e pelo volume de água consumida, em m³/mês, a fim de se obter o custo com 

destinação de lodo (CDL). 

Para projeções futuras, o custo de transporte e destinação de lodo, em R$/kg ou R$/t, será 

mantido constante em termos reais, isto é, sendo igual ao último dado disponível. 

Já a quantidade de lodo gerada, em kg/m³ ou t/m³, para períodos futuros será mantida 

constante e igual à média aritmética dos dados dos 3 anos mais recentes disponíveis.  

Caso a CONCESSÃO esteja vigente a menos de 3 anos, deverão ser utilizadas as projeções 

constantes do EVTE. Caso uma das PARTES queira utilizar uma projeção diversa, deverá 

fundamentar tecnicamente essa utilização, cabendo à AGÊNCIA REGULADORA acatar ou não a 

utilização dessa alternativa.  

 

6.5. Custo com Análises Laboratoriais (CAL) 

Deverá ser calculada a quantidade de análises a serem realizadas por ligação, em 

análises/ligação.  

Essa quantidade será multiplicada pelo custo da análise, em R$/análise, e pelo número de 

ligações, obtendo-se, dessa forma, o custo com análises laboratoriais (CAL). 

Para projeções futuras, os custos das análises químicas, em R$/análise, serão mantidos 

constantes em termos reais, isto é, sendo iguais aos últimos dados disponíveis. 

Já as quantidades de análises realizadas, em análise/ligação, para períodos futuros serão 

mantidas constante e iguais às médias aritméticas dos respectivos dados dos 3 anos mais 

recentes disponíveis.  

Caso a CONCESSÃO esteja vigente a menos de 3 anos, deverão ser utilizadas as projeções 

constantes do EVTE. Caso uma das PARTES queira utilizar uma projeção diversa, deverá 



 

 

fundamentar tecnicamente essa utilização, cabendo à AGÊNCIA REGULADORA acatar ou não a 

utilização dessa alternativa. 

 

6.6. Custo com Manutenção (CMA) 

O custo com manutenção (CAM) será o resultado do produto entre a estimativa do custo de 

manutenção por ligação, em R$/ligação, e o número de ligações. 

Para projeções futuras, o custo de manutenção por ligação, em R$/ligação, será mantido 

constante e igual às médias aritméticas dos respectivos dados dos 5 anos mais recentes 

disponíveis.  

Caso a CONCESSÃO esteja vigente a menos de 5 anos, deverão ser utilizadas as projeções 

constantes do EVTE. Caso uma das PARTES queira utilizar uma projeção diversa, deverá 

fundamentar tecnicamente essa utilização, cabendo à AGÊNCIA REGULADORA acatar ou não a 

utilização dessa alternativa. 

 

6.7. Custo com Veículos Operacionais (CVO) 

Deverá ser estimado o custo com veículos por ligação, em R$/ligação, e multiplicado pelo 

número de ligações para se obter o custo com veículos operacionais (CVO). 

Para projeções futuras, o custo com veículos por ligação, em R$/ligação, será mantido constante 

em termos reais, isto é, sendo igual ao último dado disponível. 

 

6.8. Outros Custos Operacionais (OCO) 

A categoria outros custos operacionais (OCO) abrangerá os custos não qualificáveis para as 

demais categorias. A CONCESSIONÁRIA deverá caracterizar os itens a serem incluídos nesse 

montante apresentando as devidas justificativas para sua inclusão no fluxo financeiro do 

projeto. 

Para projeções futuras, caso fique caracterizado que algum custo pertencente a essa categoria 

seja regular e que, portanto, permanecerá sendo devido em períodos futuros, ele será mantido 

constante em termos reais, isto é, sendo igual ao último dado disponível. 

 

7. Despesas Comerciais e Administrativas (DCA) 

As despesas comerciais e administrativas deverão ser segmentadas nas seguintes categorias: 

I. Despesas com mão de obra administrativa (R$/mês) - DMA; 

II. Despesas com licenciamento e condicionantes ambientais (R$/mês) - DLA; 

III. Taxa de fiscalização da AGEAC (R$/mês) - TFA; e 

IV. Outras despesas administrativas - ODA. 

	�� = 	�� + 	�� + 	�� + ��� + �	� 

7.1. Despesas com Mão de Obra Administrativa (DMA) 



 

 

Partindo-se do número de funcionários administrativos, multiplica-se pelo custo médio por 

funcionário em R$/funcionário/mês a fim de se obter o valor das despesas com mão de obra 

administrativa (DMA). 

Para projeções futuras, as despesas com mão de obra administrativa deverão estar limitadas a, 

no máximo, 10% dos custos com mão de obra operacional (CMO). 

 

7.2. Despesas com Licenciamento e Condicionantes Ambientais (DLA) 

Projeção das despesas com o atendimento a condicionantes das licenças ambientais ou com os 

processos de licenciamento em si. 

Para projeções futuras, as despesas com licenciamento e condicionantes ambientais serão 

mantidas constantes em termos reais, isto é, sendo iguais ao último dado disponível. 

 

7.3. Taxa de Fiscalização da AGÊNCIA REGULADORA (TFA) 

Essa despesa será calculada como uma taxa sobre a receita líquida da CONCESSIONÁRIA. O 

percentual a ser aplicado e o limite anual deverão estar de acordo com as previsões do 

CONTRATO. 

Para projeções futuras, o percentual será mantido constante e igual ao último dado disponível. 

 

7.4. Outras Despesas Administrativas (ODA) 

A categoria outras despesas administrativas (ODA) abrange as despesas não qualificáveis para 

as demais categorias. incluindo as despesas com seguros e garantias (DSG). A CONCESSIONÁRIA 

deverá caracterizar os itens a serem incluídos nesse montante apresentando as devidas 

justificativas para sua inclusão no fluxo financeiro do projeto. 

Para projeções futuras, caso fique caracterizado que alguma despesa pertencente a essa 

categoria seja regular e que, portanto, permanecerá sendo devida em períodos futuros, ela será 

mantida constante em termos reais, isto é, sendo igual ao último dado disponível. 

 

8. LAJIDA (Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) 

Será o resultado da subtração dos custos de O&M (COM) e das despesas comerciais e 

administrativas (DCA) da receita após inadimplência (RAI). 

����	� = ��� − ��� − 	�� 

 

9. Impostos Diretos (IDI) 

Deverão ser considerados todos os impostos diretos sobre a renda conforme legislação 

aplicável. 



 

 

Em caso de utilização do regime de Lucro Real, primeiramente, deverão ser excluídas a 

amortização do ativo intangível e a amortização da outorga para cálculo do LAIR (Lucro antes do 

Imposto de Renda). 

As amortizações serão reconhecidas e projetadas conforme legislação aplicável e normas da 

Receita Federal do Brasil. 

O montante de impostos diretos (IDI) será calculado através da aplicação das respectivas 

alíquotas de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro 

Líquido (CSLL) sobre o LAIR, sendo considerados eventuais benefícios por prejuízo fiscal. 

Em caso de utilização do regime de Lucro Presumido, primeiramente, serão aplicados os 

percentuais previstos em legislação para determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e 

posterior aplicação das alíquotas. 

 

10. Variação da Necessidade de Capital de Giro (VCG) 

O cálculo da variação da necessidade de capital de giro deverá considerar as melhores práticas 

de finanças corporativas. 

Matematicamente, a variação da necessidade de capital de giro é o resultado da necessidade de 

capital de giro do período menos a necessidade de capital de giro do período seguinte. 

Para projeções futuras o número de dias de cada item, será mantido constante e igual à média 

aritmética dos respectivos dados dos 3 anos mais recentes disponíveis. Caso a CONCESSÃO 

esteja vigente a menos de 3 anos, considerar-se-á a média aritmética do máximo de dados 

anuais disponíveis. 

 

11. Investimentos (INV) 

Os montantes de investimentos realizados e projetados deverão estar distribuídos nas seguintes 

categorias: 

I. Sistemas de Água 

1. Captação de Água Superficial 

2. Estação Elevatória de Água Bruta 

3. Adutora de Água Bruta 

4. Estação de Tratamento de Água 

5. Estação Elevatória de Água Tratada 

6. Adutora de Água Tratada 

7. Reservatórios 

8. Rede de Abastecimento de Água 

9. Ligações Domiciliares 

10. Controle de Perdas 

11. Aquisição de Áreas 

12. Substituição de Hidrômetros 

13. Outros Investimentos em Sistemas de Água 

II. Sistemas de Esgoto 

1. Ligações Domiciliares 



 

 

2. Rede Coletora de Esgoto 

3. Interceptor de Esgoto 

4. Estação Elevatória de Esgoto 

5. Linha de Recalque de Esgoto 

6. Estação de Tratamento de Esgoto 

7. Emissário de Esgoto 

8. Outros Investimentos em Sistemas de Esgoto 

III. Investimentos Compartilhados por Sistemas de Água e Esgoto. 

Para fins de orçamentação dos investimentos, sempre que possível, deverá ser utilizado como 

fonte oficial de referência de preços de insumos e de custos de composições de serviços os 

dados da tabela SINAPI mais recente, ou outro documento que venha a substituí-lo e, na 

indisponibilidade de informações mais atuais e, a critério da AGÊNCIA REGULADORA, outros 

parâmetros como, por exemplo os utilizados e publicados em revistas de engenharia nacionais 

e internacionais. Os Relatórios de Insumos e Composições são disponibilizados mensalmente, 

por Unidade da Federação. 

A AGÊNCIA REGULADORA poderá solicitar que a CONCESSIONÁRIA demonstre que os valores 

necessários para realização de novos investimentos serão calculados com base em valores de 

mercado considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no Brasil ou com base 

em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do 

projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético, elaborado por meio de 

metodologia expedita ou paramétrica. 

Na composição do preço, poderá ser considerado ainda um percentual sobre o investimento 

para Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), devendo-se referenciar o racional para determinação 

desse percentual ou justificar o valor adotado com fundamentação técnica apropriada, 

preferencialmente a partir de dados oficiais de instituições amplamente reconhecidas. 

 

12. Outorga (OUT) 

Deverá ser considerado o pagamento da outorga resultante do processo licitatório e conforme 

definido contratualmente. 

 

13.  Amortização 

O valor da amortização deverá ser obtido a partir das normas contábeis aplicáveis no CONTRATO 

e em consonância com as determinações da Receita Federal do Brasil. 

Em concordância com as práticas de registros contábeis para concessão de serviços públicos, 

deverão ser deduzidas da base de cálculo dos impostos diretos as amortizações da outorga (caso 

exista) e dos investimentos que compõem o ativo intangível do operador privado, dentro do 

prazo do contrato e em proporção equivalente à curva de demanda da concessão. 

 

 

14. Fluxo de Caixa Livre do Projeto (FCP) 



 

 

Por fim, o fluxo de caixa operacional será o resultado da subtração dos impostos diretos, 

investimentos e outorga do LAJIDA, além da adição da Variação da Necessidade de Capital de 

Giro, que poderá ser positiva ou negativa. 
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15. Índices de Atualização 

Considerando que todos os valores realizados e projetados deverão ser trazidos para a data-

base do EVTE, os índices de atualização a serem utilizados em cada um dos itens deverão ser os 

definidos na tabela abaixo, ou aqueles que vierem a substituí-los, ainda que no período anterior 

à data de assinatura do CONTRATO. 

Item Índice de Atualização 

Receita direta de água 
Índice de Reajuste Contratual (IRC) conforme 
fórmula prevista no CONTRATO 

Custo com energia elétrica 
Índice referente ao componente de energia 
elétrica do IRC previsto no CONTRATO 

Custo com mão de obra operacional 
Índice referente ao componente de mão de obra 
do IRC previsto no CONTRATO 

Custo com produtos químicos 
Índice referente ao componente de produtos 
químicos do IRC previsto no CONTRATO 

Custo com destinação de lodo 
Índice referente ao componente de produtos 
químicos do IRC previsto no CONTRATO 

Custo com análises laboratoriais 
Índice referente ao componente de produtos 
químicos do IRC previsto no CONTRATO 

Custos com manutenção 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
– IPCA, divulgado pelo IBGE 

Custos com veículos operacionais 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
– IPCA, divulgado pelo IBGE 

Outros custos operacionais 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
– IPCA, divulgado pelo IBGE 

Despesas comerciais e administrativas 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
– IPCA, divulgado pelo IBGE 

Investimentos 
Índice referente ao componente de 
investimentos do IRC previsto no CONTRATO 

Outorga (caso exista) 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
– IPCA, divulgado pelo IBGE 

 

Os itens anteriormente citados neste Anexo e não previstos na tabela acima são derivados de 

um dos itens já definidos e, portanto, serão calculados a partir dos valores já atualizados. 

Na falta de previsão de um índice de atualização, deverá ser adotado como padrão o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo IBGE. 

Caso uma das PARTES queira utilizar um índice de atualização diverso dos previstos acima, 

deverá fundamentar tecnicamente sua escolha, cabendo à AGÊNCIA REGULADORA acatar ou 

não a utilização dessa alternativa. 



ANEXO XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esse documento tem por objetivo registar os investimentos que o CONTRATANTE se 

compromete a executar, conforme datas limites estabelecidas na tabela a seguir. 

O atraso na entrega dos INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE ou a não realização dos mesmos 

poderá ensejar reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, caso comprovadamente 

impacte o cumprimento de METAS DE DESEMPENHO. 

 

Investimentos do Contratante 

Descrição da Obra Localização 
Período de Execução 

Início Término 

Ampliação e melhoria do sistema coletor de esgotamento sanitário na 

cidade de Macapá-bacia das mulheres. 
Macapá dez/20 dez/21 

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário, rede coletora e 

estações elevatórias nas bacias fortaleza e beirol. 

Macapá: bairros Centro e 

Beirol 
jul/19 mai/21 

Ampliação do sistema de abastecimento de água, estação elevatória, 

reservatório apoiado e elevatória de água. 

Macapá: bairros da Zona 

Norte 
set/16 set/20 

Ampliação de abastecimento de água, micro/macromedição, controle 

de perda operacional, reservação, adução e distribuição. 

Macapá: bairros Central e 

Felicidade 
jan/21 abr/22 

Ampliação do sistema de abastecimento de água de Macapá. Macapá jan/21 jan/23 

Ampliação da produção de água do sistema de abastecimento de água 

paraíso-fonte nova, no município de Santana, Paraiso/Fonte Nova. 
Santana: Bairro Paraíso set/20 abr/21 

 

 

 

 

 

 

 

 


