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ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - AMR

 

NOTA TÉCNICA N ° 02/DEX/AMR/2021

Assunto: 1ª Revisão Ordinária do Contrato nº 194/2016
celebrado entre Prefeitura de Ariquemes e Concessionária
Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda, relativa ao
quadriênio 2016/2020.

Processo 9-772/2021

Considerando a Lei Municipal nº 1.784, de 08 de julho de 2013, que institui a Agência reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Município de Ariquemes AMR (Agência Municipal de Regulação) e dá
outras providências;

Considerando que o poder regulatório da Agência Reguladora será exercido com finalidade última de
atender o interesse público, mediante normatização, planejamento, acompanhamento e controle dos
serviços públicos submetidos a sua competência conforme artigo 2°, § 1° da lei 1784/2013;

Considerando os termos da Lei Federal nº 11445/2007 a qual estabelece as diretrizes para o
Saneamento Básico, bem como a previsão do reajuste tarifário em seu artigo 37;

Considerando a  Lei Municipal nº 1658/2011 a qual institui Política Municipal de Saneamento Básico;

Considerando os termos do Contrato 194/2016 assinado em 28/04/2016;

Considerando os pleitos do requerimento de Revisão Periódica Ordinária do Contrato de Concessão n°
194/2016, elaborado pela Concessionária Requerimento TERMO DE CONCORDANCIA de 29/03/2021 (ID
284575), Anexo Anexo 01 de 29/03/2021 (ID 284676) Anexo Anexo 02 de 29/03/2021 (ID 284677), Anexo
Anexo 03 de 29/03/2021 (ID 284678) Anexo Anexo 04 de 29/03/2021 (ID 284679) Anexo Anexo 05 de
29/03/2021 (ID 284680) Anexo Anexo 06 de 29/03/2021 (ID 284681) e Ofício 130 de 13/07/2021 (ID
429590)

Considerando o estudo do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato de Concessão do Serviço de
Saneamento no município de Ariquemes, o qual foi realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas - FIPE, que se chegou a conclusão dos Relatório 01 de 20/08/2021 (ID 486017), Relatório 02
FIPE de 10/09/2021 (ID 512645) Relatório 03 FIPE de 11/10/2021 (ID 557165), Relatório 04 Fipe - Final de
10/11/2021 (ID 603988) e Relatório Complementar Fipe de 13/12/2021 (ID 661938)

Considerando as manifestações das partes e COMSAB Petição Manifestação Rel 4 Fipe e NTP_V de
19/11/2021 (ID 619416) Resposta 138 de 23/11/2021 (ID 625370) e Manifestação COMSAB de
10/12/2021 (ID 659060)

Considerando também as manifestações externas durante Audiência Pública Lista Contribuições da
Sociedade na Audiência Pública 25 de 29/11/2021 (ID 635946) Manifestação COMSAB durante Audiência

http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=202920
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=284575&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=284676&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=284677&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=284678&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=284679&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=284680&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=284681&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=429590&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=486017&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=512645&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=557165&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=603988&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=661938&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=619416&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=625370&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=659060&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=635946&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=635999&VrDocto=1
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- Dúvidas Relat. F de 29/11/2021 (ID 635999) Manifestação Câmara vereadores (inclusão ações judiciais
na Rev de 30/11/2021 (ID 636953)

Considerando as manifestações do Comitê Técnico Ata de Reunião - Ordinária 5 de 21/09/2021 (ID
529035) Ata de Reunião - Ordinária 4 de 16/08/2021 (ID 476563) Ata de Reunião extraordinária 2 de
20/08/2021 (ID 486030) Ata de Reunião - Ordinária 7 de 10/11/2021 (ID 603708) e Ata de Reunião
extraordinária 4 de 14/12/2021 (ID 665583)

A Diretoria Executiva da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de
Ariquemes - AMR, no uso de suas atribuições legais, torna Pública a Nota Técnica Definitiva com os
resultados obtidos referente ao estudo realizado quanto ao pleito de 1º Revisão Ordinária  do Contrato nº
194/2016.

 I.             OBJETIVO

 

1.       Submeter à decisão final da Diretoria da Agência Municipal de Regulação proposta da primeira
revisão ordinária periódica da Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.

 

2.       A presente proposta de revisão ordinária segue os procedimentos e metodologias de cálculo
previstos no Contrato de Concessão 194/2016.

 

3.     A Seção II apresenta uma descrição dos fatos relativos à revisão ordinária. A Seção III descreve
uma síntese das conclusões e recomendações do Relatório Técnico da Fipe. A seção IV traz as
conclusões.

II DOS FATOS

  

4.       Nos termos da Cláusula 17ª do Contrato de Concessão n° 194/2016, deve ocorrer a realização de
Revisão Periódica Ordinária das tarifas de água e esgoto numa periodicidade quadrienal, a contar
da assinatura do instrumento contratual.

 

5.       O Contrato de Concessão n° 194/2016 foi assinado em 28 de abril de 2016 entre a Prefeitura
Municipal de Ariquemes/RO (Município ou Poder Concedente) com a Águas de Ariquemes
Saneamento SPE LTDA. (Concessionária ou Águas de Ariquemes).

6.   A Agência Municipal de Regulação de Ariquemes/RO (AMR) é a entidade responsável pela
Fiscalização e Regulação dos serviços públicos delegados pelo Município de Ariquemes/RO, dentre
as suas atribuições, destaca-se a de zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão n° 194/2016, nos termos do art. 6°, inc. XVI da Lei Municipal n° 1.784/2013 e da
Cláusula 17ª do Contrato de Concessão n° 194/2016.

 

7.       Para subsidiar a atuação da AMR esta contratou a Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas
(Fipe) para assessoramento jurídico e econômico-financeiro, na Revisão Periódica Ordinária do

http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=635999&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=636953&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=529035&VrDocto=2
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=476563&VrDocto=2
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=486030&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=603708&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=665583&VrDocto=2
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Contrato de Concessão n° 194/2016.

 

8.       Ao longo do procedimento a Fipe elaborou 4 (quatro) relatórios de trabalho, sendo que o último
deles, o relatório final, consolida os resultados das análises efetuadas pela Fipe.

 

9.       O relatório final da Fipe orientou a elaboração da Nota Preliminar. Tanto a referida Nota Técnica
quanto o próprio relatório final da Fipe foram disponibilizados ao público em geral em 10/11/2021,
incluindo a Concessionária e o Poder Concedente, os quais tiveram a oportunidade de se
manifestar previamente à realização de Audiência Pública em 25/11/2021.

 

10.   A Águas de Ariquemes apresentou sua manifestação em relação ao relatório da Fipe em
19/11/2021, e o Poder Concedente em 23/11/2021.

 

11.   A Audiência Pública em 25/11/2021 contou com a apresentação da AMR por meio da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe e da Concessionária por meio do Escritório Portugal
Ribeiro, sobre os documentos produzidos no âmbito da fase de instrução do procedimento de
revisão, bem como manifestação do Poder Concedente, além de comentários de representantes de
entidades da sociedade civil, inclusive representantes do Conselho Municipal de Saneamento
Básico - COMSAB, e outros cidadãos presentes que desejaram livremente se manifestar.

 

12.   Após a referida audiência pública, o Conselho Municipal de Saneamento Básico apresentou sua
manifestação sobre o processo de revisão ordinária em 10/12/2021, por meio do Ofício Nº.
026/2021/COMSAB e a Câmara de vereadores protocolou o Ofício N° 124/2021 contendo uma
listagem de ações judiciais em desfavor da Concessionária Águas de Ariquemes.

 

13.   Nesse ínterim, a Fipe analisou as manifestações havidas após a entrega de seu relatório final,
incluindo as contribuições apresentadas na Audiência Pública, entregando complementação ao seu
relatório final em 10/12/2021.

 

14.   A Concessionária requereu na Audiência Pública e em manifestações posteriores a realização de
reunião técnica com o corpo técnico da Fipe, mas, considerando os prazos, o encerramento da fase
de instrução e as manifestações já realizadas, a AMR entendeu como desnecessária a realização
de referida reunião, pois o contraditório foi amplamente atendido ao longo do processo e não
haveria, portanto, prejuízo decorrente da não realização da reunião solicitada. Adicionalmente,
ressalta-se que a Concessionária poderá ainda se valer de recurso da decisão final da AMR, nos
termos previstos no Contrato nº 194/2016.

 

III.          SÍNTESE DOS RESULTADOS

 

15.   Verificada a admissibilidade, os estudos consideraram então os seguintes pleitos apresentados
pelas partes: i) inviabilidade de investimento em sistema de esgoto (pleito A); ii) atraso nos
reajustes (pleito B); iii) redução do subsídio na tarifa da energia elétrica (pleito C); iv) redução de
receita por ligações não realizadas pelos usuários (pleito D); e v) ausência de receita no primeiro
mês (pleito E).
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16.   Sob a perspectiva jurídica, os pleitos foram considerados procedentes, com uma única ressalva
em relação ao pleito pertinente à inviabilidade de investimento em sistema de esgoto.

 

17.   De fato, embora tenha sido reconhecido que o atraso nos investimentos pode ser imputado ao
Poder Concedente, na medida em que este não disponibilizou as áreas necessárias para a
construção das ETE - Estações de Tratamento de Esgoto e EEE - Estação Elevatória, não houve
comprovação e justificativa sobre a repercussão desses fatos sobre todas as metas do contrato de
concessão, principalmente considerando os termos da própria proposta da Concessionária em
relação à cronologia prevista para a evolução da cobertura do sistema de esgoto.

 

18.   Também é conveniente apontar, conforme se extrai do relatório da Fipe, os objetivos da revisão
ordinária e as características de um contrato de concessão. Neste sentido, o papel de fiscalização
da AMR deve ser centrado no atendimento de metas e não na realização de investimentos: a falta
de investimentos pode ser um indicativo acerca do atingimento ou não das metas efetivamente
observadas e na qualidade do serviço.

 

19.   Tampouco serve a revisão ordinária como um processo de sanção da Concessionária e de
questionamentos sobre a qualidade dos serviços. A eficiência como um todo pode ser considerada
como um fator de redução para consideração das receitas projetadas, por exemplo, mas por si não
justifica tomada de decisão sobre aspectos específicos dos pleitos deduzidos ao longo do
procedimento.

 

20.   O que assomou do procedimento e foi considerado por esta Agência é a necessidade de
aprimoramento dos procedimentos de fiscalização, condicionados à limitação atualmente existente
de pessoal especializado integrando o corpo técnico específico da Agência.

 

21.   No mais, em relação à manifestação final da Concessionária, manifestação do Poder Concedente,
à manifestação do COMSAB e às contribuições colhidas no âmbito da Audiência Pública, a AMR
adota o quanto apontado na complementação realizada pela Fipe.

 

22.   Sob a assunção da validade jurídico-contratual dos pleitos apresentados anteriormente, é de
interesse verificar, para além de seus efeitos unitários, o impacto conjunto sobre o fluxo de caixa da
operação, de modo a elucidar o desequilíbrio existente frente ao projetado na Proposta Comercial.
Tal exame, entretanto, não se dá pela simples soma linear dos diferenciais existentes entre a TIR
calculada para cada pleito e a taxa-base, uma vez que ignorar as interações não-lineares entre os
pleitos levariam a um resultado errôneo. Como exemplificação, temos que o Pleito C é diretamente
influenciado pelos pleitos A e D, uma vez que as quantidades de esgoto e água, respectivamente,
são modificadas, levando a uma alteração no montante de dispêndio com Energia Elétrica antes de
tributação (valor que ainda sofrerá impacto do fim do subsídio, como apresentado no Pleito C).

 

23.   Os resultados finais apresentados no Relatório Final da Fipe, e não alterados em sua
complementação, são favoráveis ao Poder Concedente, diferindo, portanto, dos resultados
alcançados pela consultoria contratada pela Concessionária. Pode-se observar, contudo, que tal
fato se deve quase que tão somente à diferença na modelagem do Pleito A e às premissas
adotadas quanto ao efeito conjunto dos pleitos, uma vez que o relatório apresentado não parece
considerar interações não lineares e não impacta custos no âmbito deste pleito.
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24.   A premissa básica tomada para realizar o cálculo de reequilíbrio contratual da concessão se pauta
na correção dos desvios frente ao projetado por meio de ajuste tarifário dos serviços prestados pela
Concessionária. Desta forma, o método utilizado para que se reequilibrasse o fluxo de caixa
resultante total se deu na aplicação de um fator de desconto sobre as tarifas médias anuais, a partir
do ano 6, e perdurando até o final da concessão, a fim de que TIR retornasse a 12,20% a.a., ou
seja, a Taxa Interna de Retorno pactuada na Proposta Comercial.

 

25.   Em suma, verificou-se que quatro dos cinco pleitos elencados apresentaram impactos negativos
sobre a TIR, favoravelmente à Concessionária. Mas o resultado conjunto é sobrepujado pelo forte
impacto positivo do Pleito A, fazendo com que, ao considerar os pleitos conjuntamente, o resultado
seja favorável ao Poder Concedente.

IV.         CONCLUSÃO

 

26.   Face a inexistência de fatos que modificassem de forma efetiva os resultados anteriores ou que
levassem a uma revisão da conclusão sobre os pleitos deduzidos ao longo do processo de revisão
ordinária, a AMR acolhe os resultados alcançados pela Fipe, adotando como motivação o
quanto lançado no Relatório 4 da referida fundação e sua complementação, e, para
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 194/2016, já considerado o novo
cronograma sugerido e a ser ratificado por meio do competente aditamento contratual, deverá
haver desconto na tarifa de água vigente no município de Ariquemes, a ser deduzido no mês de
Abril de 2022, pelo percentual de 5,93%.

 Ariquemes, 15 de dezembro de 2021

 

SIMONE DA COSTA

Diretora Presidente

 

 

GYAM CELIA DE SOUZA CATELANI
FERRO

Diretora Administrativa Financeira

_______________________________________________________________________________________
Rua: União, nº 3621 - Setor institucional - Ariquemes - Rondônia - CEP.: 76.872-860

Fone:(69)3516-2122 - email: amr.presidencia@gmail.com
 

Documento assinado eletronicamente por SIMONE DA COSTA, Presidente da AMR, em 15/12/2021 às
10:50, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.

Documento assinado eletronicamente por GYAM CELIA DE SOUZA CATELANI FERRO, Diretora
Administrativa Financeira - AMR, em 15/12/2021 às 10:51, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18
do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.

Anexos
Seq. Documento Data ID

1 Relatório Complementar Fipe 13/12/2021 661938
2 Planilha Reequilíbrio 1º Revisão Quadrienal 17/12/2021 672551
3 Cronograma Nove de Investimentos e Metas 17/12/2021 672585
4 Relatório 04 Fipe - Final 10/11/2021 603988

Documentos Relacionados

http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=022182
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=022182
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=661938&CRC32=9FD2764C
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=672551&CRC32=81923BF0
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=672585&CRC32=FCC966D8
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=603988&CRC32=384E2BCA
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Seq. Documento Data IDDocumentos Relacionados

Seq. Documento Data ID
1 Ofício 143 17/12/2021 673423

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID
666642 e o código verificador 0350A32C.

Referência: Processo nº 9-772/2021. Docto ID: 666642 v1

http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=673423&CRC32=A88C45C6
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=666642&CRC32=0350A32C
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=202920


 

 

SEDE 

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 5677 

CEP 05339-005 – Vl. São Francisco – São Paulo – SP 

Fone: (11) 3767-1700 / Fax: 3767-1770 

E-mail: fipe@fipe.org.br – www.fipe.org.br 

São Paulo, 10 de dezembro de 2021. 

Ofício nº 10.12.2021-005/FIPE/CT0311/5546 

Prezada Senhora, 

Conforme instrumento de contrato firmado entre a FUNDAÇÃO INSTITUTO DE 

PESQUISAS ECONÔMICAS – FIPE e a AGÊNCIA MUNICIPAL DE 

REGULAÇÃO DE ARIQUEMES - AMR, objetivando a realização da pesquisa 

denominada “Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato de Concessão do Serviço 

de Saneamento no Município”, encaminhamos o Relatório Complementar. 

Atenciosamente, 

Maria Helena Zockun 

Diretora de Pesquisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À  

Ilma. Senhora  

Simone da Costa 

Diretora Presidente  

Agência Municipal de Regulação de Ariquemes - AMR  

Ariquemes - RO 

MARIA HELENA GARCIA 
PALLARES ZOCKUN:57483663804

Assinado de forma digital por MARIA 
HELENA GARCIA PALLARES 
ZOCKUN:57483663804 
Dados: 2021.12.10 15:43:46 -03'00'

ID: 661938 e CRC: 9FD2764C
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1. INTRODUÇÃO 

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ariquemes 

(AMR) é uma autarquia sob regime especial encarregada de regular os serviços delegados 

pelo Poder Municipal. Sua finalidade última é atender o interesse público, mediante 

normatização, planejamento, acompanhamento e controle dos serviços públicos 

submetidos à sua competência, atendendo aos princípios de independência decisória, 

transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

A AMR deve assegurar a adequada prestação dos serviços delegados por ela regulados, 

garantir harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e 

autorizatários dos serviços sob sua competência, além de zelar pelo equilíbrio econômico-

financeiro desses mesmos serviços. 

Dentre os serviços atualmente regulados pela AMR, encontra-se a Concessão da 

exploração dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário do município de Ariquemes-RO. O Contrato de Concessão foi firmado com a 

Concessionária Águas de Ariquemes SPE Ltda. (Contrato de Concessão 194/2016). 

A Cláusula 17 do Contrato de Concessão estabelece a “revisão periódica ordinária do 

valor das tarifas a cada 04 (quatro) anos, objetivando a reavaliação das condições de 

mercado, que também será o momento de ajustes que captem possíveis distorções, para 

mais ou para menos, nos custos dos serviços públicos de abastecimento de água potável 

e esgotamento sanitário, nas metas previstas no Plano Setorial de Abastecimento de Água 

Potável e Esgotamento Sanitário, nos insumos em geral, consoante as disposições deste 

Contrato e seus Anexos, bem como na proposta comercial, que sejam decorrentes de 

perdas justificáveis ou ganhos (tecnológicos ou de produtividade) na exploração dos 

serviços públicos de abastecimento de água potável” (Cláusula 17.1). 

Esse relatório complementa o relatório final incorporando a análise sobre a manifestação 

da Concessionária, encaminhada pela AMR à Fipe em 19/11/2021 e também as 

contribuições e os questionamentos que surgiram durante a audiência pública realizada 

em 25/11/2021.  
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2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Considerando os limites de contratação da Fipe pela Agência Municipal de Regulação de 

Ariquemes – AMR para consultoria quanto ao Equilíbrio Econômico-Financeiro do 

Contrato de Concessão de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município 

de Ariquemes e o seu papel de prestar esclarecimentos às contribuições e dúvidas 

levantadas na audiência pública e às manifestações posteriores ao Relatório 4 

(encaminhado no dia 08.11.2021 à AMR), serão analisadas as contribuições e respondidas 

as dúvidas e manifestações a seguir, restritas, portanto, aos eventos descritos no processo 

de revisão e tendentes a causar desequilíbrio na equação econômico-financeira da 

Concessão. 

Nesse sentido, importante destacar que o processo de revisão tarifária ordinária não se 

confunde com eventuais violações legais e contratuais da Concessionária pelo não 

atingimento das metas previstas para a concessão e eventual descumprimento quanto à 

qualidade na prestação dos serviços, que devem ser analisados, julgados e por ventura 

apenados pela Agência Reguladora em processo sancionatório próprio, como aliás, 

segundo informado pela AMR já existem processos dessa natureza em tramitação.  

O escopo dos estudos da Fipe restringe-se à revisão ordinária, que envolve a análise de 

eventos de desequilíbrio econômico-financeiro à luz da matriz de risco do Contrato de 

Concessão, de forma a alocar a responsabilidade pelo evento de desequilíbrio à 

Concessionária, ao Poder Concedente ou a ambas as partes. Os eventos são indicados 

pelas partes no processo e devem ser instruídos na forma determinada pelo Contrato de 

Concessão.  

Ou seja, trata-se da análise jurídica e econômico-financeira da repercussão que os eventos 

de desequilíbrio tiveram sobre a equação econômico-financeira do contrato de concessão, 

subsidiando a decisão da agência reguladora, entidade competente para fiscalizar e 

proceder à revisão dos contratos de concessão. 

Quando se afirma que o processo de revisão tarifária ordinária não se confunde com 

eventual processo sancionatório a ser instaurado pela agência reguladora, exemplifica-se: 

o atraso no cronograma de investimentos da concessão, necessariamente, tem o condão 
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de ensejar recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, de forma que se repactue o 

cronograma (independentemente de quem seja a parte responsável pelo atraso); de outro 

lado, o atraso no cronograma, também pode implicar o não cumprimento das metas de 

cobertura de água e esgoto, o que, por sua vez, deve ser apurado em processo 

sancionatório a ser conduzido nos termos da legislação e contrato regentes. 

Tecidas as considerações iniciais, seguem as respostas e considerações da Fipe a respeito 

das contribuições e manifestações posteriores ao Relatório 4. 
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3. RESPOSTAS AO RELATÓRIO DE QUESTIONAMENTOS E 

OBSERVAÇÕES DA COMISSÃO TÉCNICA DO COMSAB DE 23.11.2021 

1. Na página 21 e 22 e outras partes do relatório final (Fipe) citam questões de 

divergências entre edital e contrato (que são muitas), e pelo entendimento da Fipe 

deve-se prevalecer o contrato sobre o edital? O Contrato, elaborado após as peças 

técnicas (PMSB, Edital, termo de referência), e após licitação não mudam as regras 

da licitação? 

O Contrato de Concessão previu, na Cláusula 48ª – Interpretação, uma ordem de 

prevalência para as normas aplicáveis à concessão de saneamento básico nos casos em 

que se verifique divergências. Abaixo literalidade do dispositivo: 

“48.1. Em caso de divergência entre as normas aplicáveis à CONCESSÃO, prevalecerá 

seguinte ordem: 

a) Normas constitucionais; 

b) Normas legais editadas antes da celebração do CONTRATO, ou que, com fundamento no 

interesse público, se refiram exclusivamente as cláusulas de serviços; 

c) Normas regulamentares, quando editadas antes da celebração deste CONTRATO ou a 

serem publicadas com o propósito de interpretar a Lei ou as cláusulas contratuais; 

d) Normas deste CONTRATO; 

e) Normas do EDITAL; 

f) O disposto na proposta técnica e na proposta comercial da licitante vencedora”. 

Vale destacar que o edital de licitação é composto por uma série de anexos, dentre eles a 

minuta de contrato, como preceitua o § 1°, art. 62 da Lei Federal n° 8.666/931. Ou seja, a 

minuta do contrato de concessão, posteriormente assinado com a licitante vencedora do 

certame, foi concebido ainda na fase interna da licitação, assim como o edital, termo de 

referência e outros documentos técnicos antes mesmo de sua posterior assinatura.  

                                                 

1 Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem 

como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas 

modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros 

instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou 

ordem de execução de serviço. 

§ 1° A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação. 
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Na concorrência pública n° 018/CPL/2014, em que se licitou, na modalidade de 

Concorrência, do tipo técnica e preço, a outorga da concessão para prestação dos 

serviços públicos municipais de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário 

em caráter de exclusividade, o instrumento convocatório é composto tanto pelo edital em 

si como por seus anexos, dentre eles o Anexo XIV – Minuta de Contrato e Concessão. 

Dito isso, a Fipe destacou no Relatório 04 a existência de contradição quanto a 

responsabilidade das partes contratuais pelo procedimento de desapropriação. Na 

oportunidade, foi destacado que “apesar de uníssona a responsabilidade do Poder 

Concedente em declarar a utilidade pública da área a ser desapropriada; há contradição 

sobre quem recai a responsabilidade pelo pagamento das indenizações, uma vez que o 

Termo de Referência responsabiliza a Concessionária, mas o Contrato responsabiliza o 

Poder Concedente; e quem é a parte responsável por efetivamente promover os 

procedimentos cabíveis para realizar a desapropriação; neste caso, a contradição está 

no próprio Contrato” (fl. 21). 

Diante disso, o Relatório 04 abordou as contradições e a importância de seu saneamento 

a fim de conferir maior segurança jurídica à desapropriação e consequentemente à 

condução da concessão de saneamento. Nessa toada, como uma alternativa mais célere e 

prevista contratualmente (nos termos da cláusula 27.7 do Contrato2), a Fipe recomendou3 

a edição de norma regulamentar pela AMR, disciplinando o procedimento de 

desapropriação como um todo.  

  

                                                 

2 27.7. A entidade reguladora emitirá regulamento com o objetivo de regulamentar o disposto nesta cláusula, 

fixando inclusive os prazos a que estão sujeitos a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, bem 

como a forma de ressarcimento da CONCESSIONÁRIA em razão de atrasos do PODER CONCEDENTE 

que venham a causar prejuízos ao cumprimento do plano de obras e investimentos da CONCESSÃO, à 

adequada conservação dos sistemas ou à boa prestação dos serviços públicos de abastecimento de água 

potável. 
3 Fls. 21/22 do Relatório 04. 
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2. Neste sentido, o contrato está alterando o PMSB no que tange a vários aspectos, 

inclusive no período da implantação da ETE. Também contradiz, o edital com 

relação aos procedimentos de desapropriação das áreas das Estações de Tratamento 

de Esgoto e Estação Elevatória de Esgoto, no qual incumbe ao poder concedente e 

não à concessionária. 

No que tange ao saneamento das contradições no âmbito do procedimento de 

desapropriação identificadas, no bojo do Edital e Contrato, a recomendação de caráter 

opinativo da Fipe é no sentido de que a agência reguladora regulamente a matéria, de 

forma a conferir maior segurança jurídica ao Poder Concedente, Concessionária e 

consequentemente aos usuários dos serviços públicos. Nos termos explicitados na 

resposta do questionamento 1 acima. 

No que diz respeito ao atraso no cronograma de investimentos e o PMSB, é importante 

diferenciar (i) o processo de revisão periódica ordinária em trâmite da (ii) eventual 

violação legal e contratual da Concessionária pelo não atingimento das metas previstas 

para a concessão. 

Explica-se. A Fipe está assessorando a agência reguladora no processo de revisão tarifária 

ordinária, nesse sentido, a baliza é a intangibilidade da equação econômico-financeira do 

contrato de concessão, em que o objetivo primordial é manter o seu equilíbrio econômico-

financeiro à luz da matriz de risco do contrato. A esse respeito vale rememorar o “Tópico 

II.2 Equação econômico-financeira e a matriz de risco”, do Relatório 1 da Fipe. Veja-se: 

“II.2. Equação econômico-financeira e a matriz de risco 

O tema do equilíbrio econômico-financeiro constitui assunto central nos contratos 

administrativos, especialmente no campo das concessões. 

Como destacado no início deste tópico, a manutenção da equação econômico-financeira do 

contrato é uma premissa necessária e intangível aos contratos de concessão. Nesse âmbito, 

insta destacar a explicação de Fernando Vernalha acerca da relação direta entre a 

intangibilidade da equação econômico-financeira e a matriz de risco contratual. Veja-se: 

Por força do disposto na norma do inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, a equação 

econômico-financeira da concessão será intangível durante toda a execução do contrato. 

Isso significa que, com a formalização do contrato de concessão, as partes adquirem direito 

à preservação do conteúdo econômico da proposta oferecida na esfera do processo de 

licitação (compreendida essa conjuntamente com todos os documentos que instruem o 
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processo de licitação) ao longo de toda a execução da concessão. O conteúdo econômico de 

uma concessão é formado a partir da relação de diversos elementos (como o valor das tarifas 

e as condições de reajustamento, as condições gerais para implementação dos encargos, o 

prazo da concessão etc.) que configuram uma espécie de equação econômico-financeira. 

A temática da intangibilidade da equação econômico-financeira tem uma relação direta com 

a alocação de riscos num contrato de concessão. Será a matriz de risco definida em contrato 

que haverá de ser mantida ao longo de toda a execução do contrato, estabilizando seus 

efeitos em relação às partes. A tutela da equação econômico-financeira do contrato 

garantirá às partes a manutenção dessa matriz de riscos; sempre que determinado risco se 

materializar, incumbirá à parte a cuja responsabilidade o risco foi alocado a obrigação de 

ressarcimento (à outra) ou a obrigação de suportar os efeitos derivados da sua 

materialização. A matriz de riscos funciona, em última análise, como delimitação da 

responsabilidade de cada parte em relação às principais contingências (ordinárias e 

extraordinárias) que podem acometer a relação jurídico-contratual. (Grifou-se) 

A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro também deriva da boa-fé que deve existir entre 

as partes. Nem a Administração, nem o particular devem tentar obter ganhos ilegítimos na 

relação contratual. Nesse sentido, o jurista Augustín Gordillo ensina que os contratos 

administrativos “são essencialmente de boa-fé, o que leva a que a Administração não deva 

atuar como se se tratasse de um negócio lucrativo, nem a tratar de obter ganhos ilegítimos 

à custa do contratante, nem a aproveitar-se de situações legais ou fáticas que a favoreçam 

em prejuízo do contratante”.  

Esses fundamentos conduziram a Constituição Federal a consagrar, no artigo 37, inc. XXI, 

o conceito de que o administrado tem direito à manutenção “das condições efetivas da 

proposta”. Isso significa que, se forem alteradas as condições econômicas inicialmente 

previstas quando da elaboração da proposta, o contrato deve ser reequilibrado. 

Esse fundamento constitucional decorre de uma simples razão: os contratos não devem ser 

fonte de prejuízos ruinosos para uma das partes, acarretados pela mudança das 

circunstâncias vigorantes ao tempo em que foram travados.  

A Lei nº 8.666/93, que regulamenta a matéria, reproduz em vários de seus dispositivos o 

mandamento constitucional, e confere-lhe conteúdo mais detalhado. Em primeiro lugar, o 

artigo 57, §1º, admite que os prazos de início, conclusão e entrega do objeto da contratação 

possam ser prorrogados, desde que "assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro”. 

Já o artigo 58, ao tratar da possibilidade de modificação unilateral de contratos pela 

Administração, prevê em seu parágrafo 1º que as “cláusulas econômico-financeiras e 

monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia 

concordância do contratado”. 
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O parágrafo 2º do mesmo artigo é ainda mais enfático: “Na hipótese do inciso I deste artigo 

[modificação unilateral do contrato pela Administração], as cláusulas econômico-

financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual”. 

O artigo 65 do mesmo diploma legal disciplina a possibilidade de alteração do contrato, 

seja unilateralmente pela administração, seja de comum acordo entre as partes. Uma das 

hipóteses que autorizam a alteração consensual do contrato é aquela “para restabelecer a 

relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 

retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária 

e extracontratual” (artigo 65, II, d). A recomposição deve dar-se por meio de aditamento 

contratual, como informa o artigo 65, §6º. 

A análise dos textos constitucionais e legais acima colacionados demonstra que a noção do 

equilíbrio econômico-financeiro remete sempre à situação inicialmente contratada entre o 

particular e o Poder Público. Assim é que a própria Constituição Federal trata das 

condições efetivas da proposta feita pelo particular. Com efeito, é no momento da assinatura 

do contrato administrativo que são fixados os limites dos direitos e deveres atribuídos a cada 

uma das partes, devendo estes ser preservados ao longo da execução do contrato, em 

obediência ao princípio pacta sunt servanda. 

É na proposta efetuada pelo particular e aceita pela Administração que se encontra o 

equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado envolvidos na avença. Há satisfação 

do interesse público pois a Administração seleciona a proposta que considera mais 

vantajosa e que atende às necessidades expostas no edital de licitação. Há satisfação do 

interesse privado, pois o particular propõe as condições que julga economicamente 

exequíveis para levar a cabo as exigências formuladas pelo Poder Público. É este equilíbrio 

inicial que deverá ser preservado e buscado ao longo de todo o contrato. 

A Lei 8.987/95 cuidou dessa proteção em três dispositivos. No artigo 9º, três parágrafos 

tratam da preservação do equilíbrio no tocante às tarifas, ao prever (i) sua revisão como 

forma de recomposição do equilíbrio [§ 2º]; (ii) que essa revisão ocorre no caso de alteração 

na ordem tributária [§ 3º]; e (iii) do ajuste concessório que traga desbalanceamento da 

equação contratual [§ 4º]. 

Já no artigo 10 encontramos regra mais ampla, que afirma que o equilíbrio é considerado 

incólume caso sejam “atendidas as condições do contrato”, o que, contrário senso, daria 

margem a entender que os impactos que levam ao desatendimento do pactuado ensejam 

reequilíbrio. 
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Da mesma forma, a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, dispõe, em seus artigos 37 e 38, sobre os mecanismos 

do reajuste e da revisão ordinária e extraordinária do Contrato de Concessão, que mantêm 

incólume a equação econômico-financeira: 

“Art. 37.  Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados 

observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, 

regulamentares e contratuais”.  

“Art. 38.  As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação 

dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: 

I – periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a 

reavaliação das condições de mercado; 

II – extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, 

fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-

financeiro. [...]”. 

Em outras palavras, se houver a alteração das condições efetivas da proposta, incide a 

quebra da base do negócio jurídico, que resulta na necessidade de revisão da avença, sob 

pena de se violar a cláusula geral da boa-fé objetiva. A esse respeito, confiram-se os 

seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 

“A equação econômico-financeira é um direito constitucionalmente garantido ao 

contratante particular (CF/1988, art. 37, XXI). Se as características do contrato não fossem 

asseguradas, permitindo ao Poder Público poderes ilimitados para alterar cláusula 

contratual, o particular não teria interesse em negociar com a Administração” 

*** 

“(...) A prerrogativa de fixar e alterar unilateralmente as cláusulas regulamentares é 

inerente a Administração. A despeito disso, há cláusulas imutáveis, que são aqueles 

referentes ao aspecto econômico-financeiro do contrato. As prerrogativas da Administração, 

advindas das cláusulas exorbitantes do Direito Privado, contrapõe-se à proteção econômica 

do contratado, que garante a manutenção do equilíbrio contratual. É escusado dizer que 

ninguém se submeteria ao regime do contrato administrativo se lhe fosse tolhida a 

possibilidade de auferir justa remuneração pelos encargos que assume ou pagar justo preço 

pelo serviço que utiliza. Os termos iniciais da avença hão de ser respeitados e, ao longo de 

toda a execução do contrato, a contraprestação pelos encargos suportados pelo contratado 

deve se ajustar à sua expectativa quanto às despesas e aos lucros normais do 

empreendimento. (...)”  

Por sua vez, a aferição do desequilíbrio em uma concessão, se tal for verificado na presente 

hipótese, envolve quatro momentos, a saber: (i) a constatação de ocorrência de um evento 

com o condão de afetar o equilíbrio inicial; (ii) a verificação quanto à responsabilidade, à 
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luz das disposições contratuais, pelo risco associado ao evento ocorrido; (iii) a avaliação 

do impacto do evento, tomando como parâmetro o critério de apuração do equilíbrio; e (iv) a 

escolha da medida mais adequada e eficiente para recompô-lo. 

Em consonância com o que determina o art. 10-A, inc. IV da Lei Federal n°11.445/2007, o 

Contrato de Concessão n° 194/2016 estabelece matriz de risco contratual na Cláusula 8ª – 

Assunção de Risco. Abaixo a alocação de risco para cara uma das partes contratuais:  

8.1. A CONCESSIONÁRIA, a partir da data da celebração deste CONTRATO, assumirá 

integral responsabilidade por todos os riscos e obrigações inerentes à exploração da 

CONCESSÃO, observado o disposto abaixo e as demais condições previstas neste 

CONTRATO. 

8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos relacionados à 

CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE: 

a) Decisão judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a CONCESSIONÁRIA de 

cobrar a tarifa dos serviços ou de reajustá-la de acordo com o estabelecido no CONTRATO, 

exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA houver dado causa a tal decisão; 

b) Modificação unilateral do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE; 

c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações contratuais ou 

regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis 

ao PODER CONCEDENTE previstos neste CONTRATO e/ou na legislação vigente; 

d) Caso fortuito ou força maior; 

e) Alteração, pelo PODER CONCEDENTE, ou pela entidade reguladora, dos encargos 

atribuídos à CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO, incluindo, mas não se limitando às 

obras ou serviços descritos neste CONTRATO e em seus Anexos; 

f) Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a 

apresentação da proposta comercial, exceto os impostos sobre a renda. 

8.3. A responsabilidade sobre os passivos ambientais já existentes ou originados em data 

anterior à assunção dos serviços é do PODER CONCEDENTE. 

Ou seja, excetuado os riscos expressamente alocados ao Poder Concedente (Cláusulas 8.2 

e 8.3), a Concessionária assumiu a prestação do serviço por sua conta e risco (Cláusula 

8.1).  

A alocação de risco acima deverá nortear a análise de admissibilidade dos pleitos 

revisionais da Concessionária, na medida que funciona como uma delimitação de 

responsabilidade de cada parte. Assim, em se materializando um risco, deve-se verificar a 

que parte a responsabilidade foi alocada, constatada a responsabilidade, esta parte deverá 

suportar os efeitos derivados da materialização. 
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A disciplina das situações, procedimentos e medidas de reequilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, portanto, nada mais é do que o justo regramento do compartilhamento de riscos 

entre as partes contratantes. 

Note-se que a questão do regramento contratual das condições econômico-financeiras da 

concessão ganha relevância não na indicação dos casos extremos, mas na definição dos 

riscos que se encontram na vasta zona nebulosa entre o que é claramente de 

responsabilidade da Administração e o que é claramente de responsabilidade da 

concessionária. 

Nesse cenário, no presente caso faz-se necessário verificar se os eventos que causaram o 

desequilíbrio econômico-financeiro realmente têm esse impacto e se são decorrentes de fatos 

atribuíveis a qualquer das partes. Uma vez feita a correlação entre a responsabilidade da 

parte pelo risco a ela atribuído e o evento efetivamente ocorrido pode se discutir o respectivo 

meio de recomposição. 

Embora o princípio do equilíbrio econômico-financeiro encontre previsão em diversos 

diplomas legais, o ordenamento jurídico brasileiro não estabelece, de forma expressa e 

taxativa, as medidas obrigatórias para a recomposição da equação econômico-financeira, 

de sorte que a via optada dependerá da análise do caso concreto.  

Isso significa que a escolha pela adoção de uma medida em detrimento das demais caberá 

às partes, conforme as peculiaridades envolvidas na contratação. De modo geral, os 

contratos administrativos tendem a prever as formas de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro. 

Nesse sentido, destacam-se as cláusulas 18.2 a 18.4 do Contrato de Concessão: 

18.2. Na hipótese de revisto extraordinária do valor das tarifas pela ocorrência de 

desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em desfavor da CONCESSIONÁRIA, 

sua recomposição poderá ser realizada nas formas previstas na cláusula 16ª deste 

CONTRATO, dentre outras juridicamente possíveis. 

18.3. A revisto das tarifas, com a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, obedecerá ao procedimento constante da cláusula 16a deste CONTRATO, 

devendo o requerimento para sua instauração ser fundamentado pela CONCESSIONÁRIA 

com base em determinado evento ou fato que, comprovadamente, lhe deu origem. 

18.4. Sempre que se efetivar a revisto, considerar-se-á restabelecido o equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, sem prejuízo da ocorrência de outras situações fáticas ou 

jurídicas não contempladas que ensejam nova revisão de tarifas. 

Como se pode verificar, há mecanismos alternativos de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato de Concessão, que são capazes de mitigar eventuais ônus 

que recairiam sobre o Poder Concedente e sobre os usuários do serviço público de 

saneamento (por exemplo, a realocação de investimentos ou a dilação no prazo da 
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concessão), os quais podem constituir alternativas ao pagamento de indenização em pecúnia 

ou à majoração da tarifa, por exemplo, como expressamente permitido pela cláusula 18.2 

do Contrato de Concessão, acima reproduzida, que expressamente admite outros meios 

mediante a expressão “dentre outras juridicamente possíveis”. 

É necessário trazer à baila esses dispositivos a fim de deixar claro que o escopo da presente 

revisão ordinária não se restringe ao previsto na cláusula 17.1 do Contrato de Concessão: 

17.1. A CONCESSIONARIA terá direito à revisão periódica ordinária do valor das tarifas a 

cada 04 (quatro) anos, objetivando a reavaliação das condições de mercado, que também 

será o momento de ajustes que captem possíveis distorções, para mais ou para menos, nos 

custos dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, nas 

metas previstas no Plano Setorial de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento 

Sanitário, nos insumos em geral, consoante as disposições deste CONTRATO e seus Anexos, 

bem como na proposta comercial, que sejam decorrentes de perdas justificáveis ou ganhos 

(tecnológicos ou de produtividade) na exploração dos serviços públicos de abastecimento de 

água potável. 

De fato, percebe-se que os pleitos não são restritos a distorções de custos do mercado ou 

para avaliação de ganhos tecnológicos ou de produtividade, mas tratam de situações que 

alegadamente impactaram o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e que 

encontrariam guarida no âmbito de revisões extraordinárias. 

Como as revisões extraordinárias podem ocorrer a qualquer tempo, há o dever do Poder 

Concedente e, por consequência, da Agência, em zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro, 

bem como o direito da Concessionária em obter o respectivo reequilíbrio por ocasião de 

eventos que lhe sejam desfavoráveis, não há qualquer óbice para que se prossiga no exame 

dos pleitos apresentados pela Concessionária no âmbito do presente procedimento de 

revisão ordinária”. 

No contexto de equilíbrio econômico-financeiro, o Contrato de Concessão prevê de 

maneira expressa as formas de recomposição possíveis, na Cláusula 15.3. Sendo que 

dentre as formas de recompor o equilíbrio econômico-financeiro está a adequação das 

metas (cronograma de investimentos). Abaixo a cláusula: 

15.3. O equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO de CONCESSÃO deverá ser 

mantido durante todo o prazo da CONCESSÃO. Para tanto, o PODER CONCEDENTE 

garante a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, que poderá ser 

implementado por meio de: 

a) Revisão das tarifas; 

b) Prorrogação do prazo da CONCESSÃO; 

c) Adequação das metas de serviço adequado, observado o interesse público; 
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d) Supressão de encargos para a CONCESSIONÁRIA; 

e) Compensação financeira; 

f) Combinação entre estes meios ou outros meios definidos pelo PODER CONCEDENTE. 

Outro aspecto que não a repactuação do cronograma de investimentos (já 

reconhecidamente atrasado) é a apuração de eventuais descumprimentos contratuais e 

legais pela Concessionária no não atendimento das metas de universalização dos serviços, 

que, por sua vez, deve ser apurado no âmbito de processos administrativos sancionatórios 

específicos.  

No bojo de eventual processo sancionatório, será cabível a análise de quais metas de 

universalização dos serviços de saneamento foram descumpridas e se tal descumprimento 

foi ocasionado por culpa da Concessionária, do Poder Concedente ou de ambas as partes. 

Instaurado, saneado e transitado em julgado o processo, caberá a agência reguladora 

aplicar ou não de penalidade à Concessionária, de acordo com a gravidade da infração, 

nos termos da Cláusula 29ª do Contrato.  

Por fim, vale destacar que o Contrato de Concessão não é o instrumento apto a alterar 

disposições legais, pelo contrário, os contratos administrativos devem ser conformes às 

disposições legais que lhe sejam aplicáveis. Nesse sentido, destaca-se, em especial, a Lei 

de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei Federal n° 11.445/2007) e o Plano 

Municipal de Saneamento Básico (Lei Municipal n° 1.658/2011). 

Pontua-se que a resposta ao questionamento 8 da Comsab tem teor complementar aos 

esclarecimentos tratados na resposta deste item. 

3. Na página 25, consta tabela 2, com as colunas cobertura proposta (da proposta 

comercial) e cobertura repactuada. Este novo cronograma de índice de “cobertura 

repactuada” já foi aceito pelo executivo municipal ou pela AMR? Por que a análise 

da Fipe foi feita em cima apenas deste cenário? 

A fim de responder aos questionamentos suscitados, cabe trazer à baila o “Tópico II.1. 

Procedimento para Revisão Ordinária”, constante no Relatório 01 da Fipe, em que se 

analisou a admissibilidade do pedido de revisão ordinária da Concessionária de Serviço 

Público. Abaixo trecho do Relatório: 
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“II. 1. Procedimento para Revisão Ordinária 

A Lei Municipal n° 1.658/2011, que institui a Política Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) no Município de Ariquemes/RO, estabelece que a sistemática de revisão ordinária 

deverá seguir as disposições estabelecidas em Contrato, bem como terá suas pautas 

definidas pelo órgão regulador e fiscalizador dos serviços, ou seja, a AMR, ouvidos o 

Conselho Municipal de Saneamento Básico e, mediante audiência e consulta públicas (art. 

50, § 1°). 

No Contrato, por sua vez, a revisão ordinária é disciplinada na ‘Cláusula 17ª Revisão 

Periódica Ordinária’ que estabelece o procedimento e requisitos a serem seguidos no 

procedimento revisional. 

A revisão ordinária tem a periodicidade de 4 (quatro) anos, a contar da data de assinatura 

do Contrato (Cláusula 17.1). Tendo em vista que o Contrato foi assinado em 28.04.2016, a 

Concessionária faz jus à revisão ordinária desde 28.04.2020. 

Respeitado o critério temporal de periodicidade, a Concessionária deve encaminhar pleito 

revisional à AMR acompanhado de relatório técnico que seja capaz de demonstrar o impacto 

ou a repercussão dos eventos que ensejaram desequilíbrio nos custos ou receitas projetadas 

na proposta comercial da Concessionária (Cláusula 17.2). 

Atendidos os critérios temporal e material da revisão, à agência reguladora cabe realizar a 

análise de admissibilidade do pedido revisional em até 15 (quinze) dias. Em ocorrendo a 

admissão do pleito, o ente regulador deve publicar Nota Técnica e instaurar consulta pública 

pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que deverá realizar audiência 

pública dentro do prazo previsto a fim de receber contribuições da sociedade em geral. 

Realizada a devida oitiva dos interessados, o pleito seguirá para apreciação do Conselho 

Municipal de Saneamento (Cláusula 17.3). 

Nesse ínterim, insta destacar que nos termos disciplinados pela Lei Municipal n° 2.250/2019 

– que institui o Comitê Técnico de Regulação dos Serviços Municipais de Saneamento 

Básico, com competência de assessoramento ao ente regulador municipal (art. 1º) – 

eventuais recursos interpostos pelos usuários dos serviços de saneamento, relativos a 

reclamações não atendidas dos prestados pela Concessionária (art. 2°, inc. VIII), serão 

apreciados e eventualmente ensejar deliberações do Comitê Técnico que deverão ser 

consideradas no processo revisional, nos termos do art. 10. Abaixo previsão do 

procedimento a ser adotado nesses casos: 

Art. 10. As deliberações, pareceres e preposições do Comitê Técnico relativas a revisões de 

preços e tarifas dos serviços de saneamento básico, deverão ser submetidas ao Conselho 

Consultivo, ao Comsab e à consulta pública, além dos termos da cláusula 17 do Contrato 

194/2016. 
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§ 1º O Comitê Técnico colocará as matérias referidas no caput deste artigo em consulta 

pública pelo prazo de 15 (quinze) dias, por meio do sitio da Prefeitura Municipal de 

Ariquemes no espaço da AMR na Internet e disponibilização de vias impressas aos 

interessados em local a ser previamente definido e divulgado pelos meios de comunicação 

local. 

§ 2º Findo o prazo referido ao parágrafo anterior, o Comitê Técnico apreciará as sugestões 

e encaminhará a matéria em questão para a aprovação do Chefe do Executivo, que 

regulamentará por decreto as matérias de suas competências ou, quando for caso, remeterá 

à Câmara Municipal as matérias que dependam de aprovação do Legislativo ou retornará 

ao Comitê Técnico as matérias objetivo de norma técnica ou de instrução de procedimento 

de competência desse Comitê. 

Antes de a agência reguladora formar entendimento a fim de julgar os valores pleiteados 

pela Concessionária, é cabível a suspensão dos aludidos prazos, previstos na Cláusula 17.3, 

para solicitar esclarecimentos adicionais (Cláusula 17.4). 

Realizada a admissibilidade, recebidas as contribuições devidas, e formado o entendimento 

do ente regulador, este deverá decidir ou pela aprovação total do valor pleiteado pela 

Concessionária (Cláusula 17.5) ou pela não concordância total ou parcial com o valor 

proposto, o que deve ser devidamente fundamentado pela entidade (Cláusula 17.6)”. 

A Tabela 2: Evolução da cobertura do sistema de esgotamento sanitário consta no 

Relatório Técnico encaminhado pela Concessionária, Águas de Ariquemes, juntamente 

com seu pleito de revisão tarifária ordinária. Trata-se da proposição de evolução da 

cobertura do sistema de esgotamento sanitário para o período da concessão, considerando 

a cobertura apresentada em sua proposta e a proposição da cobertura a ser repactuada. 

Considerando o procedimento de revisão tarifária ordinária, descrito no Relatório 01 da 

Fipe e acostado acima, tem-se que o pleito de revisão e o relatório técnico são os 

documentos que devem ser encaminhados pela Concessionária, a cada quatro anos, para 

que se dê início ao processo de revisão tarifária, nos termos da Cláusula 17.2 do Contrato. 

A Fipe teve acesso ao Ofício nº 130/SEMPOG/DIPUR/2021 (fls. 587-590 do Processo 

Administrativo AMR n° 9-772/2021), em que o Poder Concedente apresentou resposta 

ao pleito de revisão da Concessionária, documento oportunamente analisado no Tópico 

2.2. Intangibilidade da Equação Econômico-Financeira do Contrato e a apresentação 

de Pleito Revisional pelo Poder Concedente, fls. 9/13 do Relatório 04. Conforme 

destacado na oportunidade, não foi disponibilizada eventual sugestão de repactuação de 
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cronograma pelo Poder Concedente. Dessa forma, o único cenário encaminhado para a 

análise da Fipe foi o apresentado na Tabela 2. 

Por fim, destaca-se que a adoção de um novo cronograma de investimentos para a 

Concessão depende da finalização do processo de revisão tarifária ordinária, que, por sua 

vez, deverá culminar na assinatura de um termo aditivo ao contrato, nos termos 

destacados no Tópico II.1. Procedimento para Revisão Ordinária, constante no Relatório 

01 da Fipe. 

4. Ainda sobre a Tabela 2, a recuperação do cronograma (conforme proposta 

comercial e PMSB) somente encontra-se no 13° ano e volta a desencontrar 

(atrasando) no 15° ano, estagnando-se do 13° ao 17° ano e universalizando no 22° 

ano, em vez do 20° ano. Este cenário depende de quem acatar? Executivo municipal, 

AMR, Comsab, ou audiência pública? 

Conforme resposta ao item acima, a repactuação de um novo cronograma de 

investimentos para a Concessão depende da finalização do processo de revisão tarifária 

ordinária, que, por sua vez, deverá culminar na assinatura de um termo aditivo ao 

contrato, nos termos que são previstos na Lei Municipal n° 1.658/2011 e na Cláusula 17ª. 

Revisão Periódica Ordinária do Contrato de Concessão. 

Em assim sendo, a repactuação de um novo cronograma de investimentos para a 

Concessão depende da finalização do devido processo revisional, respeitado os princípios 

do contraditório e ampla defesa, que envolve a manifestação do Poder Concedente 

(Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO), contribuições eventualmente angariadas no 

âmbito da audiência e consulta pública, deliberação do Comsab e análise e deliberação 

do órgão regulador (AMR). Como destacado, o devido processo legal revisional foi 

analisado e explicado no Tópico II.1. Procedimento para Revisão Ordinária, constante 

no Relatório 01 da Fipe. O cenário da Tabela 2 foi o único disponibilizado para análise à 

Fipe. 
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5. O Relatório Final cita que o marco temporal é a assinatura do contrato 

(abril/2016) e a ordem de serviço (nov/2016), quais casos foram utilizados a primeira 

data e quais casos a segunda data? 

A Cláusula 17ª. Revisão Periódica Ordinária do Contrato de Concessão estabelece que 

a Concessionária terá direito a revisão periódica ordinária do valor das tarifas a cada 04 

(quatro) anos (Cláusula 17.14), sendo que para isso deve encaminhar à entidade 

reguladora (AMR) um requerimento de revisão, a cada 04 (quatro) anos, a contar da data 

de assinatura do Contrato (Cláusula 17.25). 

Como mencionado pelo Comsab, o Contrato de Concessão foi firmado em abril/2016, ao 

passo que a ordem de serviço foi expedida em novembro/2016. Vale destacar que a 

Ordem de Serviço se trata da ordem formal, emitida pelo poder concedente, após o 

período de transferência da operação, autorizando a concessionária a assumir os 

sistemas e dar início a implantação e prestação dos serviços na área da concessão 

(definição contida na Cláusula 1.1 do Contrato). 

Dito isso, cabe destacar o Tópico III.1. Tempestividade da Apresentação do Relatório 01 

da Fipe, em que se analisou a tempestividade do requerimento de revisão da 

Concessionária. Veja-se: 

“A Revisão Ordinária do Contrato, nos termos das Cláusulas 17.1 e 17.2, deve ser realizada 

a cada 4 (quatro) anos, contados da data de assinatura do instrumento contratual. O 

Contrato foi firmado em 28/04/2016, logo, a primeira revisão ordinária é cabível a partir de 

28/04/2020. Considerando que a Águas de Ariquemes protocolou seu pleito revisional 

                                                 

4 17.1. A CONCESSIONÁRIA terá direito à revisão periódica ordinária do valor das tarifas a cada 04 

(quatro) anos, objetivando a reavaliação das condições de mercado, que também será o momento de ajustes 

que captem possíveis distorções, para mais ou para menos, nos custos dos serviços públicos de 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, nas metas previstas no Plano Setorial de 

Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário, nos insumos em geral, consoante as disposições 

deste CONTRATO e seus Anexos, bem como na proposta comercial, que sejam decorrentes de perdas 

justificáveis ou ganhos (tecnológicos ou de produtividade) na exploração dos serviços públicos de 

abastecimento de água potável. 
5 17.2. A cada 04 (quatro) anos, contados a partir da data da assinatura do presente CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à entidade reguladora o requerimento de revisão, contendo todas 

as informações e dados necessários à análise do referido pedido, acompanhado de “relatório técnico” que 

demonstre, inequivocamente, o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes de 

custos e seus reflexos sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, que definam o valor das tarifas, de acordo 

com a proposta comercial. 
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ordinário em 29/03/2021, conforme se extrai dos documentos acostados às fls. 13-557 do 

Processo Administrativo n° 9-772/2021 (“PA n° 9-772/2021”), tem-se que o critério 

temporal foi atendido. 

O alongamento do prazo em relação ao que foi inicialmente estipulado não é obstáculo 

para que se proceda à revisão ordinária, uma vez que as partes ajustaram o início e 

continuidade do procedimento de revisão para eventual aprimoramento da execução 

normal do contrato, visando manter seu rumo. 

A seu turno, Marques Neto explica que nas revisões ordinárias, “as partes repassam a 

estrutura econômica da concessão – normalmente sua estrutura de custos – e repactuam as 

premissas econômicas e financeiras para, tomado o crio contratual e a divisão dos riscos, 

manter o contrato em situação de neutralidade”. 

Vale lembrar que a revisão ordinária não é somente um direito da Concessionária, mas um 

dever decorrente da regulação contratual, ou seja, o Poder Concedente, com o auxílio da 

Agência, tem o dever de zelar pelo seu equilíbrio econômico-financeiro, a fim de garantir as 

condições para sua viabilidade no melhor interesse dos usuários e da sua finalidade pública. 

De qualquer modo, percebe-se que há a necessidade de ajustes para aprimorar o 

procedimento de revisão, o que foi revelado desde o início do procedimento com o próprio 

requerimento da Concessionária”. (Grifou-se) 

Nesse sentido, esclarece-se que a análise formal da tempestividade, levou-se em 

consideração o prazo (mínimo) que a Concessionária deveria aguardar para solicitar a 

revisão tarifária ordinária. Ao turno que se recomendou que, para fins dos cálculos e 

considerações a respeito da equação econômico-financeira do Contrato, seja levada em 

consideração a efetiva assunção dos serviços pela Concessionária. 

Por fim, não se deve confundir o marco para consideração da revisão ordinária, que 

considera a data de assinatura do contrato nos termos da cláusula 17.2, com o marco para 

vigência da concessão, que considera a data de assunção nos termos da cláusula 5.1 (a 

data de assunção é caracterizada na Ordem de Início).   

  

ID: 661938 e CRC: 9FD2764C



 

CI 5546  19 

6. A análise da Fipe, considerou todos os pleitos de desequilíbrio procedentes (página 

65), sendo que relacionamento algumas dúvidas, questionamentos e observações 

abaixo: 

Pleito C – Redução do subsídio sobre energia elétrica 

Questionamento: “Sobre este pleito, pergunta-se se toda a base de cálculo é feita 

somente sobre a estimativa inicial de consumo e gastos com energia elétrica? Não se 

considera os dados de consumo efetivo da prestação dos serviços até o momento? De 

eficiência energética com as novas tecnologias (lâmpadas de LED), bombas de baixo 

consumo, automação etc.?” 

A estrutura econômica dos contratos de concessão comum (regidos pela Lei Federal 

n° 8.987/95, também conhecida como Lei Geral de Concessões), como é o caso do 

Contrato de Concessão n° 194/2016, se diferencia daquela estrutura dos contratos 

administrativos mais céleres, regidos pela Lei Federal n° 8.666/93. 

A Lei Geral de Concessões disciplina em seu art. 9° que as tarifas e revisões tarifárias 

devem se dar pelo preço apresentado na proposta vencedora da licitação. O §3° deste 

artigo, por sua vez, previu que a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou 

encargos legais, após a apresentação da proposta, tem o condão de ensejar revisão 

tarifária. Abaixo literalidade do dispositivo legal: 

“Art. 9° A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora 

da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 

§ 1° A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos 

expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de 

serviço público alternativo e gratuito para o usuário. 

§ 2° Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o 

equilíbrio econômico-financeiro. 

§ 3° Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer 

tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu 

impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso. 

§ 4° Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio 

econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à 

alteração. 
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§ 5° A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil 

compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das 

revisões ou reajustes realizados nos últimos cinco anos”. (Grifou-se) 

Em assim sendo, o cálculo de revisão tarifária deve se dar sobre o preço da proposta 

apresentada pela licitante vencedora.  

Vale destacar que eventuais ganhos de eficiência que a Concessionária venha a ter ao 

longo do prazo de vigência da concessão podem ser considerados no cálculo tarifário. 

Isso, contudo, não se dá por meio da mera análise dos dados de consumo efetivo. Eventual 

captura de eficiência da Concessionária deve se dar por meio de regulamentação da 

entidade reguladora, que preveja uma metodologia de revisão tarifária dispondo de 

indicador de desempenho objetivo nesse sentido.  

Pleito D – Redução da Receita por Ligações não realizadas pelos Usuários 

Questionamento: “Água: apesar de constante nas leis federal e municipal a questão 

obrigatória de ligação da edificação a rede, levou-se em consideração os problemas 

operacionais e de qualidade de água (água com turbidez elevada) que a companhia 

sofreu no primeiro e terneiro ano de operação? Houve cruzamento dos registros de 

reclamações na AMR com relação à qualidade e disponibilidade de água? É fato que 

estas intercorrências ocasionam grandes resistências à adesão da população à rede 

de abastecimento de água”. 

O ‘Tópico 2.3. Exame de Mérito dos Pleitos Revisionais da Concessionária’, constante 

no Relatório 04 da Fipe, há a análise de mérito do pleito ‘2.3.4 Frustração de receita 

decorrente de ligações factíveis não realizadas’, oportunidade em que se abordou no 

subtópico ‘2.3.4.2. Motivação’, as motivações consideradas para que a Fipe apresentasse 

a conclusão a respeito do pleito. Nesse ínterim, cabe destacar a motivação constante no 

item “iii) Processos Administrativos Disponibilizados”. Veja-se: 

“Tópico 2.3. Exame de Mérito dos Pleitos Revisionais da Concessionária’, constante no 

Relatório 04 da Fipe 

2.3.4 Frustração de receita decorrente de ligações factíveis não realizadas 

2.3.4.2 Motivação 

iii) Processos administrativos disponibilizados 
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Foram disponibilizados os Processos Administrativos n° 9-011678/2020 e n° 9-

011142/2020, o primeiro referente a obrigatoriedade de conexão à rede de abastecimento 

de água e esgoto e o segundo trata de processo sancionatório cujo objeto é a ineficiência no 

prazo para repavimentação asfáltica após ligações de água. 

Realizado o mapeamento e análise completa dos referidos autos, por solicitação da AMR, 

constatou-se que o PA n° 9-011678/2020 traz uma série de troca de comunicações entre a 

Agência Reguladora e a Concessionária a respeito da conexão dos usuários à rede de água 

disponível. Constatou-se que o processo está destinado a apurar a comunicação com os 

usuários e a realização das ligações factíveis, porém, em nenhum momento foi possível 

verificar qualquer decisão da AMR, destacando inconformidade nos números de ligações 

factíveis pendentes apresentado pela Concessionária, ou qualquer decisão com condão de 

impactar na delimitação econômico-financeira do presente pleito. 

O PA n° 9-011142/2020, por sua vez, a despeito de versar sobre ligações factíveis, é voltado 

para apurar eventuais irregularidades havidas na repavimentação asfáltica após a 

implantação da rede pública de água para ligação dos usuários. No processo há decisão 

transitada em julgado, em que se entende a aplicação da penalidade de multa à 

Concessionária. A despeito da análise, o objeto do referido processo não tem o condão de 

impactar na delimitação econômico-financeira do presente pleito, no sentido que não dispõe 

sobre o numerário de ligações factíveis”. 

Conforme destacado, foi disponibilizado à Fipe processos administrativos a respeito do 

assunto, para que se analisasse eventuais impactos na delimitação econômico-financeira 

do presente pleito. Foram fornecidos os Processos Administrativos n° 9-011678/2020 e 

n° 9-011142/2020. 

No entanto, no PA n° 9-011678/2020, referente a obrigatoriedade de conexão à rede de 

abastecimento de água e esgoto, não foi possível verificar qualquer decisão da AMR, 

destacando inconformidade nos números de ligações factíveis pendentes apresentado pela 

Concessionária, ou qualquer decisão com condão de impactar na delimitação econômico-

financeira do presente pleito. A resolução da AMR que suspendeu a execução de novas 

ligações, a partir de novembro de 2018 e o pedido da concessionária para que fosse 

conferido o prazo de 30 (trinta) dias para execução de novas ligações são indicativos para 

orientar a redução do valor calculado em benefício da concessionária. Frisa-se que não 

houve qualquer informação que alterasse a responsabilidade do Poder Concedente neste 

particular dadas as disposições legais e contratuais. 
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Já o PA n° 9-011142/2020, processo sancionatório cujo objeto é a ineficiência no prazo 

para repavimentação asfáltica após ligações de água, seu objeto não tem o condão de 

impactar na delimitação econômico-financeira do pleito. 

Pleito E – Ausência de Receita no primeiro mês 

Questionamentos: “(i) Foi realizado um cadastro geral pela extinta Saneari, esse não 

foi disponibilizado? Se disponibilizado, adiantaria em algo? 

(ii) Quando atualizado o cadastro, no segundo mês foi cobrado referente aos dois 

meses? Ou não se tinha a leitura inicial? 

(iii) Foi aberto algum processo contra a Caerd de indenização? Visto que ela era 

obrigada a fornecer o cadastro”. 

Foi disponibilizado à Fipe o Processo Administrativo n° 1-2402/2013, referente à 

licitação e ao acompanhamento da execução contratual. Realizou-se o mapeamento do 

processo, bem como se analisou quais impactos, existentes e documentados em processo, 

teriam o condão de impactar na delimitação econômico-financeira do pleito em questão. 

Nesse sentido, insta destacar as considerações da Fipe a respeito do tema, constantes no 

Relatório 04. Abaixo trecho do relatório: 

“Tópico 2.3. Exame de Mérito dos Pleitos Revisionais da Concessionária’, constante no 

Relatório 04 da Fipe 

2.3.5 Não disponibilização do cadastro de usuários pelo Poder Concedente e a consequente 

ausência de receita tarifária no primeiro mês da Concessão 

2.3.5.2 Motivação 

ii) Disposições editalícias e contratuais 

Pela leitura do Edital, verifica-se que a descrição dos serviços públicos concedidos, das 

ações e investimentos a serem realizados, dentre outras informações relevantes, está contida 

nos Anexos I – Termo de Referência e Anexo III – Plano Municipal de Saneamento Básico 

(Item 10.1 do Edital). Em análise aos anexos referidos, não se verificou a previsão de 

obrigação de recadastramento dos usuários do sistema. O Termo de Referência, por seu 

turno, menciona apenas a obrigação de ‘5.3.4. Cadastramento de empresas prestadoras de 

serviços de limpa-fossa’, que não se encontra no escopo da análise deste pleito. 

Verificou-se ainda os Anexo IV – Informações para elaboração de Proposta Técnica e Anexo 

V – Informações gerais para elaboração de Proposta Comercial, a fim de identificar se os 

documentos previam diretrizes para que fossem contabilizados custos ou mesmo emprego de 
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tecnologias para realização de recadastramento de usuários; no entanto, não há disposições 

nesse sentido. 

Para além das disposições editalícias, que contém as previsões para elaboração do plano de 

negócios da Concessionária bem como descrição sumária do objeto delegado, verificou-se 

as disposições contratuais. 

A Cláusula 3ª do Contrato descreve o objeto da concessão. Mais especificamente, a Cláusula 

3.2 tem a seguinte descrição: serviços públicos de abastecimento de água potável 

correspondentes às atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento 

público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos 

de medição; e os serviços públicos de esgotamento sanitário, correspondentes às atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, afastamento e transporte e/ou coleta, 

afastamento e transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, 

desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente, incluindo a gestão 

dos sistemas organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o 

atendimento aos USUÁRIOS. 

Somado a isso, a Cláusula 11ª previu que a remuneração da Concessionária é obtida através 

da cobrança direta das tarifas dos usuários: a partir do início da vigência do CONTRATO 

a CONCESSIONÁRIA poderá, ainda, cobrar diretamente dos usuários as receitas 

decorrentes dos serviços complementares prestados (Cláusula 11.2). 

Ou seja, pela análise das disposições do Contrato, percebe-se que foi previsto que seria 

possível à Concessionária cobrar as tarifas diretamente dos usuários a partir da assunção 

dos serviços, ao passo que no objeto contratual é prevista somente a obrigação de a 

Concessionária gerir os sistemas organizacionais da concessão (e não implantar ou instalar 

um novo sistema, ou mesmo recadastrar os usuários no sistema de gestão já existente). 

Antes da assunção do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário pela 

Concessionária, os serviços eram prestados pela Companhia de Águas e Esgoto do Estado 

de Rondônia – Caerd. Com a delegação dos serviços públicos à Águas de Ariquemes, teve 

que haver a migração de informações e a transição do sistema anteriormente gerenciado 

pela Caerd para a Concessionária. 

O Poder Concedente tentou viabilizar a transição dos serviços da Caerd para a 

Concessionária, como se percebe pelo Ofício n° 42/Sempog/2016 (fls. 4761 do pdf do PA 

n° 1-2402/2013), enviado em 17/05/2016, em que foi solicitado à Caerd ‘a imediata 

transição do sistema, com gestão compartilhada, à Concessionária’.  

A companhia, no entanto, não apresentou resposta à solicitação. Ato contínuo, a 

Concessionária, em seu primeiro relatório mensal de atividades (fls. 4770/4775 do pdf do 

PA n° 1-2402/2013) indicou, dentre as atividades realizadas no mês da assunção dos 

serviços, o recadastramento dos usuários”. 
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As informações acostadas acima são aquelas que a Fipe teve acesso para se manifestar a 

respeito da materialidade do pleito. Conforme destacado nos relatórios, a Fipe adverte 

que sua análise é feita exclusivamente com base nos documentos e informações 

fornecidas pela AMR, sob a presunção que são autênticos, completos, verdadeiros e 

atualizados. 

7. Esta repactuação vai provocar a revisão do PMSB? E esta revisão só vai 

referendar a repactuação? 

Como pontuado na resposta ao questionamento 2, alterações no Contrato de Concessão 

não tem o condão de provocar alterações em qualquer lei. Pelo contrário, o Contrato de 

Concessão, como um contrato administrativo deve prever obrigações às partes 

contratuais, em consonância com as disposições legais que lhe são aplicáveis. 

Dito isso, importante destacar que a competência para legislar sobre saneamento básico é 

prevista constitucionalmente6. Compete à União estabelecer normas gerais, ou seja, 

instituir diretrizes que se restrinjam a assuntos que demandem uniformidade em todas as 

esferas federativas, a fim de evitar conflitos de competências constitucionais. Os Estados 

e Municípios, por sua vez, possuem competência legislativa suplementar para disciplinar 

a organização e prestação do serviço público. 

Em âmbito federal, há a Lei Federal n° 11.445/2007 (recentemente alterada pela lei 

Federal n° 14.026/2020) que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

Em âmbito municipal, há a Lei Municipal n° 1.658/2011, que disciplina a Política 

Municipal de Saneamento Básico para Ariquemes/RO de forma suplementar à normativa 

federal. Ambas as legislações devem ser consideradas e respeitadas para que se promova 

qualquer alteração ou repactuação no Contrato de Concessão. 

                                                 

6 Art. 21. Compete à União:  

XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos; e 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico. 
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Importante destacar os artigos 21 e 22 da Lei Municipal n° 1.658/2011, publicada em 

06.10.2011. Vide: 

Art. 21. Os planos de saneamento básico: 

I – serão elaborados com horizonte de 30 (trinta) anos; 

II – terão sua execução avaliada anualmente pelo órgão de regulação e fiscalização dos 

serviços; 

III – serão revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos coincidentes 

com os de vigência dos planos plurianuais. 

Art. 22. O dispositivo no plano de saneamento básico é vinculante para o Poder Público. 

§ 1° A delegação de serviço público de saneamento básico observará o disposto no plano de 

saneamento básico ou no correspondente plano setorial. 

§ 2º No caso de serviços prestados mediante contrato, as disposições de plano de saneamento 

básico, do respectivo plano setorial ou de suas revisões, quando posteriores à contratação, 

serão eficazes em relação ao prestador mediante formalização de alteração contratual, 

assegurada a preservação do equilíbrio econômico-financeiro. 

Veja-se que o PMSB deve ser elaborado, vislumbrando metas de longo prazo (30 anos), 

em que a execução será avaliada e fiscalizada pela agência reguladora competente, ao 

passo que deve ser revisado periodicamente de forma a compatibilizar a realidade da 

execução e o estabelecimento de metas compatíveis com a realidade municipal (art. 21). 

Importante notar também a disposição expressa de que o PMSB é vinculante ao Poder 

Concedente e a eventuais contratados para prestar o serviço público, bem como que 

alterações no PMSB tem o condão de alterar obrigações de eventuais contratos de 

concessão, assegurando-se o equilíbrio econômico-financeiro desse instrumento (art. 22). 

Pelos documentos disponibilizados à Fipe, identificou-se que o último PMSB foi 

publicado em 06.10.2011, sem que tenha havido revisão até o presente momento. Diante 

disso, recomenda-se que eventual revisão do PMSB de Ariquemes/RO preveja as 

diretrizes previstas no novo marco legal do saneamento básico. 

Dentre as inovações trazidas pela Lei Federal n° 14.026/2020, que alterou a Lei Federal 

n° 11.445/2007 (LDNSB), destaca-se: (i) o prazo máximo para revisão dos planos 

municipais de saneamento básico, que antes de era 4 (quatro) anos e passou para 10 (dez) 
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anos (art. 19, §4º7); (ii) as metas de universalização de distribuição de água e esgotamento 

sanitário que deverão ser atendidas até 2033, e os contratos de concessão que não 

prevejam tais metas devem ser alterados até março de 2022 (art. 11-B, § 1º8). 

Diante do exposto, percebe-se que o Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Ariquemes precisa ser revisado. Porém, a necessidade de revisão não se deve à eventual 

repactuação do cronograma de investimentos do contrato; pelo contrário, a 

obrigatoriedade de revisão advém de necessidade de compatibilizar o PMSB de 

Ariquemes/RO às novas diretrizes do novo marco regulatório de saneamento. 

Ademais, importante destacar que eventual repactuação do cronograma de investimentos 

da concessão também deve seguir as novas metas de universalização previstas pelo novo 

marco regulatório de saneamento, e por determinação legal, isso deve ocorrer até 

31.03.2022. 

  

                                                 

7 Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que poderá ser específico 

para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 

§ 4º Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 10 (dez) anos. 
8 Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas 

de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água 

potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro 

de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de 

melhoria dos processos de tratamento. 

§ 1º Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput deste artigo terão até 31 de 

março de 2022 para viabilizar essa inclusão. 
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4. OUTROS COMENTÁRIOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA 

No geral as manifestações na Audiência Pública não questionaram os resultados 

alcançados pela Fipe tal como indicados em seu relatório final. Houve alguma dúvida 

sobre a questão dos terrenos, mas como indicado no relatório, a partir da Documentação 

fornecida não há evidência registral da conclusão do processo de desapropriação, com a 

efetiva transferência de propriedade em favor do Município e consequente transferência 

da posse do terreno, nos termos do contrato de concessão. 

Houve diversas reclamações sobre a proporcionalidade das multas contratuais, a 

qualidade dos serviços (especialmente da coloração da água fornecida) e da 

repavimentação asfáltica após a execução de serviços pela concessionária. No entanto, 

são temas que fogem aos limites da revisão ordinária e do escopo de atuação da Fipe.  

Considerando essas manifestações a AMR pode cogitar a alteração nos indicadores de 

desempenho do contrato e no sistema de penalidades, mediante estudos específicos para 

tanto e a competente análise de impacto regulatório, mediante a edição de resolução 

específica e demais providências eventualmente pertinentes e necessárias, conforme as 

disposições legais e contratuais aplicáveis. 
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5. NOTAS SOBRE A MANIFESTAÇÃO FINAL DA CONCESSIONÁRIA 

Em primeiro lugar, ainda que as planilhas editáveis tenham sido entregues após os 

resultados e durante o prazo para a manifestação da concessionária, não houve prejuízo 

aparente para a manifestação da concessionária, pois esta inclusive chega em um 

resultado de majoração da tarifa e questiona os cálculos da Fipe em todos os pontos que 

julgou pertinentes, sem indicar nenhuma impossibilidade de fazê-lo. 

Ainda em relação ao pleito A, a manifestação final da concessionária não teve o condão 

de comprovar a responsabilidade integral do Poder Concedente no não atingimento das 

metas de cobertura no âmbito do sistema de esgotamento sanitário, pois não demonstrou 

que essas metas foram prejudicadas de forma integral e exclusiva pelo atraso no terreno 

e por quaisquer outras providências a cargo do Poder Concedente, principalmente quando 

se considera a proposta técnica apresentada na licitação, onde a evolução da cobertura de 

esgoto num primeiro momento ocorre de forma independente da existência das estações 

vinculadas aos terrenos em discussão. 

Ressalta-se que não se trata de verificar a ocorrência de investimentos, como apontado 

pela própria Fipe e pela concessionária, mas sim da evolução das metas, em conformidade 

com as disposições contratuais, que incluem os termos da proposta a, e demais 

disposições regulamentares.  

Deste modo, embora seja mantida a conclusão da Fipe em relação à responsabilidade do 

Poder Concedente na disponibilização das áreas para construção das estações, face à não 

demonstração inequívoca da relação de causa e efeito desse atraso sobre o cumprimento 

das metas, especialmente se considerada a evolução de cobertura constante da proposta 

técnica da Concessionária por ocasião da licitação, não parece ser indicada a atribuição 

integral de responsabilidade ao Poder Concedente, impondo-se, portanto, o cenário de 

responsabilidade compartilhada para o Pleito A. 

A respeito dos cálculos apresentados em sua manifestação, importa clarificar os 

pressupostos empregados e diferenciá-los em relação aos que a Fipe considera mais 

adequado para o presente caso. 
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1. Pressupostos sobre a Receita 

Em sua manifestação, a concessionária menciona um possível escalonamento tarifário da 

tarifa de esgoto, proporcional à expansão da cobertura, conforme previsto em contrato. 

No entanto, a proposta comercial parece ter seguido outros critérios de escalonamento, 

como pode ser visto na Figura 1. Nota-se que os índices de proporcionalidade 

efetivamente empregados na proposta se encontram distintos dos cut-offs apresentados 

em contrato. Na figura apresenta-se o escalonamento tarifário da tarifa de esgoto em 

relação à tarifa de água, implícita na proposta, comparado à cobertura prevista na 

proposta. A linha em azul mais claro é a tarifa implícita considerando  razão entre 

faturamento e volume, ao passo que a linha escura emprega a fórmula de cálculo adotada 

pela concessionária em sua manifestação (
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 × 𝑎𝑑𝑒𝑠ã𝑜 × 0,99
). Em ambos os casos as 

proporções são muito diferentes das previstas em contrato – inclusive com a tarifa de 

escoto superando a tarifa de água a partir do 15º ano. As incorreções da proposta não 

constituem fator de desequilíbrio, sendo de responsabilidade da concessionária eventuais 

erros materiais em sua elaboração. Sendo assim, não é correto alterar os valores implícitos 

na proposta, ainda que eles estejam incorretos. 

Figura 1: Proporção da tarifa média de Esgoto sobre a de Água (escalonamento) 

 
Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. 

Elaboração: Fipe. 
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Ainda nesse mesmo ponto, foram constatadas diferenças consideráveis entre o Volume 

de Esgoto Faturado que o Relatório Técnico revisado apresentado pela Concessionária e 

o Volume de Esgoto Faturado que consta na Proposta Comercial, como se pode ver por 

meio da Figura 2. Não há na manifestação da concessionária justificativa para essa 

diferença, de forma que os valores da proposta foram mantidos em nossos cálculos. 

Outro componente da Receita em que se verifica divergência entre os pressupostos 

empregados pela concessionária e a Fipe diz respeito ao coeficiente de adesão. Não há 

uma justificativa clara para que o volume de água e esgoto não seja impactado pela adesão 

ao sistema. Ainda que, na modelagem da proposta comercial esse pressuposto tenha sido 

incorretamente empregado, na análise de reequilíbrio é necessário justificar sua aderência 

à realidade. Dessa forma, é importante distinguir entre a adesão ao sistema que representa 

uma ineficiência da concessionária em alcançar novos usuários ligados ao sistema, 

gerando consumo de volumes de água e esgoto, daqueles que não se encontram ligados 

ao sistema e que, portanto, não geram tais volumes. No primeiro caso, entende-se que a 

não adesão impacta a receita, sem reduzir custos. Mas, no segundo caso, não custos 

variáveis relacionados a volumes não gerados.  

Figura 2: Volume faturado de esgoto – Relatório da Concessionária x  

Proposta Comercial 

 
Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. 

Elaboração: Fipe. 
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Com relação ao pleito D, entendeu-se como de responsabilidade do poder público a 

obrigatoriedade de atuar para que ligações factíveis sejam incluídas no sistema. Assume-

se como pressupostos que o término do processo de reequilíbrio o poder concedente irá 

adotar ações corretivas para esse fator, razão pela qual, nas simulações da Fipe considera-

se que a partir do ano 5, o Poder Concedente contribuirá para se atingir a meta observada 

na Proposta Comercial, sem que haja qualquer tipo de deslizamento temporal destes 

valores. Nosso entendimento é que, caso venha a ocorrer ligações factíveis não ligadas ao 

sistema a partir de então, trata-se de fator de desequilíbrio a ser analisado oportunamente.  

2. Investimento 

Com relação à curva de Investimento, fator primordial para modelagem e cômputo do 

Pleito A, segue-se empregando o cenário de repactuação encaminhado pela análise da 

Fipe. 

No entanto, a diferença de valores entre a proposta, o repactuado e o empregado e a Fipe 

deve-se aos reinvestimentos, ou seja, os investimentos futuros para reposição do capital 

investido e depreciado. Optou-se por empregar os mesmos pressupostos empregados na 

elaboração da proposta, deslocando os volumes de reinvestimento no tempo. Como, no 

entanto, houve atraso no cronograma de investimentos, o prazo atual do contrato não 

comporta tempo suficiente para que haja reinvestimentos da mesma forma como prevista 

na proposta comercial.  

Notou-se que, na repactuação, os valores dos investimentos em anos futuros foram 

reacomodados de modo que o valor total investido ao longo do contrato repactuado fosse 

igual ao valor previsto da proposta. Esse pressuposto, no entanto, não guarda relação com 

os volumes a serem investidos ao longo do tempo e implica um aumento no preço médio 

do capital que, se ocorrer, é risco da concessionária. 

3. Custos 

Com relação aos custos, foram encontradas divergências importantes entre os 

pressupostos implícitos na manifestação da concessionária e os empregados pela Fipe. 

Essas divergências referem-se à forma de impacto dos fatores sobre os custos 
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operacionais, no que se referem a parâmetros fixos e variáveis. É sempre importante 

lembrar que os parâmetros de referência devem ser os empregados na proposta comercial. 

A concessionária não explicita os parâmetros e coeficientes empregados em sua 

manifestação, o que deixa inviável a comparação com os valores da proposta. Argumenta-

se que o custo operacional do volume coletado de esgoto representa pequena proporção 

do Opex total, sem, contudo, explicitar os parâmetros técnicos que justifiquem essa 

informação e, muito menos, demonstrar que foram os parâmetros empregados na 

elaboração da proposta. 

A estratégia empregada pela Fipe foi a de obter esses parâmetros implícitos por meio de 

procedimento estatístico amplamente empregado. Utilizando esses coeficientes 

estimados é possível reproduzir os valores da proposta comercial.  
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6. RESULTADOS FINAIS 

Dessa forma, não se verificaram razões para se alterar os resultados obtidos 

anteriormente, a menos que se sugere a adoção apenas da hipótese compartilhada para o 

pleito A. A tabela abaixo reproduz os resultados anteriores considerando agora apenas 

essa opção. 

Tabela: Relação de TIR e reajuste tarifário por pleito 

Pleito TIR 
Reequilíbrio - Reajuste Tarifário a 

partir do Ano 6 

Proposta Comercial 12,20% 0,00% 

A 14,09% -9,75% 

B 11,96% 1,57% 

C 11,93% 1,69% 

D 12,02% 1,15% 

E 12,12% 0,50% 

Impacto Conjunto  13,29% -5,93% 

Elaboração: Fipe. 

 

 

 

 

André Luis Squarize Chagas 

Coordenador 
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Q13 ‐ Fluxo de caixa
 An

1 2 3 4 5
ENTRADAS 1.281.154.327        9.938.135                11.567.646              14.323.909              16.073.358              20.503.893             
Receita Tarifas de Água 716.392.786            9.324.005                10.776.026              13.361.110              14.868.304              18.022.157             
Receita Tarifas de Esgoto 502.682.797            73.912                      153.094                   237.958                   352.618                   1.444.367               
Receita de Serviços complementares 62.078.744              540.217                   638.527                   724.842                   852.436                   1.037.369               
Receita de infra
SAÍDAS 964.602.192 39.512.047 17.534.416 16.452.268 15.533.744 17.742.079
Investimentos Concessionária 192.909.226 24.838.223 3.902.941 2.791.271 1.764.430 2.677.816
Custos Operacionais / Manutenção 397.970.109 11.087.097 10.367.672 10.675.251 10.563.445 10.700.400
Seguros e Garantias 17.200.311 415.505 376.078 386.550 398.443 491.840
Impostos s/ Faturamento 86.976.215 270.280 394.752 606.382 746.620 1.121.572
Taxa de Fiscalização 36.301.078 217.645 280.660 381.374 433.378 559.756
Inadimplência 71.118.394 2.683.296 2.212.312 1.611.440 1.627.428 1.845.350
Imposto de Renda/ Impostos 162.126.858 0 0 0 0 345.344

IR 119.045.748 0 0 0 0 247.576
CSLL 43.081.109 0 0 0 0 97.767

SALDO FINAL DE CAIXA   316.552.136 ‐29.573.912 ‐5.966.770 ‐2.128.358 539.615 2.761.814
SALDO DO CAIXA ACUMULADO 1.948.292.994 ‐29.573.912 ‐35.540.682 ‐37.669.040 ‐37.129.426 ‐34.367.612

Descrição Totais
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no  
6 7 8 9 10 11 12 13 14

23.373.287              25.799.076              27.258.232              29.331.368              32.542.423              38.020.535              39.831.095              41.399.792              42.045.136             
19.683.638              20.632.954              21.391.175              22.634.389              22.994.695              23.588.926              23.956.348              24.332.415              24.711.667             
2.494.955                3.846.022                4.497.655                5.250.245                7.935.112                12.535.829              13.933.794              15.095.958              15.331.320             
1.194.694                1.320.099                1.369.402                1.446.734                1.612.616                1.895.779                1.940.953                1.971.419                2.002.149               

29.790.576 25.981.490 28.177.210 25.890.004 31.276.620 31.486.093 36.543.470 32.849.114 28.168.315
13.227.056 8.884.364 10.484.731 7.440.113 11.613.489 8.119.515 12.536.269 7.974.050 2.922.314
10.785.511 11.095.403 11.344.707 11.434.510 11.595.927 13.871.699 11.945.453 12.264.937 12.405.036

471.230 495.379 482.253 486.776 528.559 570.566 544.142 543.390 543.497
1.524.521 1.710.484 1.799.584 1.967.424 2.228.340 2.711.189 2.833.401 2.939.580 2.990.416
645.103 735.274 776.860 835.944 927.459 1.083.585 1.135.186 1.179.894 1.198.286

1.869.863 1.289.954 1.362.912 1.466.568 1.627.121 1.901.027 1.991.555 2.069.990 2.102.257
1.267.291 1.770.632 1.926.164 2.258.670 2.755.725 3.228.511 5.557.464 5.877.274 6.006.509
925.479 1.295.583 1.409.944 1.654.434 2.019.916 2.367.552 4.080.018 4.315.172 4.410.198
341.812 475.050 516.220 604.236 735.810 860.959 1.477.446 1.562.102 1.596.311

‐6.417.289 ‐182.414 ‐918.977 3.441.364 1.265.803 6.534.442 3.287.625 8.550.677 13.876.821
‐40.784.901 ‐40.967.315 ‐41.886.292 ‐38.444.928 ‐37.179.126 ‐30.644.683 ‐27.357.058 ‐18.806.381 ‐4.929.560
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 Ano  
15 16 17 18 19 20 21 22 23
48.125.348              49.152.386              51.071.844              52.577.211              53.579.558              55.115.102              56.134.007              57.163.347              57.938.647             
25.096.606              25.490.419              25.836.455              26.187.041              26.545.363              26.905.504              27.273.836              27.643.760              28.018.689             
20.679.133              21.250.777              22.791.470              23.862.316              24.446.026              25.560.229              26.174.533              26.797.522              27.160.974             
2.349.608                2.411.190                2.443.919                2.527.853                2.588.168                2.649.369                2.685.638                2.722.064                2.758.983               

31.004.087 31.980.952 39.098.087 34.416.976 36.798.435 37.092.448 39.942.041 37.384.124 36.848.444
2.707.163 3.231.883 9.495.042 3.931.679 5.911.221 5.480.794 4.927.887 4.875.998 4.124.193

12.883.120 13.000.354 13.333.847 13.757.784 13.944.661 14.224.533 18.939.893 14.722.190 14.777.327
610.385 574.684 608.684 647.024 648.584 680.382 655.159 657.034 659.711

3.528.814 3.601.667 3.710.460 3.817.742 3.863.405 3.956.579 4.008.603 4.053.392 4.079.285
1.371.572 1.400.843 1.455.548 1.498.451 1.527.017 1.570.780 1.599.819 1.629.155 1.651.251
2.406.267 2.457.619 2.553.592 2.628.861 2.678.978 2.755.755 2.806.700 2.858.167 2.896.932
7.496.764 7.713.901 7.940.915 8.135.436 8.224.568 8.423.625 7.003.980 8.588.188 8.659.745
5.505.974 5.665.633 5.832.555 5.975.585 6.041.124 6.187.489 5.143.632 6.308.491 6.361.107
1.990.791 2.048.268 2.108.360 2.159.851 2.183.444 2.236.136 1.860.348 2.279.697 2.298.638

17.121.261 17.171.434 11.973.758 18.160.235 16.781.122 18.022.653 16.191.966 19.779.223 21.090.203
12.191.701 29.363.135 41.336.893 59.497.128 76.278.250 94.300.903 110.492.869 130.272.092 151.362.294
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 Ano  
24 25 26 27 28 29 30
58.731.354              59.527.825              60.341.702              61.159.813              61.996.272              62.836.494              63.695.534             
28.402.036              28.787.204              29.180.788              29.576.421              29.980.926              30.387.251              30.802.676             
27.532.586              27.905.963              28.287.499              28.671.020              29.063.142              29.457.029              29.859.737             
2.796.731                2.834.658                2.873.414                2.912.372                2.952.203                2.992.214                3.033.121               

37.503.228 36.926.302 37.664.862 37.600.787 38.370.418 38.096.263 36.937.292
4.514.170 3.658.967 3.993.964 3.677.712 4.367.027 4.418.438 4.416.507

14.956.347 15.124.438 15.194.372 15.404.348 15.692.083 15.841.604 16.036.158
663.683 662.923 670.043 675.387 680.540 684.211 687.669

4.097.008 4.120.143 4.185.575 4.194.955 4.152.527 4.037.671 3.723.846
1.673.844 1.696.543 1.719.738 1.743.055 1.766.894 1.790.840 1.815.323
2.936.568 2.976.391 3.017.085 3.057.991 3.099.814 3.141.825 3.184.777
8.661.610 8.686.896 8.884.085 8.847.339 8.611.534 8.181.674 7.073.012
6.362.478 6.381.071 6.526.063 6.499.043 6.325.657 6.009.584 5.194.391
2.299.132 2.305.825 2.358.023 2.348.296 2.285.877 2.172.090 1.878.621

21.228.126 22.601.522 22.676.840 23.559.026 23.625.854 24.740.231 26.758.242
172.590.420 195.191.942 217.868.782 241.427.808 265.053.662 289.793.893 316.552.136
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Q12 ‐ Demonstrativo do Resultado do Exercício
 Ano  

1 2 3 4 5 6
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.281.154.327 9.938.135 11.567.646 14.323.909 16.073.358 20.503.893 23.373.287
Receita Tarifas de Água 716.392.786 9.324.005 10.776.026 13.361.110 14.868.304 18.022.157 19.683.638
Receita Tarifas de Esgoto 502.682.797 73.912 153.094 237.958 352.618 1.444.367 2.494.955
Receita de Serviços complementares 62.078.744 540.217 638.527 724.842 852.436 1.037.369 1.194.694
DEDUÇÕES 86.976.215 270.280 394.752 606.382 746.620 1.121.572 1.524.521
COFINS 71.461.539 222.068 324.337 498.216 613.439 921.507 1.252.580
PIS 15.514.676 48.212 70.415 108.165 133.181 200.064 271.942
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA 71.118.394 2.683.296 2.212.312 1.611.440 1.627.428 1.845.350 1.869.863
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.123.059.718 6.984.558 8.960.582 12.106.088 13.699.310 17.536.971 19.978.903
CUSTO DE EXPLORAÇÃO 344.686.266 8.974.565 8.853.499 9.149.831 9.029.699 9.135.948 9.176.613
Pessoal Operacional 124.685.162 3.184.524 3.112.945 3.266.163 3.199.102 3.139.698 3.158.737
Insumos 134.004.877 3.605.583 3.525.098 3.662.389 3.601.521 3.678.402 3.781.091
Outros Custos 85.996.227 2.184.458 2.215.457 2.221.280 2.229.076 2.317.848 2.236.786
LUCRO BRUTO 778.373.452 ‐1.990.007 107.082 2.956.256 4.669.611 8.401.023 10.802.289
DESPESAS OPERACIONAIS DA CONCESSIONÁRIA 53.283.843 2.112.532 1.514.173 1.525.420 1.533.746 1.564.452 1.608.898
Despesas Administrativas 30.945.575 1.388.394 790.034 801.281 809.607 840.314 884.759
Pessoal Administrativo 22.338.268 724.139 724.139 724.139 724.139 724.139 724.139
TAXA DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E FUNDO 
MUNICIPAL 36.301.078 217.645 280.660 381.374 433.378 559.756 645.103
SEGUROS E GARANTIAS 17.200.311 415.505 376.078 386.550 398.443 491.840 471.230
RESULTADO OPERACIONAL 671.588.220 ‐4.735.689 ‐2.063.829 662.913 2.304.045 5.784.974 8.077.059
DEPRECIAÇÃO 192.909.226 2.883.338 3.268.998 3.612.984 3.918.390 4.233.109 2.651.464
RESULTADO ANTES DO IR E CSSL 478.678.993 ‐7.619.027 ‐5.332.827 ‐2.950.071 ‐1.614.345 1.551.865 5.425.594
IMPOSTO DE RENDA E CONTIBUIÇÃO SOCIAL 162.126.858 0 0 0 0 345.344 1.267.291
Imposto de Renda 119.045.748 0 0 0 0 247.576 925.479
Contribuição Social sobre Lucro Líquido 43.081.109 0 0 0 0 97.767 341.812
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 316.552.136 ‐7.619.027 ‐5.332.827 ‐2.950.071 ‐1.614.345 1.206.521 4.158.303

Descrição Totais
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 Ano  
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

25.799.076 27.258.232 29.331.368 32.542.423 38.020.535 39.831.095 41.399.792 42.045.136 48.125.348 49.152.386
20.632.954 21.391.175 22.634.389 22.994.695 23.588.926 23.956.348 24.332.415 24.711.667 25.096.606 25.490.419
3.846.022 4.497.655 5.250.245 7.935.112 12.535.829 13.933.794 15.095.958 15.331.320 20.679.133 21.250.777
1.320.099 1.369.402 1.446.734 1.612.616 1.895.779 1.940.953 1.971.419 2.002.149 2.349.608 2.411.190
1.710.484 1.799.584 1.967.424 2.228.340 2.711.189 2.833.401 2.939.580 2.990.416 3.528.814 3.601.667
1.405.370 1.478.577 1.616.478 1.830.852 2.227.572 2.327.984 2.415.222 2.456.990 2.899.350 2.959.207
305.113 321.007 350.946 397.488 483.618 505.417 524.357 533.426 629.464 642.459

1.289.954 1.362.912 1.466.568 1.627.121 1.901.027 1.991.555 2.069.990 2.102.257 2.406.267 2.457.619
22.798.638 24.095.737 25.897.376 28.686.962 33.408.319 35.006.139 36.390.223 36.952.463 42.190.267 43.093.100
9.467.755 9.707.545 9.778.557 9.928.731 12.179.883 10.244.922 10.558.628 10.686.959 11.147.096 11.244.814
3.292.257 3.383.310 3.419.854 3.545.962 3.695.274 3.750.805 3.923.391 3.952.649 4.179.904 4.271.469
3.922.567 4.058.353 4.070.680 4.067.201 4.075.846 4.048.565 4.161.234 4.227.004 4.343.709 4.423.053
2.252.930 2.265.882 2.288.023 2.315.567 4.408.763 2.445.553 2.474.003 2.507.306 2.623.482 2.550.292

13.330.884 14.388.192 16.118.819 18.758.231 21.228.436 24.761.217 25.831.594 26.265.504 31.043.170 31.848.285
1.627.648 1.637.162 1.655.953 1.667.196 1.691.816 1.700.530 1.706.309 1.718.077 1.736.024 1.755.540
903.510 913.023 931.814 943.057 967.678 976.392 982.170 993.939 1.011.886 1.031.402
724.139 724.139 724.139 724.139 724.139 724.139 724.139 724.139 724.139 724.139

735.274 776.860 835.944 927.459 1.083.585 1.135.186 1.179.894 1.198.286 1.371.572 1.400.843
495.379 482.253 486.776 528.559 570.566 544.142 543.390 543.497 610.385 574.684

10.472.583 11.491.918 13.140.146 15.635.017 17.882.469 21.381.359 22.402.001 22.805.643 27.325.189 28.117.218
2.932.111 3.297.950 3.549.097 3.955.500 4.216.455 4.743.561 5.045.314 5.068.853 5.205.294 5.358.685
7.540.472 8.193.968 9.591.049 11.679.517 13.666.014 16.637.798 17.356.687 17.736.790 22.119.895 22.758.533
1.770.632 1.926.164 2.258.670 2.755.725 3.228.511 5.557.464 5.877.274 6.006.509 7.496.764 7.713.901
1.295.583 1.409.944 1.654.434 2.019.916 2.367.552 4.080.018 4.315.172 4.410.198 5.505.974 5.665.633
475.050 516.220 604.236 735.810 860.959 1.477.446 1.562.102 1.596.311 1.990.791 2.048.268

5.769.840 6.267.804 7.332.379 8.923.792 10.437.503 11.080.334 11.479.414 11.730.282 14.623.131 15.044.632
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 Ano  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

51.071.844 52.577.211 53.579.558 55.115.102 56.134.007 57.163.347 57.938.647 58.731.354 59.527.825 60.341.702
25.836.455 26.187.041 26.545.363 26.905.504 27.273.836 27.643.760 28.018.689 28.402.036 28.787.204 29.180.788
22.791.470 23.862.316 24.446.026 25.560.229 26.174.533 26.797.522 27.160.974 27.532.586 27.905.963 28.287.499
2.443.919 2.527.853 2.588.168 2.649.369 2.685.638 2.722.064 2.758.983 2.796.731 2.834.658 2.873.414
3.710.460 3.817.742 3.863.405 3.956.579 4.008.603 4.053.392 4.079.285 4.097.008 4.120.143 4.185.575
3.048.594 3.136.739 3.174.257 3.250.811 3.293.555 3.330.354 3.351.628 3.366.190 3.385.199 3.438.959
661.866 681.003 689.148 705.768 715.048 723.037 727.656 730.818 734.944 746.616

2.553.592 2.628.861 2.678.978 2.755.755 2.806.700 2.858.167 2.896.932 2.936.568 2.976.391 3.017.085
44.807.792 46.130.608 47.037.175 48.402.767 49.318.704 50.251.788 50.962.430 51.697.779 52.431.290 53.139.042
11.572.506 11.978.786 12.093.845 12.364.558 17.060.230 12.832.906 12.875.512 13.047.652 13.208.742 13.262.497
4.451.568 4.546.951 4.551.891 4.673.462 4.765.125 4.831.200 4.868.148 4.938.121 5.008.553 5.012.663
4.535.675 4.629.754 4.704.944 4.802.372 4.880.407 4.959.108 5.027.835 5.098.138 5.168.832 5.241.108
2.585.264 2.802.081 2.837.010 2.888.724 7.414.698 3.042.598 2.979.529 3.011.393 3.031.357 3.008.725

33.235.286 34.151.822 34.943.330 36.038.210 32.258.474 37.418.882 38.086.918 38.650.127 39.222.548 39.876.545
1.761.340 1.778.998 1.850.817 1.859.975 1.879.664 1.889.284 1.901.815 1.908.695 1.915.697 1.931.876
1.037.202 1.054.859 1.075.502 1.084.661 1.104.349 1.113.970 1.126.501 1.133.380 1.140.382 1.156.561
724.139 724.139 775.314 775.314 775.314 775.314 775.314 775.314 775.314 775.314

1.455.548 1.498.451 1.527.017 1.570.780 1.599.819 1.629.155 1.651.251 1.673.844 1.696.543 1.719.738
608.684 647.024 648.584 680.382 655.159 657.034 659.711 663.683 662.923 670.043

29.409.714 30.227.349 30.916.912 31.927.072 28.123.832 33.243.408 33.874.141 34.403.906 34.947.386 35.554.888
5.983.494 6.229.008 6.656.418 7.081.116 7.453.304 7.913.443 8.333.714 8.857.994 9.327.102 9.354.638

23.426.220 23.998.341 24.260.494 24.845.956 20.670.528 25.329.965 25.540.427 25.545.912 25.620.283 26.200.251
7.940.915 8.135.436 8.224.568 8.423.625 7.003.980 8.588.188 8.659.745 8.661.610 8.686.896 8.884.085
5.832.555 5.975.585 6.041.124 6.187.489 5.143.632 6.308.491 6.361.107 6.362.478 6.381.071 6.526.063
2.108.360 2.159.851 2.183.444 2.236.136 1.860.348 2.279.697 2.298.638 2.299.132 2.305.825 2.358.023

15.485.305 15.862.905 16.035.926 16.422.331 13.666.549 16.741.777 16.880.682 16.884.302 16.933.387 17.316.165
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27 28 29 30
61.159.813 61.996.272 62.836.494 63.695.534
29.576.421 29.980.926 30.387.251 30.802.676
28.671.020 29.063.142 29.457.029 29.859.737
2.912.372 2.952.203 2.992.214 3.033.121
4.194.955 4.152.527 4.037.671 3.723.846
3.446.666 3.411.806 3.317.438 3.059.593
748.289 740.721 720.233 664.254

3.057.991 3.099.814 3.141.825 3.184.777
53.906.867 54.743.931 55.656.998 56.786.911
13.456.331 13.736.489 13.872.282 14.058.884
5.055.308 5.128.164 5.151.818 5.226.148
5.313.813 5.388.191 5.462.959 5.539.446
3.087.210 3.220.134 3.257.505 3.293.290

40.450.536 41.007.442 41.784.716 42.728.027
1.948.017 1.955.594 1.969.322 1.977.274
1.172.703 1.180.280 1.194.007 1.201.959
775.314 775.314 775.314 775.314

1.743.055 1.766.894 1.790.840 1.815.323
675.387 680.540 684.211 687.669

36.084.077 36.604.414 37.340.343 38.247.762
9.991.904 11.205.786 13.206.008 17.374.197

26.092.173 25.398.628 24.134.335 20.873.565
8.847.339 8.611.534 8.181.674 7.073.012
6.499.043 6.325.657 6.009.584 5.194.391
2.348.296 2.285.877 2.172.090 1.878.621

17.244.834 16.787.095 15.952.661 13.800.553
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Q11 ‐ Composição do Faturamento

Ano
Faturamento Água 

(R$)

Faturamento Esgoto 

(R$)

Faturamento de 

Seviços 

Complementares 

(R$)

Total  (R$)

1 9.324.005 73.912 540.217 9.938.135

2 10.776.026 153.094 638.527 11.567.646

3 13.361.110 237.958 724.842 14.323.909

4 14.868.304 352.618 852.436 16.073.358

5 18.022.157 1.444.367 1.037.369 20.503.893

6 19.683.638 2.494.955 1.194.694 23.373.287

7 20.632.954 3.846.022 1.320.099 25.799.076

8 21.391.175 4.497.655 1.369.402 27.258.232

9 22.634.389 5.250.245 1.446.734 29.331.368

10 22.994.695 7.935.112 1.612.616 32.542.423

11 23.588.926 12.535.829 1.895.779 38.020.535

12 23.956.348 13.933.794 1.940.953 39.831.095

13 24.332.415 15.095.958 1.971.419 41.399.792

14 24.711.667 15.331.320 2.002.149 42.045.136

15 25.096.606 20.679.133 2.349.608 48.125.348

16 25.490.419 21.250.777 2.411.190 49.152.386

17 25.836.455 22.791.470 2.443.919 51.071.844

18 26.187.041 23.862.316 2.527.853 52.577.211

19 26.545.363 24.446.026 2.588.168 53.579.558

20 26.905.504 25.560.229 2.649.369 55.115.102

21 27.273.836 26.174.533 2.685.638 56.134.007

22 27.643.760 26.797.522 2.722.064 57.163.347

23 28.018.689 27.160.974 2.758.983 57.938.647

24 28.402.036 27.532.586 2.796.731 58.731.354

25 28.787.204 27.905.963 2.834.658 59.527.825

26 29.180.788 28.287.499 2.873.414 60.341.702

27 29.576.421 28.671.020 2.912.372 61.159.813

28 29.980.926 29.063.142 2.952.203 61.996.272

29 30.387.251 29.457.029 2.992.214 62.836.494

30 30.802.676 29.859.737 3.033.121 63.695.534

Total 754.825.378 546.954.980 65.089.018 1.366.869.376
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CI 5546 

RESUMO 

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ariquemes 

(AMR) é uma autarquia sob regime especial encarregada de regular os serviços delegados 

pelo Poder Municipal. Dentre os serviços atualmente regulados pela AMR, encontra-se a 

Concessão da exploração dos serviços públicos de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário do município de Ariquemes-RO. O Contrato de Concessão foi 

firmado com a Concessionária Águas de Ariquemes SPE Ltda. (Contrato de Concessão 

194/2016). A Cláusula 17 do Contrato de Concessão estabelece a “revisão periódica 

ordinária do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Esse relatório analisou os 

pleitos de reequilíbrio da concessionária Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda. 

Realizada a descrição dos pleitos, as motivações jurídicas e as conclusões jurídicas da 

análise de mérito jurídico, conclui-se pelas seguintes recomendações para consideração 

pela AMR: i) Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro 

do cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas contratuais: pleito 

procedente em relação ao cronograma e com ressalvas sobre seu impacto; ii) Atraso do 

reajuste anual: pleito procedente; iii) Aumento do custo de energia elétrica por imposição 

do Decreto Federal nº 9.642/2018: pleito procedente; iv) Frustração de receita decorrente 

de ligações factíveis não realizadas: pleito procedente; v) Não disponibilização do 

cadastro de usuários pelo Poder Concedente e a consequente ausência de receita tarifária 

no primeiro mês da Concessão: pleito procedente. Os efeitos combinados considerando 

os dois cenários do Pleito A: a) a responsabilidade é partilhada entre Concessionária e 

Poder Concedente: aumento da TIR em 1,09 pontos porcentuais, em relação ao cenário 

base do fluxo de caixa da proposta, com revisão de -5,93% na tarifa para o reequilíbrio; 

b) todo o impacto é de responsabilidade única do Poder Concedente: aumento da TIR em 

1,22 pontos porcentuais, em relação ao cenário base do fluxo de caixa da proposta, com 

revisão de -6,47% na tarifa para o reequilíbrio. 

 

CÓDIGOS JEL: H11, H59, H83. 
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RESUMO EXECUTIVO 

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ariquemes 

(AMR) é uma autarquia sob regime especial encarregada de regular os serviços delegados 

pelo Poder Municipal. Sua finalidade última é atender o interesse público, mediante 

normatização, planejamento, acompanhamento e controle dos serviços públicos 

submetidos à sua competência, atendendo aos princípios de independência decisória, 

transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

A AMR deve assegurar a adequada prestação dos serviços delegados por ela regulados, 

garantir harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e 

autorizatários dos serviços sob sua competência, além de zelar pelo equilíbrio econômico-

financeiro desses mesmos serviços. 

Dentre os serviços atualmente regulados pela AMR, encontra-se a Concessão da 

exploração dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário do município de Ariquemes-RO. O Contrato de Concessão foi firmado com a 

Concessionária Águas de Ariquemes SPE Ltda. (Contrato de Concessão 194/2016). 

A Cláusula 17 do Contrato de Concessão estabelece a “revisão periódica ordinária do 

valor das tarifas a cada 04 (quatro) anos, objetivando a reavaliação das condições de 

mercado, que também será o momento de ajustes que captem possíveis distorções, para 

mais ou para menos, nos custos dos serviços públicos de abastecimento de água potável 

e esgotamento sanitário, nas metas previstas no Plano Setorial de Abastecimento de Água 

Potável e Esgotamento Sanitário, nos insumos em geral, consoante as disposições deste 

Contrato e seus Anexos, bem como na proposta comercial, que sejam decorrentes de 

perdas justificáveis ou ganhos (tecnológicos ou de produtividade) na exploração dos 

serviços públicos de abastecimento de água potável” (Cláusula 17.1). 

Esse relatório consolida a análise dos pleitos revisionais formulados pela Águas de 

Ariquemes Saneamento SPE Ltda. (“Concessionária” ou “Águas de Ariquemes”). Nesta 

consolidação são identificados o risco de origem ao pleito e a correspondente alocação de 

acordo com o Contrato de Concessão n° 194/2016 (“Contrato”), a fim de subsidiar os 

cálculos no âmbito do respectivo procedimento de Revisão Tarifária Ordinária (“RTO”) 
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quadrienal do Contrato e a consequente decisão da AMR para a correspondente 

recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

No primeiro Relatório, foi feita realizou a análise dos pleitos revisionais apresentados 

pela Concessionária Águas de Ariquemes, e identificadas as obrigações contratuais. Foi 

constatado a admissibilidade formal dos pleitos da Concessionária para prosseguimento 

da análise do mérito jurídico dos respectivos pleitos. 

Realizada a análise formal, foi feito exame de mérito dos pleitos com o objetivo 

primordial de identificar os eventuais impactos econômico-financeiros e verificar a 

correção da alocação dos respectivos riscos diante da matriz contratual, no âmbito do 

procedimento de Revisão Tarifária Ordinária do Contrato de Concessão n° 194/2016, para 

o quadriênio de 28/04/2016 a 28/04/2020. 

Foi pormenorizado em tópico específico que a análise considerou somente o mérito 

jurídico dos pleitos revisionais da Concessionária, pois não foi possível verificar a 

delimitação e quantificação de eventos trazidos pelo Município de Ariquemes/RO.  

No entanto, isso não representa qualquer prejuízo à realização de uma análise 

complementar superveniente pela AMR de pleitos revisionais que venham a ser 

apresentados pelo Poder Concedente por força da intangibilidade da equação econômico-

financeira do Contrato, se de natureza extraordinária ou não correlacionados aos eventos 

tratados na presente revisão ordinária.  

Em assim sendo, caso seja de interesse do Poder Concedente informar eventos que 

porventura tenham impactado a equação econômico-financeira do Contrato, para além 

daqueles já analisados neste relatório, é possível trazê-los à baila na Revisão Tarifária 

Ordinária de outro quadriênio ou em sede de revisão extraordinária, enquanto perdurar a 

vigência contratual. 

Realizada a descrição dos pleitos, as motivações jurídicas e as conclusões jurídicas da 

análise de mérito jurídico, conclui-se pelas seguintes recomendações para consideração 

pela AMR: 

 Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do 

cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas contratuais: 
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pleito procedente em relação ao cronograma e com ressalvas sobre seu 

impacto; 

 Atraso do reajuste anual: pleito procedente; 

 Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal 

nº 9.642/2018: pleito procedente; 

 Frustração de receita decorrente de ligações factíveis não realizadas: pleito 

procedente; 

 Não disponibilização do cadastro de usuários pelo Poder Concedente e a 

consequente ausência de receita tarifária no primeiro mês da Concessão: pleito 

procedente. 

Realizada a análise dos pleitos, as informações apresentadas e as premissas validadas em 

conjunto com a AMR, os resultados obtidos são: 

 Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do 

cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas 

contratuais: é preciso considerar as repercussões sobre as metas contratuais não 

cumpridas indiretamente impactadas em razão do atraso no cronograma de 

investimentos pela não disponibilização das áreas. Foram considerados dois 

cenários possíveis para o pleito:  

(i) A responsabilidade é partilhada entre Concessionária e Poder Concedente: 

Nesse cenário, o impacto sobre a TIR é de 1,89 pontos porcentuais, em 

relação ao cenário base do fluxo de caixa da proposta, o que representa um 

acréscimo de R$ 9,5 milhões no VPL; 

(ii) Todo o impacto é de responsabilidade única do Poder Concedente: Nesse 

caso, o impacto sobre a TIR é de 2,26 pontos porcentuais, em relação ao 

cenário base do fluxo de caixa da proposta, o que representa um acréscimo 

de R$ 11,3 milhões no VPL. 

 Atraso do reajuste anual: o impacto desse fator de desequilíbrio significa uma 

redução 0,24 pontos percentuais na TIR, em relação ao fluxo de caixa da proposta, 

ou queda de R$ 1,58 milhões em VPL; 
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 Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal 

nº 9.642/2018: Nesse cenário, o Fluxo de Caixa passa a ser ter uma redução de 

0,26 pontos percentuais na TIR em relação ao cenário base da proposta, o que 

significa uma queda de R$ 1,68 milhões no VPL do projeto. 

 Frustração de receita decorrente de ligações factíveis não realizadas: esse 

pleito representa impacto negativo de 0,18 pontos percentuais na TIR, ou queda 

de R$ 1,16 milhões no VPL. 

 Não disponibilização do cadastro de usuários pelo Poder Concedente e a 

consequente ausência de receita tarifária no primeiro mês da Concessão: esse 

fator de desequilíbrio leva a uma redução de 0,08 pontos percentuais na TIR da 

concessão, valor que representa queda de R$ 498 mil em termos de VPL. 

 Todos os fatores combinados: os efeitos combinados de todos os fatores 

consideram as eventuais interações entre os mesmos, e por isso, não é a soma 

simples dos efeitos individuais. Nesse caso, é preciso considerar os efeitos 

considerando os dois cenários do Pleito A: 

(i) A responsabilidade é partilhada entre Concessionária e poder concedente: 

Nesse cenário, o impacto sobre a TIR é de 1,09 pontos porcentuais, em 

relação ao cenário base do fluxo de caixa da proposta, o que representa um 

acréscimo de R$ 5,8 milhões no VPL; 

(ii) Todo o impacto é de responsabilidade única do Poder Concedente: Nesse 

caso, o impacto sobre a TIR é de 1,22 pontos porcentuais, em relação ao 

cenário base do fluxo de caixa da proposta, o que representa um acréscimo 

de R$ 6,5 milhões no VPL. 

Para o reequilíbrio do contrato, foi considerada a premissa de ajuste tarifário dos serviços 

prestados pela Concessionária. Desta forma, o método utilizado para que se reequilibrasse 

o fluxo de caixa resultante total se deu na aplicação de um fator de desconto sobre as 

tarifas médias anuais, a partir do ano 6 e perdurando até o final da concessão, a fim de 

que TIR de retornasse a 12,20% a.a. 

Os resultados, também nesse caso, consideram os dois cenários possíveis para o pleito A 

e significam redução, em ambos, na tarifa, respectivamente de 5,93 e 6,47%. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ariquemes 

(AMR) é uma autarquia sob regime especial encarregada de regular os serviços delegados 

pelo Poder Municipal. Sua finalidade última é atender o interesse público, mediante 

normatização, planejamento, acompanhamento e controle dos serviços públicos 

submetidos à sua competência, atendendo aos princípios de independência decisória, 

transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

A AMR deve assegurar a adequada prestação dos serviços delegados por ela regulados, 

garantir harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e 

autorizatários dos serviços sob sua competência, além de zelar pelo equilíbrio econômico-

financeiro desses mesmos serviços. 

Dentre os serviços atualmente regulados pela AMR, encontra-se a Concessão da 

exploração dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário do município de Ariquemes-RO. O Contrato de Concessão foi firmado com a 

Concessionária Águas de Ariquemes SPE Ltda. (Contrato de Concessão 194/2016). 

A Cláusula 17 do Contrato de Concessão estabelece a “revisão periódica ordinária do 

valor das tarifas a cada 04 (quatro) anos, objetivando a reavaliação das condições de 

mercado, que também será o momento de ajustes que captem possíveis distorções, para 

mais ou para menos, nos custos dos serviços públicos de abastecimento de água potável 

e esgotamento sanitário, nas metas previstas no Plano Setorial de Abastecimento de Água 

Potável e Esgotamento Sanitário, nos insumos em geral, consoante as disposições deste 

Contrato e seus Anexos, bem como na proposta comercial, que sejam decorrentes de 

perdas justificáveis ou ganhos (tecnológicos ou de produtividade) na exploração dos 

serviços públicos de abastecimento de água potável” (Cláusula 17.1). 

Esse relatório apresenta a análise final, considerando tanto os aspectos contratuais quanto 

a análise econômico-financeira dos pleitos revisionais validados formulados pela Águas 

de Ariquemes Saneamento SPE Ltda. (“Concessionária” ou “Águas de Ariquemes”).  
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2. ANÁLISE DOS PLEITOS DE REEQUILÍBRIO 

2.1 INTRODUÇÃO 

No Relatório 1, foi realizada a análise jurídica preliminar, na qual foram identificadas as 

obrigações contratuais e se verificou a admissibilidade dos pleitos da Concessionária de 

serviço público para fins do respectivo conhecimento e continuidade do procedimento.  

No que se refere ao cumprimento dos requisitos formais previstos contratualmente, foram 

analisados a tempestividade de apresentação, o encaminhamento de todos os documentos 

iniciais necessários e a delimitação e quantificação suficiente dos pleitos. A aferição de 

admissibilidade dos pleitos, por sua vez, perpassou pelo exame das seguintes etapas 

analíticas: (i) descrição suficiente do evento; (ii) conexão do pedido com o objeto do 

contrato; (iii) demonstração dos efeitos do evento, acompanhado dos instrumentos de 

comprovação; e (iv) quantificação do pleito em correspondência com os efeitos 

experimentados. 

A partir da aludida análise preliminar, concluiu-se pela viabilidade integral, para fins de 

conhecimento, dos pleitos constantes do requerimento revisional da Águas de Ariquemes. 

Diante disso, o presente relatório se debruçará na análise jurídica de mérito dos pleitos, 

tal como formulados pela referida empresa:  

a) Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do 

cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas contratuais;  

b) Atraso do reajuste anual;  

c) Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal nº 

9.642/2018; 

d) Frustração de receita decorrente de ligações factíveis não realizadas;  

e) Não disponibilização do cadastro de usuários pelo Poder Concedente e a 

consequente ausência de receita tarifária no primeiro mês da Concessão. 

O presente relatório não considera nenhum outro pleito além daqueles indicados pela 

Concessionária, ainda que eventualmente, no âmbito destes pleitos, avance em eventual 

compensação em razão do correto dimensionamento da materialização desses riscos, uma 

vez determinada a respectiva responsabilidade em razão das regras contratuais de 
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alocação de riscos. Essa ressalva faz-se necessária em razão de ter sido identificada 

manifestação do Poder Concedente no processo administrativo nº 9-772/2021 sobre a 

necessidade de considerar eventuais fatores por ocasião de futura revisão, dada a abertura 

de processo de revisão ordinária após a provocação da concessionária1.  

Isso ocorre pois não foi possível verificar a delimitação e quantificação de eventos 

mencionados pela Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO (“Município” ou “Poder 

Concedente”). Muitos dos pontos tratam de verificações pertinentes à fiscalização do 

contrato e poderiam, eventualmente, subsidiar eventuais pleitos do Município, desde que 

devidamente instruídos. Destaca-se que mesmo documentação complementar 

encaminhada por meio da AMR não bastou para configurar um pleito da parte do 

Município, embora, na medida do possível tenha sido considerada para fins de 

identificação de riscos e respectivas responsabilidades. 

Isso, contudo, não representa qualquer prejuízo à realização de uma análise complementar 

superveniente, uma vez que, caso seja de interesse do Poder Concedente arrolar eventos 

que porventura tenham impactado a equação econômico-financeira do Contrato (para 

além daqueles citados acima), é possível trazê-los à baila na RTO tanto deste quadriênio 

quanto de qualquer outro, enquanto perdurar a vigência contratual ou mesmo para fins de 

eventual Revisão Extraordinária Insistimos, no entanto, que na elaboração de eventual 

pleito a seu favor, o Poder Concedente deve observar as disposições contratuais e 

regulamentares vigentes no momento do pleito, não bastando meras alegações 

desprovidas da respectiva documentação de suporte. 

Vale destacar que para o estudo endereçado neste Relatório, foram disponibilizados e 

considerados para a análise jurídica os seguintes documentos: 

 Edital de Concorrência Pública n° 018/CPL/2014 (“Edital”) e Contrato de 

Concessão n° 194/2016 (“Contrato”); 

 Processo Administrativo AMR n° 1-2402/2013, referente à licitação e ao 

acompanhamento da execução contratual; 

                                                 

1 Vide Ofício nº 130/SEMPOG/DIPUR/2021, de 13 de julho de 2021, endereçado à AMR pelo Gestor do 

Contrato, Sr. OADE LUCAS DE OLIVEIRA 
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 Processo Administrativo AMR n° 9-772/2021, referente à Revisão Tarifária 

Ordinária; 

 Processos Administrativos AMR n° 1-1320/2018, n° 1-3386/2018, n° 1-

4214/2018, n° 9-9113/2020, n° 9-15537/2020, n° 9-9077/2020, n° 9-11238/2020, 

referentes a desapropriação e cronograma de investimentos da concessão; 

 Processo Administrativo MPE/RO n° 2018001010081919, referente a 

desapropriação de áreas para implantação de Estação de Tratamento de Efluentes; 

 Processos Administrativos AMR n° 9-011678/2020 e 9-011142/2020, referentes 

a ligações factíveis e repavimentação asfáltica após realização dessas ligações; 

 Normativas municipais pertinentes ao escopo do estudo (Lei Municipal 

n° 2250/2019, Lei Municipal n° 1991/2016, Lei Municipal de n° 1992/2016, Lei 

Municipal n° 1658/2011, Lei Municipal n° 1.784/2013 e Lei Municipal 

n° 2.151/2018). 

Este relatório está dividido nos seguintes tópicos: (a) a intangibilidade econômico-

financeira do contrato e a apresentação de pleitos revisionais pelo Poder Concedente, 

oportunidade em que se destaca a possibilidade de o Poder Concedente apresentar pleitos 

revisionais nesta ou em qualquer outra RTO; (b) exame jurídico quanto ao mérito dos 

pleitos revisionais da Concessionária, subdividido da seguinte maneira: (b.1) descrição 

de cada pleito, (b.2) a motivação jurídica, (b.3) conclusão jurídica e (b.4) referências 

legais, editalícias e contratuais; e, por fim, (c) a conclusão da avaliação jurídica.  

A Fipe adverte que a análise aqui descrita será feita exclusivamente com base nos 

documentos e informações fornecidas pela Agência Municipal de Regulação de 

Ariquemes/RO (“AMR”), sob a presunção que são autênticos, completos, verdadeiros e 

atualizados; exceto se de outra forma mencionado, não será conduzida qualquer 

verificação, perícia ou investigação sobre estes documentos e informações 

disponibilizados. 

O exame dos documentos e informações restringe-se ao escopo aqui delimitado, tal como 

ajustado entre a Fipe e a AMR, não sendo objeto desta análise outros assuntos, nem 

mesmo em caráter genérico. 
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A Fipe e seus colaboradores não podem ser responsabilizados pelo uso de qualquer das 

informações contidas em seus relatórios e produtos, pois sua obrigação é de meio. O 

objetivo do presente trabalho é oferecer subsídios, em caráter de consultoria, para a 

tomada de decisão da AMR pertinente à Revisão Tarifária Ordinária do Contrato de 

Concessão n° 194/2016. 

2.2 INTANGIBILIDADE DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO E A 

APRESENTAÇÃO DE PLEITO REVISIONAL PELO PODER CONCEDENTE 

No âmbito do procedimento de Revisão Tarifária Ordinária, não só a Concessionária tem 

a faculdade de apresentar pleito revisional, indicando eventos que entenda que ensejaram 

desequilíbrio na equação econômico-financeira do Contrato; o Poder Concedente – como 

parte contratual, logo, passível de sofrer com os reflexos dos desequilíbrios – também 

tem a faculdade de arrolar os eventos que entenda que devam integrar o procedimento de 

revisão tarifária. Isso se deve ao fato de a equação econômico-financeira da concessão ser 

intangível por força do art. 37, inc. XXI da Constituição Federal. 

A esse respeito, a doutrina destaca: 

Por força do disposto na norma do inc. XXI do art. 37 da Constituição Federal, a equação 

econômico-financeira da concessão será intangível durante toda a execução do contrato. 

Isso significa que, com a formalização do contrato de concessão, as partes adquirem direito 

à preservação do conteúdo econômico da proposta oferecida na esfera do processo de 

licitação (compreendida essa conjuntamente com todos os documentos que instruem o 

processo de licitação) ao longo de toda a execução da concessão. O conteúdo econômico de 

uma concessão é formado a partir da relação de diversos elementos (como o valor das tarifas 

e as condições de reajustamento, as condições gerais para implementação dos encargos, o 

prazo da concessão etc.) que configuram uma espécie de equação econômico-financeira.2 

Em que pese o aspecto de parceria, as partes podem ter eventuais divergências quanto a 

determinados aspectos ou fatos decorrentes da execução contratual, dado ocuparem 

diferentes polos contratuais, daí a importância da AMR na condução do procedimento 

                                                 

2 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público. 2ª edição. São Paulo: Saraiva. 2014. 

P. 321. 
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revisional como terceiro isento e entidade reguladora responsável por zelar pelo equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato3.  

Devido à sua função de equilíbrio entre os diferentes interesses inerentes ao Contrato, no 

bojo do procedimento revisional, a AMR tem o poder/dever de receber os pleitos de 

ambas as partes, verificar a admissibilidade do conteúdo, solicitar documentos para 

embasar seu convencimento e, por fim, decidir sobre os parâmetros revisionais a serem 

aplicados. 

Conforme a verificação de admissibilidade realizada pela Fipe no Relatório 1, foi possível 

identificar o pleito revisional formulado pela Concessionária. O Poder Concedente, por 

seu turno, apresentou o Ofício nº 130/SEMPOG/DIPUR/2021 (fls. 587-590 do Processo 

Administrativo n° 9-772/2021) à AMR, em que destaca a importância da manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato e elenca tópicos que solicita que sejam 

tratados no bojo da revisão ordinária. Abaixo trecho do ofício: 

Visto e saneado no que se refere à revisão ordinária de contrato, requer, todavia, o poder 

concedente, que faça parte do pleito de revisão do contrato n°194/2016 as seguintes 

pontuações: 

1. Investimentos em Ampliação, Estruturação e Continuidade do Sistema de 

Abastecimento de Água; 

2. Investimentos de Ampliação da Captação; 

3. Investimento da Ampliação da Estação de Tratamento de Água; 

4. Investimentos do Centro de Reservação e Melhorias nos Reservatórios 

existentes; 

5. Investimentos da Rede de Distribuição e Ligações Prediais; 

6. Investimentos de Substituição de rede de distribuição; 

7. Substituição dos Hidrômetros; 

8. Sistema de Controle e Programa de redução das perdas; 

9. Investimento de Programa de Educação Ambiental; 

                                                 

3 Nos termos do art. 6°, inc. XVI da Lei Municipal n° 1.784/2013 e da Cláusula 17ª do Contrato de 

Concessão n° 194/2016. 
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10. Evolução do Nível de atendimento e da População atendida (Proposta 

Comercial); 

11. Evolução do Volume Produzido, Faturado e Índice de Perdas (Proposta 

Comercial); 

12. Evolução do Volume de Esgoto Coletado e Tratado (Proposta Comercial); 

13. Evolução do Número de Ligações de Água e Esgoto (Proposta Comercial); 

14. Plano de Intervenções de Expansão e Melhoria (Proposta Comercial); 

15. Ações Socioambientais e Institucionais; 

16. Investimento em Água (Proposta Comercial); 

17. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário para o Município de 

Ariquemes e Bom Futuro; 

18. Investimento em Esgoto (Proposta Comercial); 

19. Evolução do número de empregados e Salários (Proposta Comercial); 

20. Composição de Custeio (Proposta Comercial); 

21. Composição do Faturamento (Proposta Comercial); 

22. Demonstrativo de Resultado do Exercício (Proposta Comercial); 

23. Fluxo de caixa do Projeto (Proposta Comercial). 

A despeito do rol acima, não foi possível delimitar e quantificar eventuais pleitos 

formulados pelo Poder Concedente, a exemplo do que disciplina a Cláusula 17.2 do 

Contrato4.  

A referida cláusula contratual é direcionada a obrigações que devem ser atendidas pela 

Concessionária, especialmente no que tange a aspectos formais; no entanto, o dispositivo 

traz indicações sobre a motivação e finalidade das exigências.  

Em resumo: delimitação a fim de se aferir o impacto dos eventos no equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato (e.g. impacto no cronograma de investimentos, 

                                                 

4 17.2. A cada 04 (quatro) anos, contados a partir da data da assinatura do presente CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à entidade reguladora o requerimento de revisão, contendo todas 

as informações e dados necessários à análise do referido pedido, acompanhado de “relatório técnico” que 

demonstre, inequivocamente, o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes de 

custos e seus reflexos sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, que definam o valor das tarifas, de acordo 

com a proposta comercial. 
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aumento de receita da Concessionária, redução de custos da Concessionária etc.); e 

quantificação que possibilite a avaliação econômico-financeira dos eventos no 

desequilíbrio contratual. 

Isso posto, é possível perceber a preocupação do Poder Concedente direcionada em 

grande parte ao cumprimento dos investimentos contratuais e o respeito à proposta 

comercial elaborada pela Concessionária, o que seriam questões melhor tratadas no 

âmbito de fiscalização e cujos resultados, aí sim, poderiam subsidiar uma discussão para 

fins de reequilíbrio contratual. Vale destacar que, em caráter geral, esses temas estão 

abarcados na presente análise. 

Explica-se. No que tange à proposta comercial vencedora da licitação, apresentada pela 

Concessionária, ela é intrínseca à presente RTO. A doutrina explica a relação umbilical 

entre a equação econômico-financeira e a proposta comercial. 

A equação econômico-financeira se delineia a partir da elaboração do ato convocatório. 

Porém, a equação se firma no instante em que a proposta é apresentada. Aceita a proposta 

pela Administração, está consagrada a equação econômico-financeira dela constante. A 

partir de então, essa equação está protegida e assegurada pelo direito5. (Grifou-se) 

No que diz respeito às pontuações sobre investimentos, a análise de mérito do pleito 

“inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do 

cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas contratuais”, 

formulado pela Concessionária, necessariamente, faz com que as metas contratuais de 

investimentos, para o quadriênio de referência, devam ser analisadas e consideradas como 

um todo, a fim de se concluir pela procedência ou improcedência do pleito; bem como 

pela quantificação e responsabilização pelo evento de desequilíbrio. 

Também deve ser apontado que muitos desses itens não verdade seriam mais bem 

endereçados na gestão contratual e sua fiscalização, para constatação dos fatos pertinentes 

e delimitação das respectivas responsabilidades, o que ultrapassa o escopo de um 

                                                 

5 MARÇAL JUSTEN FILHO. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12ª ed., 

Dialética, 2008, p. 717. 
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procedimento de revisão e da própria contratação da Fipe, vinculada aos subsídios para 

revisão ordinária do CONTRATO pela AMR. 

Para além do caráter geral com o qual os investimentos e a proposta comercial já foram 

considerados na análise de mérito dos pleitos endereçados pela Concessionária, caso seja 

de interesse do Poder Concedente indicar outros eventos em específico, que porventura 

tenham impactado a equação econômico-financeira do Contrato, é possível trazê-los à 

baila  em próximo procedimento de revisão ordinária ou, caso tenham ocorrido após a 

celebração do Contrato, por meio de procedimento de revisão extraordinária, enquanto 

perdurar a vigência contratual, uma vez que a equação econômico-financeira do Contrato 

é intangível. 

Nesse sentido, esclarecemos que não houve a formulação de qualquer pleito do Poder 

Concedente, nos termos indicados pelo CONTRATO, o que condicionou o objeto de 

avaliação da Fipe para fins da presente Revisão Ordinária somente aos pleitos formulados 

pela Concessionária em seu requerimento.  

Essa conclusão, contudo, não ocorre em prejuízo da realização de eventual análise 

superveniente, por meio de novo procedimento específico, caso o Poder Concedente 

entenda que os pleitos requeridos pela Concessionária não retratam a totalidade dos 

eventos aptos a impactar a equação econômico-financeira do Contrato para o período, 

desde que de natureza extraordinária e não tratados no presente procedimento. 

2.3 EXAME DE MÉRITO DOS PLEITOS REVISIONAIS DA CONCESSIONÁRIA 

Como destacado no Relatório 1, a intangibilidade da equação econômico-financeira 

significa preservação da relação original entre encargos e vantagens assumidas entre as 

partes, considerando-se a alocação de riscos prevista em Contrato. Isso significa dizer 

que, a partir do momento que determinado evento provoque efeitos sobre a execução 

contratual, é necessário verificar se a parte que incialmente suporta as respectivas 
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consequências assumiu o respectivo risco. Em caso negativo, deve-se buscar a 

recomposição para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença6. 

A alocação de risco contratual que deve nortear a análise de mérito dos pleitos revisionais, 

por sua vez, está prevista na Cláusula 8ª – Assunção de Risco do Contrato. Segue abaixo: 

8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos relacionados à 

CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE: 

a) Decisão judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a CONCESSIONÁRIA de 

cobrar a tarifa dos serviços ou de reajustá-la de acordo com o estabelecido no CONTRATO, 

exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA houver dado causa a tal decisão; 

b) Modificação unilateral do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE; 

c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações contratuais ou 

regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis 

ao PODER CONCEDENTE previstos neste CONTRATO e/ou na legislação vigente; 

d) Caso fortuito ou força maior; 

e) Alteração, pelo PODER CONCEDENTE, ou pela entidade reguladora, dos encargos 

atribuídos à CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO, incluindo, mas não se limitando às 

obras ou serviços descritos neste CONTRATO e em seus Anexos; 

f) Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a 

apresentação da proposta comercial, exceto os impostos sobre a renda. 

8.3. A responsabilidade sobre os passivos ambientais já existentes ou originados em data 

anterior à assunção dos serviços é do PODER CONCEDENTE. 

Outro importante fator que constitui a equação econômico-financeira do Contrato é o 

prazo. Nesse ínterim, vale destacar que o Contrato, na Cláusula 17.27, ao disciplinar o 

procedimento de Revisão Periódica Ordinária, previu que a periodicidade quadrienal seria 

                                                 

6 JUSTEN FILHO, Marçal. Considerações sobre a equação econômico-financeira das concessões de serviço 

público: a questão da TIR. In: MOREIRA, Egon Bockmann (coord.). Contratos Administrativos, equilíbrio 

econômico-financeiro e a taxa interna de retorno. A lógica das concessões e parcerias público-privadas. 

Belo Horizonte: Fórum, 2016, p.418/419. 
7 17.2. A cada 04 (quatro) anos, contados a partir da data da assinatura do presente CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à entidade reguladora o requerimento de revisão, contendo todas 

as informações e dados necessários à análise do referido pedido, acompanhado de “relatório técnico” que 

demonstre, inequivocamente, o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes de 

custos e seus reflexos sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, que definam o valor das tarifas, de acordo 

com a proposta comercial. 
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contada a partir da data de assinatura do Contrato (28/04/2016), de forma que a 

abrangência da Revisão abarcaria o quadriênio de 28/04/2016 a 28/04/2020. 

A Concessionária, em seu pleito revisional (fls. 16/19 do Processo Administrativo  

n° 9-772/2021), a despeito disso, requereu que o quadriênio adotado para a revisão fosse 

contado a partir da data de assunção dos serviços, que se deu em período posterior, a 

saber: 21/11/2016.  

Considerando que o Contrato prevê que o Prazo de Concessão é o prazo de vigência do 

contrato a contar da data da ASSUNÇÃO pelo período de 30 (trinta) anos (Cláusula 1.3), 

não se vislumbra prejuízo em se adotar como quadriênio de revisão a contar da data de 

assunção dos serviços, ou seja, de 21/11/2016 a 21/11/2020. Esse entendimento, 

inclusive, foi adotado pela AMR quando determinou a abertura da Revisão Periódica 

Ordinária, por meio da Resolução n° 002/AMR/2021 de 18 de janeiro de 2021 (fls. 3/4 

do Processo Administrativo n° 9-772/2021). 

Feita as devidas considerações iniciais, passa-se à análise de mérito dos pleitos, levando-

se em conta as disposições legais, contratuais e as provas documentais arroladas pela 

Concessionária e devidamente sistematizadas nos respectivos tópicos a seguir. 

2.3.1 Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do 

cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas 

contratuais  

2.3.1.1 Descrição do Pleito 

A Concessionária informou que o cronograma de investimentos previsto em sua proposta 

comercial não está sendo cumprido, o que abala diretamente o equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato. Destaca que os investimentos previstos não foram realizados de 

acordo com o cronograma, pelo atraso na liberação de áreas para construção da Estação 

Elevatória de Esgoto (EEE) e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e por alteração 

da concepção do sistema de esgotamento sanitário fixado no Plano Diretor do Município. 

Águas de Ariquemes alega que o atraso na implantação das estações foi causado pelo 

Poder Concedente, na medida em que descumpriu com sua responsabilidade quanto à 

Clicksign ebd7d7cc-d656-44b4-804a-2dc40b727e05
ID: 603988 e CRC: 384E2BCA



 

CI 5546  16 

desapropriação das áreas necessárias para implantação das estações e alterou a concepção 

do sistema de esgotamento sanitário fixado no Plano Diretor do Município. Defende que 

os eventos são atos da administração aptos a impactar o equilíbrio econômico-financeiro 

do Contrato, razão pela qual pleiteia que o evento de desequilíbrio seja sanado na Revisão 

Ordinária. 

A Tabela 1 sistematiza as provas documentais trazidas pela Concessionária. 

Tabela 1: Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro 

do cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas 

contratuais 

Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do cronograma pactuado entre 

as partes e seus impactos sobre as metas contratuais 

Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 6 (pg 219) 

Cartas da 

Concessionária e 

Parecer do Ministério 

Público 

Tratam do atraso na liberação das 

áreas de construção da EEE e ETE, 

análise ambiental e urbanística de 

área para instalação de ETE e 

apresentação do cronograma de 

obras 2019/2020  

03/09/2019 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 7  

(pg. 263) 

Relatório n. 

106/AMR/DTO/2019 

Relatório elaborado para analisar as 

motivações apresentadas pela 

concessionária sobre a não 

evolução das obras referentes ao 

Sistema de Esgoto Sanitário, 

conforme o cronograma 

apresentado na proposta técnica e 

comercial 

16/10/2019 AMR 

Doc. 8  

(pg. 270) 

Carta ARS n. 

047/2017 

Carta para informar o Poder 

Concedente sobre a necessidade de 

desapropriação da área para 

implementação imediata das 

unidades do sistema de 

esgotamento sanitário de 

Ariquemes 

09/05/2017 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 9  

(pg. 278) 

Despacho Autos n. 

8795/2017 

Afirma que a localização escolhida 

não é de interesse da 

Administração. Por isso, requer que 

seja designado outro local para 

implantação das unidades do 

sistema de esgotamento sanitário 

13/11/2017 

Poder 

concedente - 

poder 

executivo 

Doc. 10 (282) 
Carta ARS n. 

242/2017 

Solicita à Prefeitura Municipal 

desapropriação da nova área para 

implantação imediata das unidades 

do sistema de esgotamento 

sanitário 

28/11/2017 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 11  

(pg. 291) 
Carta ARS. 085/2018 

Encaminha ao Prefeito memorial de 

desapropriação e croqui das áreas 

da Estação Elevatória de Esgoto e 

da área definitiva da Estação de 

Tratamento de Esgoto para análise 

e disponibilização 

03/04/2018 
Águas de 

Ariquemes 
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Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do cronograma pactuado entre 

as partes e seus impactos sobre as metas contratuais 

Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 12  

(pg. 307) 

Ofício n. 

106/Sempog/2018 

Poder Concedente informa que 

optou pela alternativa 01, qual seja, 

aquela apresentada na proposta 

técnica da Concessionária 

08/06/2018 SEMPOG 

Doc. 13  

(pg. 309) 

Ofício n. 

206/Sempog/2018 

Declara de utilidade pública, para 

fins de desapropriação, em favor da 

concessionária, o imóvel necessário 

à implantação da ETE 

06/11/2018 SEMPOG 

Doc. 14  

(pg. 329) 
Ofício n. 44/2018 

Câmara Municipal informa à 

concessionária sobre recomendação 

feita ao Poder Concedente sobre a 

suspensão do processo de 

desapropriação, até que fossem 

dirimidas questões técnicas sobre a 

implantação ETE na área indicada, 

de forma a evitar decisões 

precipitadas. 

21/11/2018 

Câmara 

Municipal - 

Vereador 

Amalec da 

Costa 

Doc. 15  

(pg. 345) 

Carta ARI n. 

368/2019 

Concessionária informa que os 

custos na alteração da localidade da 

área, as indenizações, implantação 

e a instalação da EEE serão 

absorvidos por ela mesma 

26/08/2019 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 16  

(pg. 347) 

Carta ARI n. 

181/2019 

Informa que a alteração da área da 

EEE para a nova área proposta 

(alternativa 2) impactará o 

equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato; contudo a concessionária 

absorverá os mesmos 

10/04/2019 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 17  

(pg. 349) 

Parecer Consultivo do 

Comitê Técnico da 

AMR 

Manifestação Comitê Técnico a 

respeito da não implantação de rede 

nos primeiros 4 anos, tendo em 

vista que a área para implantação 

da ETE foi declarada como 

utilidade pública desde setembro de 

2018. Recomendam que a AMR 

autue a concessionária através de 

auto de infração. 

11/08/2020 AMR 

Doc. 18  

(pg. 352) 

Ofício n. 

195/Sempog/2019 

Trata da desapropriação de área 

para implantação da Estação de 

Tratamento de Esgoto - ETE. 

Nomenclatura corrigida pelo 

Decreto n° 15.960 de 23/12/2019 - 

Decretação de Utilidade Pública 

03/01/2019 SEMPOG 

Doc. 19  

(pg. 357) 

Ofício n. 

091/Sempog/2020 

Regularização da alteração da área 

para implantação da EEE, através 

da Nota Pública Contratual com o 

acréscimo do ANEXO VI ao 

Contrato 194/2016. 

29/06/2020 SEMPOG 
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Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do cronograma pactuado entre 

as partes e seus impactos sobre as metas contratuais 

Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 20  

(pg. 361) 

Cartas ARS 256/2020, 

ARS 259/2020 e ARS 

281/2020 

Período de pandemia. 

Concessionária solicita apoio das 

autoridades públicas em ações de 

combate ao desperdício e 

divulgação do uso racional de água 

durante o período de isolamento 

social. Informa que já está 

cumprindo com as determinações 

que proibiram a suspensão/corte 

dos serviços de fornecimento de 

água pelo período de 60 dias. 

Informa que irá submeter ao poder 

concedente e/ou agência reguladora 

os eventuais impactos causados ao 

projeto concessionário e requer, 

após estabilização do panorama, 

que seja reajustado o cronograma 

anual e que seja reconhecida a 

ocorrência de caso fortuito ou força 

maior no caso, sem aplicação de 

qualquer penalidade, em razão da 

impossibilidade de cumprir alguma 

obrigação 

26/03 e 

06/04/2020 

Águas de 

Ariquemes 

Doc. 21  

(pg. 373) 

Ofício n. 

102/Sempog/2020 

Homologado o Decreto Municipal 

N°16.635, de 14 de julho de 2020 - 

Declara de Utilidade Pública para 

fins de desapropriação, em favor da 

Concessionária, revogando as 

disposições do Decreto Municipal 

N°16.055. Fica a Concessionária 

NOTIFICADA da alteração que 

dispõe da autorização, a promover, 

com recursos próprios, a 

desapropriação da área citada no 

artigo 1° do Decreto Municipal N° 

16.635/2020. 

15/07/2020 SEMPOG 

Doc. 22  

(pg. 375) 

Notificação n. 

010/2020 - AMR 

Notifica a concessionária a 

apresentar cronograma de 

realização das obras de 

esgotamento sanitário bem como a 

data de retomada, e apresentar um 

plano de recuperação de metas, 

uma vez que os cronogramas de 

implantação de rede de Esgoto 

previstos nas propostas Técnica e 

Comercial, não foram devidamente 

cumpridos 

04/08/2020 

(data da 

assinatura 

eletrônica) 

AMR 
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Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do cronograma pactuado entre 

as partes e seus impactos sobre as metas contratuais 

Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 23 

(pg.378) 

Carta ARI n. 

420/2020 

Resposta à notificação. Elabora 

conclusões como, por exemplo: as 

metas para o esgotamento sanitário 

da cidade restam prejudicadas por 

eventos alheios à vontade e atuação 

da Concessionária (tempo para 

determinação de utilidade pública e 

alteração legislativa), necessidade 

da AMG reestabelecer 

proporcionalmente os prazos para 

cumprimento das metas, tendo em 

vista o atraso do Poder Concedente 

na disponibilização das áreas da 

ETE e EEE 

05/08/2020 
Águas de 

Ariquemes 

Fonte: Concessionária. 

2.3.1.2 Motivação 

i) Procedimento de desapropriação 

O Decreto-Lei n° 3.365/1941 dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública. O 

procedimento de desapropriação tem início com a publicação de declaração de utilidade 

pública por decreto do chefe do poder executivo responsável (art. 6°), haja vista as 

hipóteses de utilidade pública disciplinadas e autorizadas no art. 5° da regulamentação. 

Declarada a utilidade pública da área a ser desapropriada, o poder público deverá notificar 

o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização (art. 10-A e § 1°, caput), que deverá 

ser prévia à desapropriação e em dinheiro (art. 32).  

Caso o proprietário aceite a oferta, será lavrado acordo, o valor deverá ser pago ao 

particular, e, então, será expedido título hábil para a transcrição da alteração de 

propriedade no registro de imóveis (art. 10-a, § 2°). 

Caso a oferta de preço não seja aceita ou caso transcorra o prazo sem que o proprietário 

tenha se manifestado, será necessária a judicialização do caso (art. 10-A, §3º). Promovida 

a ação contra o proprietário da área, o rito deverá seguir o disposto nos arts. 11 a 30 do 

decreto. Em resumo, ou o expropriante poderá obter imissão provisória na posse do 

imóvel ou deverá aguardar decisão judicial que decida favoravelmente à transferência de 

propriedade do imóvel. A sentença concessiva valerá como título hábil para transcrição 

no registro de imóveis. 
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O regulamento prevê ainda que, mediante autorização expressa constante de lei ou 

contrato, as concessionárias de serviço público poderão promover a desapropriação (art. 

3°). 

Ou seja, a liberação das áreas para início da realização dos investimentos depende do 

processamento do procedimento de desapropriação e da transcrição do registro da 

propriedade ou da posse do ente expropriante na matrícula do imóvel. Os atos materiais, 

como visto, cabem ao poder expropriante, que pode delegá-los às concessionárias de 

serviço público. 

ii) Contradições nas disposições editalícias e contratuais 

O Edital e Contrato relativos à concessão possuem diferentes previsões sobre a 

responsabilidade das partes pelo procedimento de desapropriação. 

O Edital, ao dispor sobre desapropriações, no item 43, previu que caberia ao Poder 

Concedente declarar de utilidade pública, em caráter de urgência, e promover 

desapropriação ou instituição de servidão administrativa (item 43.1); ao passo que caberia 

à Concessionária os ônus decorrentes das desapropriações ou imposição de servidões 

administrativas, seja por acordo, seja pela propositura de ações judiciais (item 43.2). 

O Termo de Referência (Anexo I do Edital), que traz os detalhamentos necessários para 

elaboração das propostas comercial e técnica das licitantes, por seu turno, previu no item 

7.2 a responsabilidade do Município em declarar a utilidade pública, em caráter de 

urgência, e promover desapropriação ou instituição de servidão administrativa; e a 

responsabilidade da Concessionária em arcar com os custos advindos da desapropriação.  

Noutro giro, o Contrato estabeleceu responsabilidades diferentes daquelas previstas nos 

instrumentos norteadores da elaboração das propostas pelas licitantes. Foi prevista a 

responsabilidade do Poder Concedente em declarar a utilidade pública da área a ser 

desapropriada e em efetuar os procedimentos cabíveis para desapropriação e o pagamento 

de eventuais indenizações (Cláusula 20.1, ‘m’ e Cláusula 27.1). Para a Concessionária, 

foi discriminada a responsabilidade pelos ônus decorrentes das desapropriações ou 

imposição de servidões administrativas, ou de obtenção de anuências, seja por acordo, 

sejam pela propositura de ações judiciais (Cláusula 27.2). 
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Ou seja, pelas disposições destacadas acima, há clara contradição entre os instrumentos. 

Apesar de ser uníssona a responsabilidade do Poder Concedente em declarar a utilidade 

pública da área a ser desapropriada; há contradição sobre quem recai a responsabilidade 

pelo pagamento das indenizações, uma vez que o Termo de Referência responsabiliza a 

Concessionária, mas o Contrato responsabiliza o Poder Concedente; e quem é a parte 

responsável por efetivamente promover os procedimentos cabíveis para realizar a 

desapropriação; neste caso, a contradição está no próprio Contrato. 

A Cláusula 27.7 do Contrato destacou a necessidade de a entidade reguladora emitir 

regulamento, com a finalidade de regulamentar o procedimento de desapropriação, 

fixando prazos e responsabilidades para cada uma das partes; contudo, não há a 

regulamentação infralegal disponível sobre a matéria. 

Há no Contrato cláusula de interpretação, que elenca uma ordem de quais documentos 

prevalecem em detrimento de outros, em caso de divergência entre as normas aplicáveis 

à concessão. Abaixo o dispositivo: 

48.1. Em caso de divergência entre as normas aplicáveis à CONCESSÃO, prevalecerá 

seguinte ordem: 

a) Normas constitucionais; 

b) Normas legais editadas antes da celebração do CONTRATO, ou que, com fundamento no 

interesse público, se refiram exclusivamente às cláusulas de serviços; 

c) Normas regulamentares, quando editadas antes da celebração deste CONTRATO ou a 

serem publicadas com o propósito de interpretar a Lei ou as cláusulas contratuais; 

d) Normas deste CONTRATO; 

e) Normas do EDITAL; 

f) O disposto na proposta técnica e na proposta comercial da licitante vencedora. 

Percebe-se que a existência de normas regulamentares, que tenham o condão de 

interpretar disposições contratuais, tem prevalência sobre o Contrato em caso de conflito. 

E o Contrato por sua vez tem prevalência sobre o Edital.  

Vale destacar que, ao se examinar o processo licitatório, não foram identificados 

quaisquer questionamentos ao Edital e à Minuta de Contrato em relação a essas 

contradições na questão da desapropriação.  
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Isso posto, há uma soma de contradições entre Edital e Contrato que praticamente 

inviabiliza uma solução fundamentada nessa ordem de prioridades. Como agravante, não 

há notícia da edição de norma regulamentadora sobre o procedimento, o que serviria 

justamente para sanar essas contradições. Destaca-se, neste ponto, que a omissão 

regulamentar é um risco atribuído expressamente ao Poder Concedente. 

Nesse sentido, recomenda-se à AMR que, a despeito da revisão ordinária deste primeiro 

quadriênio, regulamente a matéria a fim de sanar as contradições existentes, prevendo 

qual a parte contratual responsável por arcar com os custos de desapropriação e quem é 

responsável por dar seguimento ao procedimento de desapropriação.  

Explica-se. Ser responsável pelos ônus da desapropriação envolve dar seguimento aos 

passos logo após a publicação da declaração de utilidade pública da área a ser 

desapropriada até a efetiva consecução do registro do título de posse ou propriedade da 

área no registro de imóveis competente. Considerando o interesse direto da 

Concessionária em obter o registro de posse ou propriedade da área onde deverão ser 

construídas as estações, para dar início às obras previstas no cronograma de investimentos 

e consequentemente atingir as metas contratuais e legais da concessão, bem como a 

própria disposição manifestada pela Concessionária em assumir os ônus atinentes à 

desapropriação da área da EEE, recomenda-se que essa responsabilidade seja alocada à 

Concessionária. 

iii) Desdobramentos ao longo da execução contratual 

A Procuradoria Geral do Município de Ariquemes/RO (“PGM”), em 28/06/2018, emitiu 

o Parecer n°. 532/PGM/2018 (fls. 4838/4842 do pdf do PA n° 1-2402/2013), constatando 

as contradições existentes nas previsões contratuais sobre quem recairia as 

responsabilidades pelos custos e pelo procedimento de desapropriação dos imóveis 

necessários à consecução dos investimentos da concessão. Na oportunidade, a PGM se 

posicionou pela necessidade de celebração de aditivo contratual, de forma que fosse 

prevista a responsabilidade do Poder Concedente quanto à declaração de utilidade pública 

das áreas a serem desapropriadas e a responsabilidade da Concessionária pelo pagamento 

das indenizações e por dar seguimento ao processamento das desapropriações. 
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Em virtude do parecer, foi proposta minuta de Primeiro Termo Aditivo ao Contrato (fls. 

4843/4842 do pdf do PA n° 1-2402/2013), que foi remetido para assinatura da 

Concessionária. O aditamento, no entanto, não chegou a ser firmado entre as partes.  

Para além disso, realizou-se uma análise processual, a fim de verificar o atual cenário das 

desapropriações e se, mesmo com a lacuna de responsabilidades, eventualmente as áreas 

necessárias para implantação das estações estariam disponíveis para início das obras. Para 

a análise, além do PA n° 1-2402/2013 (referente à execução contratual), foram 

disponibilizados à Fipe os seguintes processos administrativos: PA AMR n° 1-1320/2018, 

PA AMR n° 1-3386/2018, PA AMR n° 1-4214/2018, PA AMR n° 9-9113/2020, PA 

AMR n° 9-15537/2020, PA AMR n° 9-9077/2020, PA AMR n° 9-11238/2020 e PA 

MPE/RO n° 2018001010081919. 

Os primeiros três processos têm como objeto a expedição de Decreto de Utilidade Pública 

(“DUP”) para desapropriação das áreas indicadas pela Concessionária para implantação 

das estações. Como resultado dos processos, os respectivos decretos foram expedidos. 

Porém, não se verificou, nesses processos ou em outros, a disponibilização do registro da 

posse ou propriedade do Município de Ariquemes/RO sobre as áreas desapropriadas, 

constatou-se apenas a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel em que se averbou 

a declaração de utilidade pública. É dizer, apesar de ter sido constatado que as áreas já 

foram declaradas e tiveram averbado em sua certidão a sua utilidade pública; faz-se 

necessário o registro do título de posse ou propriedade, na matrícula do registro do 

imóvel, de forma que se comprove a efetiva liberação das áreas desapropriadas para início 

das obras. 

Em relação aos outros dois processos, o PA n° 9-9113/2020 tem como objeto a 

fiscalização dos investimentos realizados pela concessionária e o PA n° 9-15537/2020 se 

trata do processamento do auto de infração n° 001/AMR/2020, em que a Concessionária 

foi notificada pelo não cumprimento do cronograma de implantação da rede de 

esgotamento sanitário previsto para os três primeiros anos de concessão. Pelo 

mapeamento dos processos, constatou-se, no entanto, que ambos se encontram em 

trâmite, ainda em fase instrutória, sem que tenha havido prolação de decisão 

administrativa. 
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No mais, parte dos processos PA AMR n° 9-9077/2020 e PA AMR n° 9-11238/2020 

foram disponibilizados, bem como o inteiro teor do PA MPE/RO n° 2018001010081919. 

Realizada a análise, verificou-se que, em todos os aludidos processos administrativos, 

tratava-se da apuração administrativa dos atrasos para implantação dos investimentos 

previstos, no entanto, não se verificou documentação apta a constatar a disponibilidade 

das áreas desapropriadas para início das obras. 

Diante da análise, constatou-se que a lacuna a respeito das responsabilidades de cada parte 

sobre as desapropriações persiste e que, a despeito de terem sido publicados os decretos 

de utilidade pública para desapropriação de áreas indicadas pela Concessionária, não há 

título hábil para transcrição da propriedade ou posse dessas áreas no registro de imóveis; 

ou seja, até o momento as áreas não estão liberadas para que se possa dar início à 

construção das estações. 

Destaca-se que, mesmo diante da comunicação da Concessionária de sua assunção dos 

ônus pelas desapropriações, mencionando expressamente o respectivo custo, sem que o 

Poder Concedente outorgue o respectivo mandato de procuração, a Concessionária não 

pode promover atos expropriatórios, seja em procedimentos amigáveis ou judiciais, 

incluindo também os atos registrais pertinentes, uma vez que não está legitimada para 

tanto.  

iv) Incompletude das documentações iniciais apresentadas pela Concessionária e 

posterior complementação 

Pelo exposto até o momento, é possível perceber que as áreas para construção da EEE e 

da ETE não estão disponíveis para início imediato das obras de implantação. A não 

disponibilização das áreas tem efeitos a serem considerados sobre o equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato: o não cumprimento do cronograma de investimentos 

previstos no plano de negócios da Concessionária e a consequente frustração de receita 

pelo retardamento das obras de ampliação da rede pública de abastecimento de água e 

esgoto, bem como a postergação dos dispêndios pertinentes ao Capex e o incremento dos 

custos operacionais que se daria com a implantação das obras no tempo inicialmente 

projetado. 
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Em seu pleito revisional, a Concessionária menciona os aludidos desequilíbrios e faz uma 

proposição de projeção (em seu relatório técnico que acompanha o pleito, fls. 160/166 do 

PA n° 9-772/2021) do: impacto na distribuição do Capex, impacto na distribuição de 

receita e impacto na distribuição de despesas. Abaixo, destaca-se tabela do Relatório 

Técnico (fl. 165 do PA n° 9-772/2021) em que a Concessionária traz a proposição de 

evolução da cobertura do sistema de esgotamento sanitário para o período da concessão, 

considerando a cobertura apresentada em sua proposta e a proposição da cobertura a ser 

repactuada. Veja-se:  

Tabela 2: Evolução da cobertura do sistema de esgotamento sanitário 

 

Percebe-se que foi disponibilizada projeção percentual do cronograma de investimentos, 

em esgotamento sanitário, porém, não foi possível identificar um descritivo desses 

percentuais. Não foi realizada uma correlação exata entre o cronograma de investimentos 

e sua prejudicialidade face aos terrenos especificamente disponibilizados, impedindo a 

aferição de eventuais investimentos que poderiam ser realizados a despeito dessa não 

disponibilização. Diante da constatação, entendeu-se que no pleito revisional da 

Concessionária não foi suficientemente demonstrado quais metas contratuais não foram 

cumpridas em razão do atraso no cronograma de investimentos, como determinadas ações 

do Poder Concedente efetivamente impactaram economicamente a concessão e a 

justificativa isentando a Concessionária de qualquer responsabilidade sobre o não 

atendimento de cada uma dessas metas, especificamente. Esclareça-se que a 
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documentação complementar acostada para esse fim não foi julgada suficiente pela 

equipe Fipe, em análise conjunta dos componentes jurídicos e econômicos. 

A Concessionária apresentou novo cronograma de investimentos, informando sua 

aderência ao estabelecido no Plano Municipal de Saneamento Básico de Ariquemes e a 

compatibilidade com o previsto na Lei Nacional de Saneamento Básico. O novo 

cronograma foi considerado para fins do presente procedimento. 

A esse respeito, esclarece-se que em 21/09/2021, a Concessionária protocolou, junto ao 

PA n° 9-772/2021, a Carta R3-CAR.JUR.AAR-2021/000034, disponibilizando: 

(i) Cronograma de investimentos, descrevendo as obras e o prazo para sua realização 

adequado à legislação aplicável e ora vigente; e (ii) Demonstrativo das metas, obrigações 

e investimentos contratuais e direta ou indiretamente impactadas em razão dos eventos 

de desequilíbrio alegados e sua correlação com a equação econômico-financeira da 

concessão, de forma justificada, incluindo a proposição de quadro de metas, compatível 

coma eventual repactuação do cronograma de investimentos, embora, repita-se seu 

conteúdo foi considerando insuficiente para a perfeita delimitação das responsabilidades 

pelo não cumprimento das metas e respectivos impactos sobre a execução contratual. 

Isso ocorre porque a repactuação do cronograma afetará todas as metas do CONTRATO, 

logo, a responsabilidade pelo seu cumprimento deve ser individualizada frente ao fato 

principal que lhe deu causa, qual seja, a não disponibilização das áreas necessárias para a 

construção da Estação de Tratamento e da Estação Elevatória. Neste sentido, não foi 

possível individualizar os efeitos da não disponibilização dessas áreas sobre cada uma das 

metas do CONTRATO.  

Por outro lado, não foi possível determinar diante das informações disponíveis sobre quais 

metas haveria a dúvida sobre a responsabilidade, eis que não afetadas pela não 

disponibilização das áreas para construção das estações pertinentes, e assim quantificar o 

respectivo peso para efeito da recomposição. 

Logo, como há dúvidas sobre a responsabilidade no cumprimento dessas metas haveria a 

possibilidade de compartilhamento dos respectivos riscos e, por consequência dos seus 

efeitos sobre a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, 
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embora com a ressalva que diante da natureza do serviço concedido, é evidente a 

relevância da questão das estações, cujo risco foi alocado ao Poder Concedente. 

v) Alocação de risco 

Pelo exposto, foi possível constatar que o pleito pertinente a um evento de desequilíbrio 

do Contrato, uma vez que impacta o cronograma de investimentos, a frustração das 

receitas projetadas e um deslocamento dos custos operacionais estimados. Cada um, por 

sua vez, causa um impacto na TIR do Contrato.  

Pela persistência da contradição da situação jurídica inicial entabulada pelo Contrato de 

Concessão, haja vista a ausência de regulamentação capaz de sanar a lacuna de 

responsabilidade entre as partes contratuais pelo procedimento de desapropriação, 

entende-se que, pela matriz de risco contratual, o evento de desequilíbrio em análise é 

alocado como responsabilidade do Poder Concedente, uma vez que o item ‘c’ da Cláusula 

8.2 do Contrato alocou ao Poder Concedente os riscos relacionados ao descumprimento 

de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao 

descumprimento de prazos aplicáveis ao Poder Concedente previstos neste Contrato e/ou 

na legislação vigente. 

Nesse ínterim, importante destacar que a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato deve considerar os ganhos que a Concessionária obteve, neste 

quadriênio de análise, pela não realização de investimento e pelo deslocamento no tempo 

dos custos operacionais da concessão, e proceder à compensação desses ganhos pela 

frustração das receitas projetadas pela não ampliação da rede pública de saneamento 

básico. 

De todo modo, apesar de se entender que a omissão regulamentar faz com que o risco 

seja alocado ao Poder Concedente não houve ao longo do procedimento comprovação 

suficiente de parte da Concessionária de todos os efeitos decorrentes desse atraso sobre a 

execução contratual, individualizando cada meta atingida pela não disponibilização das 

áreas e a correspondente justificativa, incluindo a comprovação correspondente, o que 

autorizaria, em tese, o compartilhamento dos efeitos da materialização desse risco no que 

tange a cada uma das metas eventualmente prejudicadas. 

Clicksign ebd7d7cc-d656-44b4-804a-2dc40b727e05
ID: 603988 e CRC: 384E2BCA



 

CI 5546  28 

2.3.1.3 Conclusões 

Procedimento de desapropriação: o procedimento de desapropriação por utilidade 

pública é regido pelo Decreto-Lei n° 3.365/1941. O processamento da desapropriação 

tem início com a declaração de utilidade pública da área que se pretende desapropriar, e 

a seu fim deve culminar com a transcrição do registro da propriedade ou da posse do ente 

expropriante na matrícula do imóvel. Ou seja, o registro da transcrição da posse ou 

propriedade é o passo final da desapropriação e condição inicial para que a 

Concessionária inicie as obras de investimentos previstas para a concessão. 

Contradições nas disposições editalícias e contratuais: verificou-se contradições sobre 

quem recai a responsabilidade por promover os procedimentos cabíveis para realizar a 

desapropriação. A despeito de haver cláusula interpretativa para os casos de divergências, 

e eventual regulamentação sobre a cláusula de desapropriação do Contrato prevalecer 

sobre as disposições contratuais, a ausência de normativa nesse sentido, faz com que o 

Contrato seja o instrumento prevalente para disciplinar as responsabilidades sobre a 

desapropriação. O Contrato, no entanto, possui contradições sobre quem é a parte 

responsável por dar seguimento ao procedimento de desapropriação após a publicação do 

decreto de utilidade pública da área a ser desapropriada. Faz-se necessário sanar a lacuna 

de responsabilidade, pois o procedimento desapropriatório após a publicação do DUP é 

crucial para a efetiva consecução do registro do título de posse ou propriedade da área no 

registro de imóveis competente, e consequentemente para o início das obras previstas no 

cronograma de investimentos. Deste modo, diante da omissão regulamentar e das 

contradições existentes no Edital e Contrato, não há que se atribuir qualquer 

responsabilidade à Concessionária pelo atraso na realização de investimentos pertinentes 

à ETE e a EEE, desde que estes sejam conectados com a falta dos respectivos terrenos. 

Desdobramentos ao longo da execução contratual: para a análise, a Fipe realizou o 

mapeamento dos processos administrativos: PA AMR n° 1-1320/2018, PA AMR n° 1-

3386/2018, PA AMR n° 1-4214/2018, PA AMR n° 9-9113/2020, PA AMR n° 9-

15537/2020, PA AMR n° 9-9077/2020, PA AMR n° 9-11238/2020 e PA MPE/RO 

n° 2018001010081919. Como conclusão, constatou-se que a lacuna a respeito das 

responsabilidades de cada parte sobre as desapropriações persiste e que, a despeito de 
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terem sido publicados os decretos de utilidade pública para desapropriação de áreas 

indicadas pela Concessionária, bem como ter sido averbado na matrícula dos imóveis sua 

utilidade pública em favor do Poder Concedente, não há título hábil do registro do título 

de posse ou propriedade na matrícula do imóvel no registro competente; ou seja, até o 

momento as áreas não estão liberadas para que se possa dar início à construção das 

estações e tampouco há decisões no âmbito dos referidos processos que, de alguma forma, 

impactem a situação como um todo. 

Incompletude das documentações apresentadas pela Concessionária incluindo 

posterior complementação: a Concessionária disponibilizou em seu Relatório Técnico 

(fls. 160/166 do PA n° 9-772/2021) impacto na distribuição do Capex, impacto na 

distribuição de receita e impacto na distribuição de despesas e as respectivas projeções 

em caso de repactuação. Porém, no pleito revisional da Concessionária, não foi 

suficientemente demonstrado quais metas contratuais não foram cumpridas, quais eram 

indiretamente impactadas e quais não eram impactadas em razão do atraso no cronograma 

de investimentos pela não disponibilização das áreas; bem como não constava a 

proposição de um novo cronograma de investimentos, com o descritivo das obras prevista 

para a concessão. Recomendou-se que a Concessionária apresentasse cronograma de 

investimentos, descrevendo as obras e o prazo para a sua realização; bem como um 

demonstrativo das metas direta, indiretamente e as não impactadas, e proposição de 

quadro de metas, prevendo a repactuação do cronograma de investimentos, 

reconhecendo-se, no entanto, a ausência de culpa da Concessionária na realização de 

investimentos correlacionados à disponibilização dos terrenos para a ETE e a EEE e 

recomendando-se, no mínimo, a devolução proporcional dos prazos para a realização dos 

investimentos considerando a efetiva disponibilização das áreas pertinentes. Em resposta 

à solicitação a Concessionária apresentou, em 21/09/2021, a Carta R3-CAR.JUR.AAR-

2021/000034, disponibilizando: (i) Cronograma de investimentos, descrevendo as obras 

e o prazo para sua realização adequado à legislação aplicável e ora vigente; e 

(ii) Demonstrativo das metas, obrigações e investimentos contratuais e direta ou 

indiretamente impactadas em razão dos eventos de desequilíbrio alegados e sua 

correlação com a equação econômico-financeira da concessão, de forma justificada, 

incluindo a proposição de quadro de metas, compatível coma eventual repactuação do 
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cronograma de investimento. O demonstrativo foi julgado insuficiente após análise 

econômica e jurídica para os fins solicitados, na medida em que não houve a 

demonstração completa do prejuízo acarretado pela não disponibilização dos terrenos e 

como essa não disponibilização teria inviabilizado o cumprimento das respectivas metas, 

incluindo a efetiva comprovação de inviabilidade, caso necessário. 

Alocação de risco: o evento de desequilíbrio analisado impacta a equação econômico-

financeira do Contrato por: não realização do cronograma de investimentos, frustração 

das receitas projetadas e um deslocamento dos custos operacionais estimados. O evento 

de desequilíbrio é passível de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e, pela 

alocação de risco contratual, entende-se que o desequilíbrio é responsabilidade do Poder 

Concedente, com fulcro no item ‘c’ da Cláusula 8.2 do Contrato e demais obrigações 

contratuais. Para cálculo do reequilíbrio, deve ser considerado os ganhos que a 

Concessionária obteve pela não realização de investimento e pelo deslocamento no tempo 

dos custos operacionais da concessão, de forma que se proceda à compensação desses 

ganhos pela frustração das receitas projetadas pela não ampliação da rede pública de 

saneamento básico. Apesar da análise e da verificação da alocação de risco, conclui-se 

que a análise integral de responsabilidade sobre não atendimento em todas as metas 

contratuais não foi possível em razão da insuficiência de informações, pois não foi 

possível estabelecer uma relação inequívoca entre este não atendimento e a não 

disponibilização das áreas necessários às estações previstas, o que autorizaria, em 

princípio, o compartilhamento de riscos em relação às metas não atendidas e sobre as 

quais há dúvidas sobre o efetivo impacto da não disponibilização dessas áreas. 

2.3.1.4 Referências legais, editalícias e contratuais 

Legislação 

Decreto-Lei n° 

3.365/1941 

(Decreto de 

desapropriações por 

utilidade pública) 

Art. 3º Podem promover a desapropriação, mediante 

autorização expressa constante de lei ou contrato: 

I - as concessionárias, inclusive aquelas contratadas 

nos termos do disposto na Lei nº 11.079, de 30 de 

dezembro de 2004, e as permissionárias de serviços 

públicos; 

II - as entidades públicas; 

III - as entidades que exerçam funções delegadas 

pelo Poder Público; e 

IV - as autorizatárias à exploração de serviços e 

atividades de titularidade estatal decorrentes do 
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disposto nas alíneas “c”, “d” e “f” do inciso XII do 

caput do art. 21 da Constituição e da legislação 

específica. 

Legislação 

Decreto-Lei n° 

3.365/1941 

(Decreto de 

desapropriações por 

utilidade pública) 

Art. 5° Consideram-se casos de utilidade pública: 

a) a segurança nacional; 

b) a defesa do Estado; 

c) o socorro público em caso de calamidade; 

d) a salubridade pública; 

e) a criação e melhoramento de centros de 

população, seu abastecimento regular de meios de 

subsistência; 

f) o aproveitamento industrial das minas e das 

jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica; 

g) a assistência pública, as obras de higiene e 

decoração, casas de saúde, clínicas, estações de 

clima e fontes medicinais; 

h) a exploração ou a conservação dos serviços 

públicos; 

i) a abertura, conservação e melhoramento de vias 

ou logradouros públicos; a execução de planos de 

urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem 

edificação, para sua melhor utilização econômica, 

higiênica ou estética; a construção ou ampliação de 

distritos industriais; 

j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo; 

k) a preservação e conservação dos monumentos 

históricos e artísticos, isolados ou integrados em 

conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas 

necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos 

mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção 

de paisagens e locais particularmente dotados pela 

natureza; 

l) a preservação e a conservação adequada de 

arquivos, documentos e outros bens móveis de valor 

histórico ou artístico; 

m) a construção de edifícios públicos, monumentos 

comemorativos e cemitérios; 

n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de 

pouso para aeronaves; 

o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de 

natureza científica, artística ou literária; 

p) os demais casos previstos por leis especiais. 

§ 1º A construção ou ampliação de distritos 

industriais, de que trata a alínea i do caput deste 

artigo, inclui o loteamento das áreas necessárias à 

instalação de indústrias e atividades correlatas, bem 

como a revenda ou locação dos respectivos lotes a 

empresas previamente qualificadas. 

§ 2º A efetivação da desapropriação para fins de 

criação ou ampliação de distritos industriais depende 

de aprovação, prévia e expressa, pelo Poder Público 

competente, do respectivo projeto de implantação. 

§ 3º Ao imóvel desapropriado para implantação de 

parcelamento popular, destinado às classes de menor 
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renda, não se dará outra utilização nem haverá 

retrocessão. 

§ 8º Os bens desapropriados para fins de utilidade 

pública e os direitos decorrentes da respectiva 

imissão na posse poderão ser: 

I - alienados a terceiros; 

II – locados; 

III - cedidos; 

IV - arrendados; 

V - outorgados em regimes de: 

a) concessão de direito real de uso; 

b) concessão comum; ou 

c) parceria público-privada; e 

VI - transferidos como integralização de fundos de 

investimento ou sociedades de propósito específico. 

§ 9º  Aplica-se o disposto no § 8º aos casos de 

desapropriação para fins de execução de planos de 

urbanização, de renovação urbana ou de 

parcelamento ou reparcelamento do solo, desde que 

seja assegurada a destinação prevista no referido 

plano de urbanização ou de parcelamento de solo. 

Legislação 

Decreto-Lei n° 

3.365/1941 

(Decreto de 

desapropriações por 

utilidade pública) 

Art. 6º A declaração de utilidade pública far-se-á por 

decreto do Presidente da República, Governador, 

Interventor ou Prefeito. 

Art. 10-A.  O poder público deverá notificar o 

proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização. 

§ 1º A notificação de que trata o caput deste artigo 

conterá: 

I - cópia do ato de declaração de utilidade pública; 

II - planta ou descrição dos bens e suas 

confrontações; 

III - valor da oferta; 

IV - informação de que o prazo para aceitar ou 

rejeitar a oferta é de 15 (quinze) dias e de que o 

silêncio será considerado rejeição; 

§ 2º Aceita a oferta e realizado o pagamento, será 

lavrado acordo, o qual será título hábil para a 

transcrição no registro de imóveis. 

§ 3º Rejeitada a oferta, ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, o poder público procederá na forma 

dos arts. 11 e seguintes deste Decreto-Lei. 

Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em 

dinheiro. 

§ 1º As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores 

depositados, quando inscritas e ajuizadas. 

§ 2º Incluem-se na disposição prevista no § 1º as 

multas decorrentes de inadimplemento e de 

obrigações fiscais. 

§ 3º A discussão acerca dos valores inscritos ou 

executados será realizada em ação própria. 
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Legislação 

Edital de 

Concorrência Pública 

nº 018/CPL/2014 

43. DESAPROPRIAÇÕES 

43.1 Caberá ao Poder CONCEDENTE, declarar de 

utilidade pública, em caráter de urgência, e 

promover desapropriação ou instituição de servidão 

administrativa, estabelecer limitações 

administrativas e autorizar ocupações temporárias de 

todos os bens imóveis necessários para assegurar a 

realização e a conservação de serviços e obras 

vinculados à CONCESSÃO; 

43.2 Os ônus decorrentes das desapropriações ou 

imposição de servidões administrativas, seja por 

acordo, seja pela propositura de ações judiciais, são 

de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

Anexo I do Edital – 

Termo de Referência 

7.2 RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO 

• declarar de utilidade pública, em caráter de 

urgência, e promover desapropriação ou instituição 

de servidão administrativa, estabelecer limitações 

administrativas e autorizar ocupações temporárias de 

todos os bens imóveis para assegurar a realização e a 

conservação de serviços e obras vinculados à 

CONCESSÃO, observado o disposto no 

CONTRATO, arcando a CONCESSIONÁRIA com 

os respectivos custos, consoante artigo 6º; inciso 

VII, da Lei Municipal nº 1658/2011. 

Contrato de 

Concessão n° 

194/2016 

CLÁUSULA 8ª. ASSUNÇÃO DE RISCOS 

8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos 

seguintes riscos relacionados à CONCESSÃO, cuja 

responsabilidade é do PODER CONCEDENTE: 

c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, 

de suas obrigações contratuais ou regulamentares, 

incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento 

de prazos aplicáveis ao PODER CONCEDENTE 

previstos neste CONTRATO e/ou na legislação 

vigente; 

CLÁUSULA 20ª. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO 

PODER CONCEDENTE 

20.1. Sem prejuízo de suas demais obrigações, 

incumbe ao PODER CONCEDENTE: 

m) Declarar de utilidade pública, em caráter de 

urgência, e promover desapropriação ou instituição 

de servidão administrativa, estabelecer limitações 

administrativas e autorizar ocupações temporárias de 

todos os bens imóveis necessários para assegurar a 

realização e a conservação de serviços e obras 

vinculados à CONCESSÃO, bem como efetuar os 

procedimentos cabíveis e o pagamento de eventuais 

indenizações; 

CLÁUSULA 27ª. DESAPROPRIAÇÕES 

27.1. Caberá ao PODER CONCEDENTE declarar 

de utilidade pública, bem como promover 

desapropriações, instituir servidões administrativas, 

propor limitações administrativas e, permitir à 

CONCESSIONÁRIA, ocupar provisoriamente bens 

imóveis necessários à execução e conservação de 

obras e serviços vinculados à CONCESSÃO. 
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27.2. Os ônus decorrentes das desapropriações ou 

imposição de servidões administrativas, ou de 

obtenção de anuências, seja por acordo, sejam pela 

propositura de ações judiciais, são de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

27.7. A entidade reguladora emitirá regulamento 

com o objetivo de regulamentar o disposto nesta 

cláusula, fixando inclusive os prazos a que estão 

sujeitos a CONCESSIONÁRIA e o PODER 

CONCEDENTE, bem como a forma de 

ressarcimento da CONCESSIONÁRIA em razão de 

atrasos do PODER CONCEDENTE que venham a 

causar prejuízos ao cumprimento do plano de obras 

e investimentos da CONCESSÃO, à adequada 

conservação dos sistemas ou à boa prestação dos 

serviços públicos de abastecimento de água potável. 

Legislação 

Contrato de 

Concessão n° 

194/2016 

CLÁUSULA 48ª. INTERPRETAÇÃO 

48.1. Em caso de divergência entre as normas 

aplicáveis à CONCESSÃO, prevalecerá seguinte 

ordem: 

a) Normas constitucionais; 

b) Normas legais editadas antes da celebração do 

CONTRATO, ou que, com fundamento no interesse 

público, se refiram exclusivamente as cláusulas de 

serviços; 

c) Normas regulamentares, quando editadas antes da 

celebração deste CONTRATO ou a serem 

publicadas com o propósito de interpretar a Lei ou 

as cláusulas contratuais; 

d) Normas deste CONTRATO; 

e) Normas do EDITAL; 

f) O disposto na proposta técnica e na proposta 

comercial da licitante vencedora. 

2.3.2 Atraso do reajuste anual 

2.3.2.1 Descrição do pleito 

A Concessionária alega que solicitou reajuste tarifário nos termos contratuais e no prazo 

devido, no percentual 10,05%, para a data base de 14/01/2019. Porém, em decorrência de 

atraso na aplicação do reajuste por fatos a ela não imputados, houve redução na taxa 

interna de retorno projetada em sua proposta comercial de 0,02%. 

A Águas de Ariquemes relata que encaminhou à AMR, em 04/10/2020, cálculo com 

descritivo de que a tarifa deveria ser reajustada para homologação. A AMR, então, 

comunicou a Concessionária sobre a suspensão da aplicação do reajuste, sob a 

justificativa de inadequação dos serviços prestados. 
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Em um primeiro momento, a agência reguladora homologou um reajuste de 4,5% em 

12/03/2019. A Concessionária interpôs recurso administrativo contra a homologação 

parcial, oportunidade em que apresentou relatório técnico e apontou o desequilíbrio 

econômico-financeiro que o represamento causava. Ato contínuo, a AMR declarou a 

nulidade de seu entendimento anterior (Resolução AMR n° 001 de 08 de março de 2019) 

e homologou integralmente o reajuste de 10,05% em 15/06/2019. 

Em resumo, a Concessionária defende que: (i) o reajuste deveria ter sido aplicado em 

14/01/2019, porém, ficou suspenso até 12/04/2019; (ii) entre 13/04/2019 a 14/06/2019, a 

AMR aplicou um reajuste parcial de 4,5%; (iii) em 15/06/2019, a agência reguladora 

reconsiderou a decisão que homologou reajuste parcial, para então aplicar integralmente 

o reajuste de 10,05%. 

Abaixo, encontram-se as provas documentais trazidas pela Concessionária e 

sistematizadas na tabela a seguir. 

Tabela 3: Atraso do reajuste anual 

Atraso do reajuste anual 

Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 24 

(pg.389) 

Carta ARS n. 

401/2018 

Apresenta o índice de 

reajuste tarifário do período 

de 2017 e 2018 

04/10/2018 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 25  

(pg. 397) 

Ofício n. 

005/PRESID/2019 

Encaminha à concessionária 

Nota Pública n. 001/2019 - 

AMR que informa a 

suspensão do Reajuste 

Tarifário anual da taxa de 

água em razão de 

reclamações da população 

sobre qualidade do serviço 

09/01/2019 AMR 
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Atraso do reajuste anual 

Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 26  

(pg. 400) 

Resolução n. 

001/AMR/2019, 

Decisão n. 

001/2019 - AMR e 

Nota Pública 

001/2019 - AMR 

RESOLUÇÃO N° 

001/AMR/2019: Homologa 

o Reajuste das Tarifas dos 

serviços de água e 

esgotamento sanitário 

prestados pela 

Concessionária Águas de 

Ariquemes Saneamento SPE 

Ltda. e dá outras 

providências. 

DECISÃO Nº 001/2019-

AMR: não homologa o 3° 

reajuste da tarifa de água 

referente ao período 11/2017 

a 11/2018 no percentual de 

10,05% como solicitado, 

logo será homologado o 

percentual justo de 4,50 %, o 

qual foi considerado em 

relação aos investimentos 

realizados no município de 

Ariquemes. 

NOTA PÚBLICA 001/2019-

AMR: a pedido da AMR e 

da Prefeitura Municipal, a 

Concessionária suspenderá a 

aplicação do 2° Reajuste 

Tarifário Anual que estava 

previsto para ser lançado nas 

faturas dos usuários em 

14/01/2019. 

08/03/2019, 

06/03/2019 
AMR 

Doc. 27  

(pg. 405) 

Carta ARS n. 

147/2019 

Concessionária protocola 

recurso administrativo, 

referente ao processo n. 

0023/2018-AMR, em face 

da Decisão nº 001/2019 e da 

Resolução nº 

001/2019/AMR, informando 

que representava uma 

redução da taxa interna de 

retorno do empreendimento 

em 0,02%. 

18/03/2019 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 28  

(pg. 424) 

Carta ARI n. 

146/2019 

Concessionária encaminha o 

recurso ao Poder 

Concedente (Prefeito) 

13/03/2019 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 29  

(pg. 429) 

Ofício n. 

070/PRESID/2019 

AMR solicitou memória de 

cálculo que comprovaria a 

redução da TIR em 0,02% 

em decorrência do 

represamento do reajuste  

tarifário 

09/04/2019 AMR 
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Atraso do reajuste anual 

Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 30  

(pg. 432) 

Carta ARS n. 

193/2019 

Em resposta, a 

Concessionária encaminhou 

Relatório Técnico do 

Desequilíbrio Econômico-

Financeiro verificado pela 

glosa no reajustamento 

tarifário anual de 2018. 

27/05/2019 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 31  

(pg. 478) 

Resolução n. 

003/AMR/2019 

AMR homologa o reajuste 

das tarifas dos serviços de 

água e esgotamento sanitário 

prestados pela 

Concessionária - declara a 

nulidade da Resolução nº 

001/AMR/2019 e homologa 

o reajuste tarifário na ordem 

de 10,05% 

08/05/2019 AMR 

2.3.2.2 Motivação  

i) Nulidade de ato administrativo 

Quanto aos efeitos, tem-se que a anulação de um ato administrativo provoca, em geral, 

efeitos ex tunc, ou seja, retroage à data da prática do ato, fazendo com que sejam 

fulminados eventuais efeitos que o ato nulo tenha gerado. 

A doutrina elucida que, no exercício da função administrativa, a Administração tem, em 

princípio, o dever de invalidar seus atos desconformes. A invalidação de ato 

administrativo consiste em sua desconstituição, suprimindo-se seus efeitos típicos, por 

motivo de incompatibilidade com a ordem jurídica, com atribuição de efeitos ex tunc8. 

Ou seja, a anulação tem efeito retroativo, vale dizer, dirige-se também a período pretérito, 

e a retroatividade alcança o momento em que foi praticado o ato anulado9. 

Tendo em vista que a AMR, por meio da Resolução nº 003/AMR/2019 de 08 de maio de 

2019 (fls. 479/480 do PA n° 9-772/2021), homologou integralmente o reajuste de 10,05%, 

bem como determinou a nulidade de sua normativa anterior – Resolução AMR n° 001 de 

08 de março de 2019 (fls. 401/402 do PA n° 9-772/2021) – oportunidade em que havia 

                                                 

8 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 6ª ed., 2003, Malheiros Editores, São Paulo, 

p. 233. 
9 MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 19. ed. Atualizada. São Paulo: Malheiros, 1994. 
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homologado parcialmente o reajuste, tem-se que, por força da nulidade dos atos 

administrativos, a homologação parcial retroagiu ao momento em que foi praticada, 

fulminando os efeitos gerados. 

É dizer, a homologação parcial do reajuste de 4,5%, que gerou efeitos de 13/04/2019 a 

14/06/2019, retroage à data de sua prática, devendo ser aplicado para o período o reajuste 

integral de 10,05%. Nesse sentido, o art. 6° da Resolução nº 003/AMR/2019 disciplinou 

como deveria se dar a cobrança dos valores represados, em virtude da homologação 

parcial do reajuste, nas tarifas. 

ii) Disposições legais 

A Lei Federal n° 8.987/95 (Lei Geral de Concessões ou LGC) disciplina em seu art. 23, 

inc. IV, que cláusula contendo previsão do reajuste é essencial aos contratos de concessão; 

bem como estabelece que incumbe à Administração proceder à homologação do reajuste 

nos termos estabelecidos contratualmente (art. 29, inc. V). 

A Lei Federal n° 11.445/2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para Saneamento Básico ou 

LDNSB), por sua vez, dispôs que a existência de sistemática de reajuste nos contratos 

que tem por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, é cláusula 

obrigatória (art. 11, § 2º, inc. IV, ‘b’ c/c art. 12, § 2°, inc. V). E assim como a LGC 

determina que o reajuste tarifário deverá obedecer à sistemática prevista contratualmente 

(art. 37). 

Ou seja, o procedimento de reajuste, que se trata de uma das condições de sustentabilidade 

e equilíbrio econômico-financeiro, deve se adstringir aquilo estabelecido 

contratualmente. 

iii) Disposições contratuais 

O Reajuste é definido contratualmente, como a correção automática e periódica dos 

valores das Tarifas, com vistas a preservar seu valor econômico em face da inflação ou 

deflação geral dos preços na economia e da variação ordinária dos custos de produção, 

conforme fórmula paramétrica definida no Contrato (Cláusula 1.3).  

O Contrato, por sua vez, disciplina na Cláusula 16ª os regramentos e condições a serem 

observadas para aplicação de reajuste, dentre as quais destaca-se: periodicidade de 
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aplicação de 12 meses (Cláusula 16.1); fórmula paramétrica para cálculo do reajuste 

(Cláusula 16.1); obrigação de a Concessionária elaborar o cálculo e remeter para 

aprovação da agência reguladora com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de sua 

aplicação (Cláusula 16.7); hipóteses em que é possibilitado à agência reguladora não 

homologar o reajuste (Cláusula 16.11). 

Pelos documentos probatórios sistematizados neste tópico, foi possível identificar que a 

Concessionária, por meio da Carta ARS nº 401/2018, considerou como marco inicial para 

consideração do reajuste o período de novembro/2017 (data de assunção dos serviços) a 

outubro/2018. Apresentou cálculo do reajuste acumulado para o período de 10,05%, 

utilizando a fórmula paramétrica prevista em Contrato. O período de aplicação do reajuste 

seria a partir de 14/01/2019 e a Concessionária submeteu cálculo de reajuste que foi 

recebido pela AMR em 17/10/2018.  

Tendo em vista o cumprimento da sistemática prevista em Contrato pela Concessionária, 

as hipóteses de não homologação do reajuste são aquelas elencadas na Cláusula 16.11, a 

saber: erro matemático no cálculo do novo valor tarifário ou solicitação de reajuste antes 

de completar o período devido para sua aplicação. 

A AMR, em resposta à solicitação de reajuste, num primeiro momento o suspendeu, por 

meio do Ofício nº 005/PRESID/2019 (fls. 390/396 do PA n° 9-772/2021), em razão da 

inadequação dos serviços prestados. Em seguida, publicou a Resolução 

n° 001/AMR/2019, em que homologou parcialmente um reajuste de 4,5% (art. 2°), 

justificando que o reajuste homologado era proporcional ao percentual dos investimentos 

realizados nos dois primeiros anos de concessão (art. 3°). Posteriormente, através da 

Resolução nº 003/AMR/2019, a AMR homologou o reajuste integral (art. 2°), anulando 

a resolução anterior, e dispôs sobre a forma de como deveria se dar a compensação dos 

valores represados quando da vigência da homologação parcial (art. 6°). 

iv) Alocação de risco 

Pela Cláusula 8ª que disciplina a assunção dos riscos contratuais, percebe-se que o item 

‘a’ da Cláusula 8.2, disciplina que é responsabilidade do Poder Concedente os riscos 

relacionados a decisão judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a 
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CONCESSIONÁRIA de cobrar a tarifa dos serviços ou de reajustá-la de acordo com o 

estabelecido no CONTRATO, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA houver 

dado causa a tal decisão. 

Considerado a sistemática de reajuste, prevista na Cláusula 16ª do Contrato, é possível 

identificar que os fundamentos utilizados pela AMR para não homologar e autorizar a 

cobrança do reajuste tarifário para o período não se circunscreveram às hipóteses 

previstas na Cláusula 16.11. Logo, tendo em vista a disciplina de alocação de risco (item 

‘a’ da Cláusula 8.2), conclui-se que é de responsabilidade do Poder Concedente o 

desequilíbrio econômico-financeiro ocasionado por força da decisão administrativa que 

impossibilitou a Concessionária de aplicar o reajuste integral para o período. 

Nesse ínterim, vale destacar que a AMR na Resolução nº 003/AMR/2019 (art. 6°) 

disciplinou como a Concessionária deveria proceder à compensação do reajuste 

represado, por força da homologação parcial; logo, na recomposição do equilíbrio, deve 

ser prevista a compensação já autorizada pela agência. 

2.3.2.3 Conclusões 

Nulidade de ato administrativo: a nulidade da Resolução 001/AMR/2019 pela AMR faz 

com que a homologação parcial do reajuste em 4,5% não seja o valor de reajuste devido 

a ser aplicável ao período de 13/04/2019 a 14/06/2019. A homologação integral do 

reajuste de 10,05% deve a ser aplicável para o período de referência, nos termos 

disciplinados pelo art. 6° da Resolução nº 003/AMR/2019. 

Disposições legais: a Lei Geral de Concessões e a Lei de Diretrizes Nacionais para 

Saneamento Básico disciplinam que os contratos de concessão de saneamento básico 

devem obrigatoriamente disciplinar a sistemática de aplicação do reajuste tarifário. 

Prevista contratualmente a sistemática de reajuste, a Administração deve pautar sua 

análise de homologação e autorizar a aplicação de reajuste conforme as disposições do 

Contrato. 

Disposições contratuais: a Cláusula 16ª do Contrato prevê as obrigações e procedimentos 

que devem ser observados para aplicação de reajuste tarifário. Pelos documentos 

probatórios arrolados pela Concessionária, verificou-se que esta cumpriu o procedimento 
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previsto. O reajuste tarifário de 10,05% não foi aplicado no período de 14/01/2019 a 

14/06/2019 por razões não elencadas na Cláusula 16.11. 

Alocação de risco: considerando a matriz de risco prevista na Cláusula 8ª do Contrato, 

em especial, a alocação disciplinada no item ‘a’ da Cláusula 8.2, recomenda-se à 

procedência do pleito revisional da Concessionária, de forma que o desequilíbrio 

econômico-financeiro havido em razão do represamento do reajuste tarifário de 

14/01/2019 a 14/06/2019 é de responsabilidade do Poder Concedente. Para o cálculo do 

desequilíbrio, no entanto, deve considerada a compensação autorizada pela AMR no art. 

6° da Resolução nº 003/AMR/2019, sob pena de haver cobrança em duplicidade. 

2.3.2.4 Referências legais, editalícias e contratuais 

Legislação 

Lei Federal n° 

8.987/1995 

(Lei Geral de 

Concessões) 

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão 

as relativas: 

IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos 

para o reajuste e a revisão das tarifas; 

Art. 29. Incumbe ao poder concedente: 

V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na 

forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato; 

Lei Federal n° 

11.445/2007 (Lei de 

Diretrizes Nacionais 

para Saneamento 

Básico) 

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que 

tenham por objeto a prestação de serviços públicos de 

saneamento básico: 

§ 2º Nos casos de serviços prestados mediante contratos de 

concessão ou de programa, as normas previstas no inciso 

III do caput deste artigo deverão prever: 

IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio 

econômico-financeiro da prestação dos serviços, em 

regime de eficiência, incluindo: 

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e 

tarifas; 

Art. 12.  Nos serviços públicos de saneamento básico em 

que mais de um prestador execute atividade 

interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser 

regulada por contrato e haverá entidade única encarregada 

das funções de regulação e de fiscalização. 

§ 2º O contrato a ser celebrado entre os prestadores de 

serviços a que se refere o caput deste artigo deverá conter 

cláusulas que estabeleçam pelo menos: 

V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das 

taxas, tarifas e outros preços públicos aplicáveis ao 

contrato; 

Art. 37.  Os reajustes de tarifas de serviços públicos de 

saneamento básico serão realizados observando-se o 

intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as 

normas legais, regulamentares e contratuais. 
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Contrato de Concessão 

n° 194/2016 

1.3 As definições contidas no presente instrumento são 

aquelas constantes no Capítulo I do EDITAL, a saber: 

• REAJUSTE: é a correção automática e periódica dos 

valores das TARIFAS, com vistas a preservar seu valor 

econômico em face da inflação ou deflação geral dos 

preços na economia e da variação ordinária dos custos de 

produção, conforme fórmula paramétrica definida no 

CONTRATO; 

CLÁUSULA 8ª. ASSUNÇÃO DE RISCOS 

8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos 

seguintes riscos relacionados à CONCESSÃO, cuja 

responsabilidade é do PODER CONCEDENTE: 

a) Decisão judicial ou administrativa que impeça ou 

impossibilite a CONCESSIONÁRIA de cobrar a tarifa dos 

serviços ou de reajustá-la de acordo com o estabelecido no 

CONTRATO, exceto nos casos em que a 

CONCESSIONÁRIA houver dado causa a tal decisão; 

Legislação 
Contrato de Concessão 

n° 194/2016 

CLÁUSULA 16ª. REAJUSTE DAS TARIFAS 

16.1. O valor da tarifa será reajustado, a cada 12 (doze) 

meses, com base na seguinte fórmula paramétrica: 

IR = IGPMI / IGPMO 

Onde: 

IR é o índice de reajuste; 

IGPMI é o índice geral de preços de mercado, divulgado 

pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente ao segundo 

mês anterior ao da alteração; 

IGPMO é o mesmo índice acima, correspondente ao 

segundo mês anterior ao da data de referência de preços; 

16.7. O cálculo do reajuste do valor da tarifa será 

elaborado pela CONCESSIONÁRIA, devendo ser 

submetido, em até 30 (trinta) dias corridos antes da data 

prevista para sua aplicação, à apreciação da entidade 

reguladora, para que esta verifique a sua exatidão. 

16.11. A entidade reguladora somente poderá deixar de 

homologar e autorizar o reajuste tarifário caso comprove, 

de forma fundamentada, que: 

a) Houve erro matemático no cálculo do novo valor 

tarifário apresentado pela CONCESSIONÁRIA; ou 

b) Não se completou o período para a aplicação da tarifa 

reajustada. 

2.3.3 Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal 

nº 9.642/2018 

2.3.3.1 Descrição do pleito 

A Concessionária alegou em seu pleito revisional que, na elaboração de sua proposta 

comercial, foi estimado que a tarifa de energia elétrica seria subsidiada pela Conta de 

Desenvolvimento Energético – CDE, nos termos regulamentados pelo artigo 1°, inc. IV 

do Decreto Federal nº 7.891/2003.  
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Destacou que, por força da publicação do Decreto Federal nº 9.642/2018, o subsídio 

considerado para projeção de seus custos será reduzido progressivamente ano a ano até a 

sua supressão. 

Por fim, conclui que a redução do subsídio representa a materialização de um aumento 

dos custos estimados para todo o período de execução contratual, logo, faz jus a um 

reequilíbrio econômico-financeiro nesta Revisão Ordinária, sem prejuízo das 

recomposições supervenientes. 

Abaixo encontra-se as provas documentais arroladas pela Concessionária e 

sistematizadas na tabela a seguir. 

Tabela 4: Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal 

nº 9.642/2018 

Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal nº 9.642/2018 

Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 32  

(pg. 481) 

Carta ARI 

n. 194/2019 

Concessionária informa 

extinção do subsídio na conta 

de energia e aumento de Opex 

suportado pela mesma. Dessa 

forma, explica que a extinção 

do desconto trará impacto 

econômico-financeiro 

22/04/2019 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 33  

(pg. 486) 

Parecer Técnico 

009/AMR/2020 

AMR reconhece que os custos 

com energia elétrica 

representam um grande 

impacto nos custos 

operacionais da 

Concessionária 

13/07/2020 AMR 

Doc. 34  

(pg. 495) 

Carta ARS n. 

546/2019 

Concessionária atendeu à 

solicitação da AMR de envio 

de informações sobre o 

impacto de tal evento sobre o 

equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato 

28/10/2019 
Águas de 

Ariquemes 

2.3.3.2 Motivação  

i) Disposições legais 

O Decreto Federal nº 7.891/2003, em inc. IV do art. 1°, previu que a CDE custearia 

descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários do serviço público de 

distribuição de energia elétrica, por meio da redução na tarifa de uso do sistema de 

distribuição e na tarifa de energia aplicável à unidade consumidora classificada como de 
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serviço público de água, esgoto e saneamento. A Concessionária, então, projetou os 

custos do fluxo de caixa de sua proposta comercial, considerando o subsídio conferido 

pelo regulamento federal.  

A Lei Geral de Concessões autoriza que as propostas das licitantes prevejam subsídios, 

desde que previamente autorizados por lei e que esteja à disposição de todos os 

concorrentes (art. 1710). O desconto nos custos tarifários com energia elétrica tem 

fundamento na Lei Federal n° 12.783/2013 e é regulamentado pelo Decreto Federal 

nº 7.891/2003 e foi utilizado pela Concessionária em sua proposta comercial apresentada 

em março/2016. Ademais, o subsídio é aplicável a qualquer unidade consumidora 

classificada como de serviço público de água, esgoto e saneamento. Logo, a projeção dos 

custos com energia elétrica pela Concessionária foi regular, considerando o subsídio 

conferido pela aludida legislação federal. 

O Decreto Federal n° 9.642/2018, contudo, alterou o Decreto Federal nº 7.891/2003, 

oportunidade em que se previu que a partir de 1º de janeiro de 2019, nos respectivos 

reajustes ou procedimentos ordinários de revisão tarifária, o desconto conferido seria 

reduzido à razão de vinte por cento ao ano sobre o valor inicial, até que a alíquota 

igualasse a zero (art. 1°, § 4°). 

Ou seja, a política de redução progressiva do subsídio até a sua extinção definitiva, 

prevista no Decreto Federal n° 9.642/2018, tem o condão de impactar os custos 

operacionais projetados na proposta comercial da Concessionária. 

ii) Disposições contratuais 

A Cláusula 15ª dispõe sobre a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato e determina que, para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, a 

                                                 

10 Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou 

subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. 

§ 1o Considerar-se-á, também, desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-

administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios do poder 

público controlador da referida entidade. 

§ 2o Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo, qualquer tipo de tratamento tributário 

diferenciado, ainda que em consequência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a isonomia 

fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes. 
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Concessionária deve apresentar à entidade reguladora requerimento fundamentado, 

justificando a ocorrência do fato que possa ter caracterizado o desequilíbrio e toda a 

memória de cálculo necessária (Cláusula 15.5). 

Pela análise dos documentos probatórios, verificou-se que a Águas de Ariquemes enviou 

a Carta ARI n° 194/2019 (fls. 482/485 do PA n° 9-772/2021), em 22/04/2019, ao Poder 

Concedente e à AMR, informando a extinção do subsídio e o consequente aumento do 

Opex suportado pela Concessionária. A AMR, em 03/08/2020, por meio do Ofício 

n° 81/AMR PRESID/2020, remeteu Parecer Técnico 009/AMR/2020 (fls. 486/494 do PA 

n° 9-772/2021), em que conclui que a extinção do subsídio representava um impacto nos 

custos operacionais da Concessionária e solicitou a apresentação de documentação 

comprobatória para avaliação do impacto na tarifa e posterior análise do pedido de 

reequilíbrio econômico-financeiro. 

Por meio da Carta ARS n° 546/2019 (fls. 495/509 do PA n° 9-772/2021), em 28/10/2019, 

a Águas de Ariquemes então encaminhou relatório com o cálculo do impacto econômico-

financeiro da redução do subsídio na Taxa Interna de Retorno – TIR para 2020. 

A Cláusula 15.7 do Contrato, por sua vez, disciplina que uma vez realizada a revisão, 

considera-se reestabelecido a equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Destaca-se 

que, pela análise do Processo Administrativo n° 1-2402/2013 – referente à licitação e ao 

acompanhamento da execução contratual – a despeito da troca de correspondências, não 

houve aditamento contratual, prevendo a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro, nos termos em que disciplina a Cláusula 15.14. Logo, conclui-se que não 

houve revisão para o evento em questão. 

iii) Alocação de risco 

Pela matriz de risco do Contrato, especificamente, o item ‘f’ da Cláusula 8.2, percebe-se 

que os riscos relativos à criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos 

legais após a apresentação da proposta comercial, exceto os impostos sobre a renda, estão 

alocados como responsabilidade do Poder Concedente. 

Tendo em vista que a supressão do subsídio nas tarifas de energia elétrica, regularmente 

projetadas pela Concessionária em sua proposta, pode ser entendida como 
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alteração/extinção de encargos legais considerados após a apresentação da proposta 

comercial e que tal subsídio não se confunde com imposto sobre a renda, conclui-se pela 

procedência do pleito revisional da Concessionária. 

Vale destacar que a extinção do subsídio tem o condão de impactar a projeção de custos 

operacionais, apresentados pela Concessionária em sua proposta comercial, enquanto 

perdurar a execução contratual. Nesses termos, cabe mencionar Marçal Justen Filho: 

Também não é correto adotar uma providência destinada a assegurar a compensação 

restritiva aos efeitos diretos da variação do encargo ou da vantagem. Assim, imagine-se uma 

medida legislativa orientada a conceder um benefício tarifário. É evidente que a avaliação 

dos potenciais efeitos da redução de receita deve ser considerada em face da vigência total 

do contrato. E as soluções a serem adotadas deverão considerar a totalidade da existência 

do contrato11. 

2.3.3.3 Conclusões 

Disposições legais: o art. 1°, inc. IV do Decreto Federal nº 7.891/2003 previu descontos 

nas tarifas de energia elétrica para unidades consumidoras classificadas como de serviço 

público de água, esgoto e saneamento. Em consonância com o permissivo do art. 17 da 

Lei Geral de Concessões, a Concessionária previu o subsídio em sua proposta comercial 

regularmente. Pela superveniência da publicação do Decreto Federal nº 9.642/2018, foi 

prevista a redução progressiva do subsídio até sua extinção definitiva. A supressão do 

subsídio tem o condão de alterar os custos estimados da Concessionária. 

Disposições contratuais: o Contrato, na Cláusula 15ª, prevê requisitos para que a 

Concessionária pleiteie equilíbrio econômico-financeiro. A Concessionária, a AMR e o 

Poder Concedente trocaram comunicações a respeito do evento ora analisado, para 

eventual revisão extraordinária. Um mesmo evento de desequilíbrio é apto a restabelecer 

a equação econômico-financeira do Contrato apenas uma única vez. Pela análise do 

Processo Administrativo n° 1-2402/2013, referente à licitação e ao acompanhamento da 

                                                 

11 JUSTEN FILHO, Marçal. Considerações sobre a equação econômico-financeira das concessões de 

serviço público: a questão da TIR. In: MOREIRA, Egon Bockmann (coord.). Contratos Administrativos, 

equilíbrio econômico-financeiro e a taxa interna de retorno. A lógica das concessões e parcerias público-

privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p.422. 
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execução contratual, verificou-se que não houve aditamento contratual em razão da 

supressão do subsídio nas tarifas de energia elétrica.  

Alocação de risco: pela alocação de riscos prevista no item ‘f’ da Cláusula 8.2 do 

Contrato, e considerando que o evento ora analisado não gerou revisão extraordinária 

anterior, conclui-se pela procedência do pleito revisional endereçado pela 

Concessionária. Destaca-se que a supressão do subsídio tem o condão de impactar a 

presente revisão ordinária, bem como as outras supervenientes. 

2.3.3.4 Referências legais, editalícias e contratuais 

Legislação 

Decreto Federal 

nº 7.891/2003 

Art. 1º A Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, 

além de suas demais finalidades, custeará os seguintes 

descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários 

do serviço público de distribuição de energia elétrica, nos 

termos do inciso VII do caput do art. 13 da Lei nº 10.438, de 

26 de abril de 2002: 

IV - redução na tarifa de uso do sistema de distribuição e na 

tarifa de energia aplicável à unidade consumidora 

classificada como de serviço público de água, esgoto e 

saneamento, nos termos deste Decreto; 

Decreto Federal 

nº 9.642/2018 

Art. 1º O Decreto nº 7.891, de 23 janeiro de 2013, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2019, nos respectivos 

reajustes ou procedimentos ordinários de revisão tarifária, os 

descontos de que trata o § 2º serão reduzidos à razão de 

vinte por cento ao ano sobre o valor inicial, até que a 

alíquota seja zero. 

Lei Federal 

n° 8.987/1995 

(Lei Geral de 

Concessões) 

Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para 

sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que 

não estejam previamente autorizados em lei e à disposição 

de todos os concorrentes. 

Contrato de 

Concessão 

n° 194/2016 

CLÁUSULA 8ª. ASSUNÇÃO DE RISCOS 

8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos 

seguintes riscos relacionados à CONCESSÃO, cuja 

responsabilidade é do PODER CONCEDENTE: 

f) Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou 

encargos legais após a apresentação da proposta comercial, 

exceto os impostos sobre a renda. 
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Legislação 

Contrato de 

Concessão 

n° 194/2016 

CLÁUSULA 15ª. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO DO CONTRATO 

15.5. Para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar à entidade reguladora requerimento 

fundamentado, justificando a ocorrência do fato que possa 

ter caracterizado o desequilíbrio e toda a memória de cálculo 

necessária, tendo o PODER CONCEDENTE o prazo de até 

60 (sessenta) dias, contados da apresentação do pleito da 

CONCESSIONÁRIA, para analisar decidir acerca da 

solicitação de recomposição do equilíbrio econômico- 

financeiro do CONTRATO. 

15.7. Sempre que se efetivar a revisão, considerar-se-á 

restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, sem prejuízo da ocorrência de outras 

situações fáticas ou jurídicas não contempladas que ensejem 

nova revisão de tarifas. 

15.14. Fixado o valor para fins de revisão, pelo 

procedimento estabelecido nos itens anteriores, a entidade 

reguladora promoverá a notificação da CONCESSIONÁRIA 

para celebrar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o 

respectivo termo aditivo ao CONTRATO, cujo extrato 

deverá ser publicado pelo PODER CONCEDENTE no 

diário oficial do município de Ariquemes em jornal 

Municipal de grande circulação. 

2.3.4 Frustração de receita decorrente de ligações factíveis não realizadas 

2.3.4.1 Descrição do pleito 

Águas de Ariquemes alega, em seu pleito revisional, a frustração das receitas projetadas 

em sua proposta comercial, pela não realização da ligação obrigatória factível dos 

munícipes de Ariquemes/RO à rede de distribuição de água e de esgotamento sanitário. 

A Concessionária defende que tem implementado medidas de incentivo à conexão dos 

usuários à rede de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município; 

contudo, por não dispor de poder de polícia para compelir os munícipes à ligação 

compulsória, as ligações à rede disponível estão aquém do percentual por ela projetado 

em sua proposta comercial.  

Alega que o Poder Concedente deve obrigar os usuários a se conectarem à rede, com 

fulcro nas disposições legais e contratuais que disciplinam a obrigatoriedade de toda 

edificação permanente urbana ser conectada à rede pública de abastecimento de água 

potável e de esgotamento sanitário disponíveis. 
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2.3.4.2 Motivação 

i) Disposições legais e regulamentares 

A Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico determina que as edificações 

urbanas devem se conectar às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, quando disponíveis, e estão sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros 

preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do 

uso desses serviços (art. 45, caput).  

Pela Lei Federal n° 11.445/2007, quando disponível a rede de esgotamento sanitário, o 

usuário estará sujeito ao pagamento de tarifa mínima, ainda que a sua edificação não 

esteja conectada à rede pública, pela disponibilização dos serviços (§ 4°, art. 45). Isso, 

contudo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento 

sanitário, sob pena de aplicação de penalidades e multa (§ 5°, art. 45). 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Ariquemes/RO, Lei Municipal 

n° 1.658/2011, por paralelismo, também previu que, excetuados os casos previstos em 

norma administrativa de regulação, toda edificação permanente urbana deverá ser 

conectada à rede pública de abastecimento de água potável ou de esgotamento sanitário 

disponível (art. 8°, caput). 

A lei municipal estabelece que os usuários deverão ser comunicados da existência de rede 

pública disponível para que procedam à sua ligação, o que deve ocorrer no prazo de 90 

(noventa) dias ou em prazo superior que venha a ser fixado pelo órgão de regulação e 

fiscalização dos serviços (§ 2°, art. 8°), sob pena da aplicação de penalidades e multa por 

mês que persistir a irregularidade (§ 3°, art. 8°). 

Assim, pela análise conjunta das normativas indicadas, a ligação dos munícipes à rede 

pública de abastecimento de água e esgotamento sanitário disponíveis é compulsória, 

passados 90 (noventa) dias que tenham sido comunicados da disponibilidade de rede 

pública para ligação, ou em outro prazo que venha a ser fixado pela agência reguladora, 

sob pena da aplicação de penalidades e multa. 

A responsabilidade da Concessionária, na prestação dos serviços de saneamento, engloba 

a rede pública de água e esgoto até os ramais de ligação dessas redes com o imóvel do 

Clicksign ebd7d7cc-d656-44b4-804a-2dc40b727e05
ID: 603988 e CRC: 384E2BCA



 

CI 5546  50 

particular; isso é possível se depreender dos arts. 3512, 5713 e 5914 art. do Regulamento de 

Serviços de Águas e Esgoto do Município de Ariquemes. Ou seja, os ramais de ligação 

representam o limite da responsabilidade da Concessionária; a conexão do imóvel à rede 

pública, por seu turno, trata-se de responsabilidade do munícipe. 

ii) Poder de polícia e disposições contratuais 

Pelas disposições normativas elencadas no item acima, é obrigação dos munícipes que 

tem a rede de distribuição de água e esgotamento sanitário disponível para conexão, que 

se liguem à rede existente. 

Vale destacar que, no pleito em questão, a frustração de receita alegada pela 

Concessionária não advém de ligações em abstrato; é dizer, não se trata de disposição 

acerca da projeção de receita pela não realização de ligações que ainda não estão 

disponíveis para ligação dos usuários. Nesse caso, trata-se de ligações factíveis, ou seja, 

imóveis que possuem a infraestrutura de distribuição de água e esgotamento sanitário 

disponível no logradouro, mas que não estão conectados à rede pública pelo não 

cumprimento de uma obrigação legal. 

A importância da ligação dos imóveis à rede pública de esgotamento sanitário disponível 

é tratada pela legislação com um viés compulsório pela sua inerente relação com políticas 

de sustentabilidade ambiental e de saúde pública. Esse é o panorama que fundamenta o 

                                                 

12 Art. 35 – A CONCESSIONÁRIA deve assegurar nas localidades onde presta os serviços de esgotamento 

sanitários, serviços com a qualidade preconizada pelos padrões definidos na legislação vigente e em 

especial nos termos do anexo II deste regulamento. 

Parágrafo Único - Os serviços de esgotamento sanitário do imóvel são de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA a partir da caixa de inspeção externa situada no passeio público ou testada do imóvel 

até a rede pública coletora de esgotos sanitários, inclusive. 
13 Art. 57 – É responsabilidade do usuário a manutenção das redes de água e de esgotos assentadas na área 

interna do seu imóvel. 
14 Art. 59 – Os ramais de água e os coletores de esgoto serão instalados pela CONCESSIONÁRIA e 

integram o seu patrimônio. 

§ 1º - A CONCESSIONÁRIA instalará o ramal predial de água de acordo com o disposto nas normas 

técnicas e em local que permita o acesso para a execução dos seus serviços operacionais e comerciais. 

§ 2º - A CONCESSIONÁRIA instalará o coletor predial de esgoto no logradouro, em local que facilite o 

acesso para a execução dos serviços de limpeza e desobstrução. 
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poder de polícia administrativa conferido às prefeituras municipais15 para coerção 

administrativa dos munícipes a se ligarem a rede pública de esgotamento sanitário.  

É justamente a compulsoriedade da ligação dos usuários à rede pública existente que 

diferencia o risco da não realização das projeções de ligações factíveis do risco de 

demanda. Nesse sentido, insta destacar a doutrina: 

Diversamente se passa nos contratos de delegação. O particular dispõe de uma margem 

muito mais elevada de autonomia (e, portanto, de risco) no tocante à estimativa dos custos 

necessários ao empreendimento. Ademais disso, no entanto, incumbe-lhe também uma 

margem significativa de riscos relacionados com a sua remuneração 

Nos contratos tradicionais de concessão, isso decorre da circunstância de a remuneração 

do concessionário resultar do pagamento de tarifas pelos usuários do serviço delegado. O 

valor da tarifa é certo e predeterminado, mas usualmente o consumo do serviço não é 

compulsório. E, em qualquer hipótese, a intensidade do consumo do serviço concedido 

depende de variáveis inerentes ao mercado16. (Grifou-se) 

Ou seja, identifica-se o risco de demanda quando o consumo do serviço não é 

compulsório; logo, as oscilações da demanda projetada daquela efetivada fogem ao 

controle das partes contratuais das concessões. Essa, no entanto, não é a realidade das 

concessões de saneamento, uma vez que não se está diante de um risco de demanda, mas 

sim de um risco (não só contratual, como ambiental e de saúde pública) pela não adesão 

dos munícipes à rede de saneamento existente. 

Em primeiro lugar, a obrigação de ligação à rede pública de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário existente é do munícipe. Em segundo, em não se verificando o 

cumprimento da obrigação pelo particular, o Poder Concedente, como titular dos serviços 

e detentor do poder de polícia, é o responsável por aplicar as penalidades e multa, 

exercendo o poder de polícia administrativa que lhe é cabível. 

                                                 

15 Fala-se em competência municipal, pois nos termos do art. 30, V, da Constituição, compete ao Município 

“organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 

interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”. Como os serviços de 

saneamento básico seriam de interesse local, então seriam de titularidade do Município. 
16 JUSTEN FILHO, Marçal. Considerações sobre a equação econômico-financeira das concessões de 

serviço público: a questão da TIR. In: MOREIRA, Egon Bockmann (coord.). Contratos Administrativos, 

equilíbrio econômico-financeiro e a taxa interna de retorno. A lógica das concessões e parcerias público-

privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p.415. 
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A resistência dos usuários em se interligarem às redes públicas é uma realidade nacional, 

e ocorre em razão de diversos fatores. Abaixo, destaca-se trecho de um estudo acerca da 

ociosidade das redes de esgotamento sanitário no Brasil sobre o assunto: 

Apesar dos esforços dos governos e dos prestadores de serviços, os investimentos em 

esgotamento sanitário acabam não tendo a eficácia em função da resistência dos usuários 

em se interligar às redes coletoras. Esta situação decorre em razão de vários fatores, a 

saber: falta de capacidade de pagamento; cultura de não pagar o esgoto; a interligação à 

rede praticamente duplica o valor da fatura do usuário; os prestadores de serviços não 

possuem práticas efetivas para valoração dos serviços de esgotamento sanitário, 

principalmente o tratamento; a população não valoriza o tratamento de esgoto; o Poder 

Público municipal não compreende totalmente suas responsabilidades nas áreas de 

saneamento e meio ambiente e pouco utiliza o Poder de Polícia para obrigar os munícipes 

a se interligarem ao sistema; o morador não quer danificar piso da residência para passar 

a rede interna; a ausência de programas de estímulo à interligação à rede de esgoto; a 

inexistência de sanções e penalidades; entre outros17.  

O poder de polícia é a prerrogativa de que dispõe a Administração Pública para 

condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em 

benefício da coletividade ou do próprio Estado18.  

Ou seja, a utilização do poder de polícia, nesses casos, é a forma extrema e último recurso 

para viabilizar a ligação dos usuários à rede disponível.  

Destaca-se que a Concessionária tem limites em sua atuação como particular, ainda que 

delegatária de serviços públicos concedidos e exerça alguns atos de caráter fiscalizatório 

e educativos; porém, os atos sancionatórios em si são indelegáveis. Vide abaixo 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA 

APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia, convém afastar a preliminar de conhecimento 

levantada pela parte recorrida. Embora o fundamento da origem tenha sido a lei local, não 

                                                 

17 Disponível em: <http://tratabrasil.org.br/estudos-completo/itb/ociosidade-das-redes-de-esgoto>. 

Acessado em 01/08/2021. 
18 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 38ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 128-

129. 
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há dúvidas que a tese sustentada pelo recorrente em sede de especial (delegação de poder 

de polícia) é retirada, quando o assunto é trânsito, dos dispositivos do Código de Trânsito 

Brasileiro arrolados pelo recorrente (arts. 21 e 24), na medida em que estes artigos tratam 

da competência dos órgãos de trânsito. O enfrentamento da tese pela instância ordinária 

também tem por consequência o cumprimento do requisito do prequestionamento. 

2. No que tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido amplo, poder de polícia pode 

ser conceituado como o dever estatal de limitar-se o exercício da propriedade e da liberdade 

em favor do interesse público. A controvérsia em debate é a possibilidade de exercício do 

poder de polícia por particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por sociedade de 

economia mista). 

3. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente 

divididas em quatro grupos, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii) fiscalização e 

(iv) sanção. 

(…) 

5. Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles 

referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público. 

6. No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria, 

inclusive, comprometido pela busca do lucro – aplicação de multas para aumentar a 

arrecadação. 

7. Recurso especial provido. 

(STJ, REsp 817.534/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado 

em 10/11/2009, DJe 10/12/2009). 

Assim, é importante que haja um endereçamento do risco da projeção das ligações 

factíveis, não só pela perspectiva de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, mas 

na consecução da universalização dos serviços de saneamento.  

Nesse âmbito, insta destacar a forma de endereçamento do tema pela Agência Reguladora 

de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (“Arsesp”). A agência reguladora 

regulamentou a consecução de ligações factíveis no estado19, prevendo o Índice de 

Ligações Factíveis dentro do Índice Geral de Qualidade (Fator Q), de forma que há uma 

preocupação com o atendimento da realização das projeções. 

                                                 

19 Os documentos a respeito do tema estão disponíveis em: 

<http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/NT-F-0003-2018.pdf> e 

<http://www.arsesp.sp.gov.br/LegislacaoArquivos/ldl8982019.pdf>. Acessados em: 01/09/2021. 
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Diante de todo o exposto, na omissão dos munícipes em procederem à adesão à rede 

existente, quem pode e tem a prorrogativa de atuar para viabilizar as ligações é o poder 

público. 

iii) Processos administrativos disponibilizados 

Foram disponibilizados os Processos Administrativos n° 9-011678/2020 e n° 9-

011142/2020, o primeiro referente a obrigatoriedade de conexão à rede de abastecimento 

de água e esgoto e o segundo trata de processo sancionatório cujo objeto é a ineficiência 

no prazo para repavimentação asfáltica após ligações de água. 

Realizado o mapeamento e análise completa dos referidos autos, por solicitação da AMR, 

constatou-se que o PA n° 9-011678/2020 traz uma série de troca de comunicações entre 

a Agência Reguladora e a Concessionária a respeito da conexão dos usuários à rede de 

água disponível. Constatou-se que o processo está destinado a apurar a comunicação com 

os usuários e a realização das ligações factíveis, porém, em nenhum momento foi possível 

verificar qualquer decisão da AMR, destacando inconformidade nos números de ligações 

factíveis pendentes apresentado pela Concessionária, ou qualquer decisão com condão de 

impactar na delimitação econômico-financeira do presente pleito. 

O PA n° 9-011142/2020, por sua vez, a despeito de versar sobre ligações factíveis, é 

voltado para apurar eventuais irregularidades havidas na repavimentação asfáltica após a 

implantação da rede pública de água para ligação dos usuários. No processo há decisão 

transitada em julgado, em que se entende a aplicação da penalidade de multa à 

Concessionária. A despeito da análise, o objeto do referido processo não tem o condão de 

impactar na delimitação econômico-financeira do presente pleito, no sentido que não 

dispõe sobre o numerário de ligações factíveis.  

iv) Alocação de risco 

Considerando que (i) a responsabilidade da Concessionária, no que tange às conexões de 

água e esgoto, encerra nos ramais de conexão da rede pública com a rede interna das 

residências dos munícipes; (ii) a responsabilidade para proceder a ligação à rede de água 

e esgotamento sanitário factível é do munícipe; (iii) a responsabilidade, em caso de 

descumprimento obrigacional dos eventuais usuários dos serviços, é do Poder 
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Concedente pelo seu poder/dever em utilizar o poder de polícia administrativa; entende-

se pela aplicação do item ‘c’ da Cláusula 8.2 da matriz de risco contratual. 

O item ‘c’ da Cláusula 8.2 do Contrato estabelece que é alocado ao Poder Concedente o 

risco por eventual desequilíbrio econômico-financeiro em razão do descumprimento, pelo 

Poder Concedente, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas 

não se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis ao Poder Concedente 

previstos neste Contrato e/ou na legislação vigente. 

Em assim sendo, recomenda-se a procedência do pleito em análise, com o 

reconhecimento do evento de desequilíbrio e sua consideração a partir da diferença entre 

o projetado na proposta e o que foi efetivamente experimentado no período abrangido por 

esta RTO.  

2.3.4.3 Conclusões 

Disposições legais e regulamentares: a Lei Federal n° 11.445/2007 e a Lei Municipal 

n° 1.658/2011 preveem a obrigatoriedade de que edificações urbanas se conectem às 

redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário quando disponíveis, 

sob pena da aplicação de penalidades e multa por mês que persistir a irregularidade. O 

Regulamento de Serviços de Água e Esgoto, por sua vez, estabelece que a 

responsabilidade da Concessionária encerra no ramal de ligação entre a rede pública e as 

instalações internas dos munícipes. 

Poder de polícia e disposições contratuais: é obrigação do munícipe a sua ligação à rede 

pública de abastecimento de água e esgotamento sanitário. No entanto, em caso do 

descumprimento dessa obrigação, o responsável e detentor do poder necessário para 

proceder coercitivamente à referida ligação é o Poder Concedente, titular do serviço 

público de saneamento, ressaltando que esse poder coercitivo não é passível de delegação 

à Concessionária. 

Processos administrativos disponibilizados: a Fipe realizou o mapeamento dos 

processos administrativos: PA AMR n° 9-011678/2020 e PA AMR n° 9-011142/2020. 

Como conclusão, constatou-se que nenhum dos processos traz qualquer decisão que 
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aponte erros ou incompletudes na contagem de ligações factíveis disponíveis e/ou 

realizadas pela Concessionária. 

Alocação de risco: diante da responsabilidade do Poder Concedente em contribuir com 

a efetivação da adesão dos munícipes à rede pública de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário e que só este detém o poder de polícia necessário para, em último 

recurso, obrigar o munícipe a efetivar essa ligação, entende-se que a responsabilidade 

pelo risco analisado é do Município, por se tratar do exercício de prerrogativa legal não 

delegável.  

2.3.4.4 Referências legais, editalícias e contratuais 

Legislação 

Lei Federal 

n° 11.445/2007 (Lei de 

Diretrizes Nacionais para 

Saneamento Básico) 

Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão 

conectadas às redes públicas de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao 

pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos 

decorrentes da disponibilização e da manutenção da 

infraestrutura e do uso desses serviços. 

§ 1º Na ausência de redes públicas de saneamento básico, 

serão admitidas soluções individuais de abastecimento de 

água e de afastamento e destinação final dos esgotos 

sanitários, observadas as normas editadas pela entidade 

reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas 

ambiental, sanitária e de recursos hídricos. 

§ 2º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública 

de abastecimento de água não poderá ser também 

alimentada por outras fontes. 

§ 3º A instalação hidráulica predial prevista no § 2º deste 

artigo constitui a rede ou tubulação que se inicia na ligação 

de água da prestadora e finaliza no reservatório de água do 

usuário. 

§ 4º Quando disponibilizada rede pública de esgotamento 

sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos 

no caput deste artigo, sendo-lhe assegurada a cobrança de 

um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que a 

sua edificação não esteja conectada à rede pública. 

§ 4º-A O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista 

no § 3º-A, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se 

à rede pública de esgotamento sanitário e o 

descumprimento da obrigação sujeita o usuário ao 

pagamento de multa e às demais sanções previstas na 

legislação. 

§ 5º O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista 

no caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de 

conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, e o 

descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao 

pagamento de multa e demais sanções previstas na 

legislação, ressalvados os casos de reúso e de captação de 

água de chuva, nos termos do regulamento. 
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Legislação 

Lei Federal n° 

11.445/2007 (Lei de 

Diretrizes Nacionais para 

Saneamento Básico) 

§ 6º A entidade reguladora ou o titular dos serviços 

públicos de saneamento básico deverão estabelecer prazo 

não superior a 1 (um) ano para que os usuários conectem 

suas edificações à rede de esgotos, onde disponível, sob 

pena de o prestador do serviço realizar a conexão mediante 

cobrança do usuário. 

§ 7º A entidade reguladora ou o titular dos serviços 

públicos de saneamento básico deverá, sob pena de 

responsabilidade administrativa, contratual e ambiental, 

até 31 de dezembro de 2025, verificar e aplicar o 

procedimento previsto no § 6º deste artigo a todas as 

edificações implantadas na área coberta com serviço de 

esgotamento sanitário. 

§ 8º O serviço de conexão de edificação ocupada por 

família de baixa renda à rede de esgotamento sanitário 

poderá gozar de gratuidade, ainda que os serviços públicos 

de saneamento básico sejam prestados mediante 

concessão, observado, quando couber, o reequilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos. 

§ 9º Para fins de concessão da gratuidade prevista no § 8º 

deste artigo, caberá ao titular regulamentar os critérios 

para enquadramento das famílias de baixa renda, 

consideradas as peculiaridades locais e regionais. 

§ 10. A conexão de edificações situadas em núcleo urbano, 

núcleo urbano informal e núcleo urbano informal 

consolidado observará o disposto na Lei nº 13.465, de 11 

de julho de 2017. 

§ 11. As edificações para uso não residencial ou 

condomínios regidos pela Lei nº 4.591, de 16 de dezembro 

de 1964, poderão utilizar-se de fontes e métodos 

alternativos de abastecimento de água, incluindo águas 

subterrâneas, de reuso ou pluviais, desde que autorizados 

pelo órgão gestor competente e que promovam o 

pagamento pelo uso de recursos hídricos, quando devido. 

§ 12. Para a satisfação das condições descritas no § 11 

deste artigo, os usuários deverão instalar medidor para 

contabilizar o seu consumo e deverão arcar apenas com o 

pagamento pelo uso da rede de coleta e tratamento de 

esgoto na quantidade equivalente ao volume de água 

captado. 

Lei Municipal 

n° 1.658/2011 

Art. 8º Excetuados os casos previstos em norma 

administrativa de regulação, toda edificação permanente 

urbana será conectada à rede pública de abastecimento de 

água potável ou de esgotamento sanitário disponível. 

§ 2º Informado o ocupante de imóvel da existência de rede 

pública disponível por meio de comunicação, deverá ele 

atender ao disposto no caput, no prazo de 90 (noventa) 

dias, ou em prazo superior que venha a ser fixado pelo 

órgão de regulação e fiscalização dos serviços. 

§ 3º Decorrido o prazo previsto no § 2º: 

(...) 

III - interdição de atividades das empresas que 

funcionarem no imóvel, até que seja cessada a 

irregularidade; 
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IV - sem prejuízo do disposto no caput, o usuário estará 

sujeito ao pagamento de multa no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por mês 

em que persistir com a irregularidade, cuja notificação e 

cobrança serão efetuadas pelo órgão de regulação e 

fiscalização dos serviços, o qual levará em consideração a 

capacidade econômica do infrator e o que for necessário 

para coibir a infração. 

Legislação 

Regulamento de Serviços 

de Águas e Esgoto do 

Município de 

Ariquemes/RO 

Art. 35 – A CONCESSIONÁRIA deve assegurar nas 

localidades onde presta os serviços de esgotamento 

sanitários, serviços com a qualidade preconizada pelos 

padrões definidos na legislação vigente e em especial nos 

termos do anexo II deste regulamento. 

Parágrafo Único - Os serviços de esgotamento sanitário do 

imóvel são de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a 

partir da caixa de inspeção externa situada no passeio 

público ou testada do imóvel até a rede pública coletora de 

esgotos sanitários, inclusive. 

Art. 57 – É responsabilidade do usuário a manutenção das 

redes de água e de esgotos assentadas na área interna do 

seu imóvel. 

Regulamento de Serviços 

de Águas e Esgoto do 

Município de 

Ariquemes/RO 

Art. 59 – Os ramais de água e os coletores de esgoto serão 

instalados pela CONCESSIONÁRIA e integram o seu 

patrimônio. 

§ 1º - A CONCESSIONÁRIA instalará o ramal predial de 

água de acordo com o disposto nas normas técnicas e em 

local que permita o acesso para a execução dos seus 

serviços operacionais e comerciais. 

§ 2º - A CONCESSIONÁRIA instalará o coletor predial de 

esgoto no logradouro, em local que facilite o acesso para a 

execução dos serviços de limpeza e desobstrução. 

Contrato de Concessão n° 

194/2016 

CLÁUSULA 8ª. ASSUNÇÃO DE RISCOS 

8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos 

seguintes riscos relacionados à CONCESSÃO, cuja 

responsabilidade é do PODER CONCEDENTE: 

c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de 

suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, 

mas não se limitando, ao descumprimento de prazos 

aplicáveis ao PODER CONCEDENTE previstos neste 

CONTRATO e/ou na legislação vigente; 

2.3.5 Não disponibilização do cadastro de usuários pelo Poder Concedente e a 

consequente ausência de receita tarifária no primeiro mês da Concessão 

2.3.5.1 Descrição do pleito 

A Concessionária de serviço público elencou, em seu pleito revisional, a não 

disponibilização do Cadastro de Usuários dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário pelo Poder Concedente. Águas de Ariquemes frisou que a cobrança 

das tarifas diretamente dos usuários (Cláusula 11ª) é a sua forma de obter remuneração 
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pela prestação dos serviços. Ou seja, alega que a disponibilização do cadastro pelo Poder 

Concedente era condição sine qua non para viabilizar a cobrança das tarifas diretamente 

dos usuários dos serviços. 

Afirma que a não disponibilização do cadastro dos usuários para cobrança gerou uma não 

arrecadação de receita no primeiro mês e um gasto com o recadastramento de todos os 

usuários, o que por sua vez gerou impacto no equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato. 

2.3.5.2 Motivação 

i) Disposições legais 

A Lei Federal n° 8.987/95, ao disciplinar o regime de concessão da prestação de serviço 

público, previu em seu art. 2º, inc. II que a concessão de serviço público se trata da 

delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na 

modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de 

empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por 

prazo determinado. 

A previsão ‘por sua conta e risco’ ensejou por um tempo o entendimento de que o regime 

da concessão implicaria a transferência dos riscos de exploração do negócio à 

concessionária, que deveria responder pelas incertezas e vicissitudes naturais relativas à 

gestão do empreendimento (conhecido pela doutrina como riscos ordinários ou álea 

ordinária, que são aqueles previsíveis suportado pelos contraentes). De outro lado, caberia 

ao Poder Concedente a responsabilidade pelos riscos da álea extraordinária, envolvendo 

aqueles riscos imprevisíveis ou de consequências imprevisíveis20.  

Essa concepção evoluiu, mediante preocupações maiores com o planejamento na 

modelagem dos contratos, inclusive com maior detalhamento na elaboração da matriz de 

risco contratual, inclusive em benefício da segurança jurídica em sua execução.  

                                                 

20 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público. 2ª edição. São Paulo: Saraiva. 2014. 
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Neste sentido, tem-se que a previsão dos riscos ordinários assumidos pela Concessionária 

é adstrita ao objeto que foi delegado no âmbito do Contrato de Concessão, temperada 

ainda pelas demais regras contratuais pertinentes à alocação de riscos.  

Cabe assim verificar as disposições contratuais, a fim de identificar o seu objeto e como 

o recadastramento de consumidores deve ser tratado em relação a esse escopo para sua 

correta avaliação frente à matriz de risco contratual. 

ii) Disposições editalícias e contratuais 

Pela leitura do Edital, verifica-se que a descrição dos serviços públicos concedidos, das 

ações e investimentos a serem realizados, dentre outras informações relevantes, está 

contida nos Anexos I – Termo de Referência e Anexo III – Plano Municipal de 

Saneamento Básico (Item 10.1 do Edital). Em análise aos anexos referidos, não se 

verificou a previsão de obrigação de recadastramento dos usuários do sistema. O Termo 

de Referência, por seu turno, menciona apenas a obrigação de ‘5.3.4. Cadastramento de 

empresas prestadoras de serviços de limpa-fossa’21, que não se encontra no escopo da 

análise deste pleito. 

Verificou-se ainda os Anexo IV – Informações para elaboração de Proposta Técnica e 

Anexo V – Informações gerais para elaboração de Proposta Comercial, a fim de 

identificar se os documentos previam diretrizes para que fossem contabilizados custos ou 

mesmo emprego de tecnologias para realização de recadastramento de usuários; no 

entanto, não há disposições nesse sentido. 

Para além das disposições editalícias, que contém as previsões para elaboração do plano 

de negócios da Concessionária bem como descrição sumária do objeto delegado, 

verificou-se as disposições contratuais. 

A Cláusula 3ª do Contrato descreve o objeto da concessão. Mais especificamente, a 

Cláusula 3.2 tem a seguinte descrição: serviços públicos de abastecimento de água potável 

correspondentes às atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento 

                                                 

21 ‘Cadastrar e monitorar todas as empresas prestadoras de serviços regulares de limpa-fossa que possuem 

licenciamento ambiental, proibindo a atividade daquelas que atuam clandestinamente’ (fl.63 do Anexo I do 

Edital). 
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público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 

instrumentos de medição; e os serviços públicos de esgotamento sanitário, 

correspondentes às atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

afastamento e transporte e/ou coleta, afastamento e transporte, tratamento e disposição 

final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento 

final no meio ambiente, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a 

comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos USUÁRIOS. 

Somado a isso, a Cláusula 11ª previu que a remuneração da Concessionária é obtida 

através da cobrança direta das tarifas dos usuários: a partir do início da vigência do 

CONTRATO a CONCESSIONÁRIA poderá, ainda, cobrar diretamente dos usuários as 

receitas decorrentes dos serviços complementares prestados (Cláusula 11.2). 

Ou seja, pela análise das disposições do Contrato, percebe-se que foi previsto que seria 

possível à Concessionária cobrar as tarifas diretamente dos usuários a partir da assunção 

dos serviços, ao passo que no objeto contratual é prevista somente a obrigação de a 

Concessionária gerir os sistemas organizacionais da concessão (e não implantar ou 

instalar um novo sistema, ou mesmo recadastrar os usuários no sistema de gestão já 

existente). 

Antes da assunção do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário pela 

Concessionária, os serviços eram prestados pela Companhia de Águas e Esgoto do Estado 

de Rondônia – Caerd. Com a delegação dos serviços públicos à Águas de Ariquemes, 

teve que haver a migração de informações e a transição do sistema anteriormente 

gerenciado pela Caerd para a Concessionária. 

O Poder Concedente tentou viabilizar a transição dos serviços da Caerd para a 

Concessionária, como se percebe pelo Ofício n° 42/Sempog/2016 (fls. 4761 do pdf do 

PA n° 1-2402/2013), enviado em 17/05/2016, em que foi solicitado à Caerd ‘a imediata 

transição do sistema, com gestão compartilhada, à Concessionária’.  

A companhia, no entanto, não apresentou resposta à solicitação. Ato contínuo, a 

Concessionária, em seu primeiro relatório mensal de atividades (fls. 4770/4775 do pdf do 
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PA n° 1-2402/2013) indicou, dentre as atividades realizadas no mês da assunção dos 

serviços, o recadastramento dos usuários. 

iii) Alocação de risco 

A Cláusula 8ª do Contrato, no item ‘c’ da Cláusula 8.2, alocou ao Poder Concedente a 

responsabilidade pelo descumprimento de suas obrigações contratuais ou regulamentares, 

incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis ao Poder 

Concedente previstos neste Contrato e/ou na legislação vigente. 

Como pontuado no item acima, não está no escopo contratual da Concessionária realizar 

o recadastramento dos usuários; em sentido contrário, há previsão de que a 

Concessionária realizaria a cobrança pelos serviços dos usuários, a partir da sua assunção, 

e a sua obrigação seria direcionada à gestão do sistema organizacional.  

O Poder Concedente, por sua vez, tentou viabilizar a transição entre a antiga prestadora 

dos serviços para a Águas de Ariquemes. Porém, por um descumprimento da 

determinação do Poder Concedente pela Caerd, a Concessionária não teve acesso ao 

cadastro de usuários. 

Diante disso, a despeito de o Poder Concedente ter tentado viabilizar a regular transição 

do sistema da Caerd para a Águas de Ariquemes, à luz da matriz de risco contratual, 

entende-se que a não disponibilização do cadastro de usuários à Concessionária configura 

como um descumprimento das obrigações contratuais do Município: a um porque o 

recadastramento não estava no escopo de obrigações da Concessionária; a dois porque o 

cadastro de usuários era um requisito para que a Concessionária cumprisse suas 

obrigações de gerir o sistema organizacional da concessão e de realizar a cobrança dos 

usuários pelos serviços prestados. 

Em assim sendo, recomenda-se a procedência do pleito revisional da Concessionária, com 

fundamento no item no item ‘c’ da Cláusula 8.2 do Contrato. Porém, importante destacar 

que a responsabilidade do Poder Concedente deve ser adstrita a ressarcir a Concessionária 

pelos gastos com o recadastramento e pela frustração na arrecadação do primeiro mês. 
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2.3.5.3 Conclusões  

Disposições legais: pela disciplina da Lei Geral de Concessões a Concessionária é 

responsável pelos riscos ordinários da delegação. Essa análise, no entanto, deve ser 

norteada pelo objeto da Concessão e pela alocação de riscos contratuais, a fim de 

identificar se o recadastramento de usuários se encontra neste escopo. 

Disposições contratuais e editalícias: pela análise do edital e contrato, conclui-se que o 

recadastramento de usuários não é previsto como uma obrigação da Concessionária; por 

outro lado, a disponibilização do cadastro era condição para que a Águas de Ariquemes 

gerisse o sistema organizacional da Concessão e procedesse à cobrança diretamente dos 

usuários pelos serviços prestados. 

Alocação de risco: pela alocação de risco contratual, entende-se que a não 

disponibilização do cadastro de usuários é alocada como responsabilidade do Poder 

Concedente, com fulcro no item ‘c’ da cláusula 8.2. Conclui-se pela recomendação de 

procedência ao pleito; porém, frisa-se que a responsabilidade do Poder Concedente deve 

ser adstrita a ressarcir a Concessionária pelos gastos com o recadastramento e pela 

frustração na arrecadação do primeiro mês. 

2.3.5.4 Referências legais, editalícias e contratuais 

Legislação 

Lei Federal 

n° 8.987/1995 

(Lei Geral de 

Concessões) 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

II - concessão de serviço público: a delegação de sua 

prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na 

modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa 

jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade 

para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo 

determinado. 

Edital de 

Concorrência 

Pública 

nº 018/CPL/2014 

10. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

10.1 A descrição dos serviços públicos concedidos, das ações 

e investimentos a serem realizados, dentre outras informações 

relevantes para o seu funcionamento, está contida nos Anexos 

I – Termo de Referência e Anexo III – Plano Municipal de 

Saneamento Básico, deste EDITAL. 
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Anexo I do Edital – 

Termo de Referência 

5.3.4 CADASTRAMENTO DAS EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE LIMPA-FOSSA 

1-OBJETIVOS 

Cadastrar e monitorar todas as empresas prestadoras de 

serviços regulares de limpa-fossa que possuem licenciamento 

ambiental, proibindo a atividade daquelas que atuam 

clandestinamente. 

Legislação 

Contrato de 

Concessão 

n° 194/2016 

CLÁUSULA 3ª. OBJETO 

3.1. Este CONTRATO tem por objeto a prestação, pela 

CONCESSIONÁRIA, dos serviços públicos de abastecimento 

de água potável e esgotamento sanitário e dos serviços 

complementares, em caráter de exclusividade, aos usuários 

que se localizam na área de CONCESSÃO. 

3.2. Os serviços públicos de abastecimento de água potável 

correspondentes às atividades, infraestruturas e instalações 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de 

medição; e os serviços públicos de esgotamento sanitário, 

correspondentes às atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, afastamento e transporte e/ou coleta, 

afastamento e transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais 

até o seu lançamento final no meio ambiente, incluindo a 

gestão dos sistemas organizacionais, a comercialização dos 

produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos 

USUÁRIOS. 

CLÁUSULA 8ª. ASSUNÇÃO DE RISCOS 

8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes 

riscos relacionados à CONCESSÃO, cuja responsabilidade é 

do PODER CONCEDENTE: 

c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas 

obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não 

se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis ao 

PODER CONCEDENTE previstos neste CONTRATO e/ou 

na legislação vigente; 

CLÁUSULA 11ª. INÍCIO DA COBRANÇA DA TARIFA 

11.2. A partir do início da vigência do CONTRATO a 

CONCESSIONÁRIA poderá, ainda, cobrar diretamente dos 

usuários as receitas decorrentes dos serviços complementares 

prestados. 

2.4 CONCLUSÃO 

Como já mencionado, a Fipe, em seu Relatório 1, realizou a análise jurídica preliminar 

dos pleitos revisionais apresentados pela Concessionária Águas de Ariquemes, quando 

foram identificadas as obrigações contratuais, e se verificou a admissibilidade formal dos 

pleitos da Concessionária para prosseguimento da análise do mérito jurídico dos 

respectivos pleitos. 
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Realizada a análise formal, o relatório seguinte se debruçou sobre o exame de mérito 

jurídico dos pleitos com o objetivo primordial de identificar os eventuais impactos 

econômico-financeiros e verificar a correção da alocação dos respectivos riscos diante da 

matriz contratual, no âmbito do procedimento de Revisão Tarifária Ordinária do Contrato 

de Concessão n° 194/2016, para o quadriênio de 28/04/2016 a 28/04/2020. 

Foi pormenorizado em tópico específico que este relatório se debruçou somente sobre a 

análise de mérito jurídico dos pleitos revisionais da Concessionária, pois não foi possível 

verificar a delimitação e quantificação de eventos trazidos pelo Município de 

Ariquemes/RO, situação que se manteve inalterada para fins deste último relatório.  

No entanto, isso não representa qualquer prejuízo à realização de uma análise 

complementar superveniente pela AMR de pleitos revisionais que venham a ser 

apresentados pelo Poder Concedente por força da intangibilidade da equação econômico-

financeira do Contrato, se de natureza extraordinária ou não correlacionados aos eventos 

tratados na presente revisão ordinária.  

Em assim sendo, caso seja de interesse do Poder Concedente informar eventos que 

porventura tenham impactado a equação econômico-financeira do Contrato, para além 

daqueles já analisados neste relatório, é possível trazê-los à baila na Revisão Tarifária 

Ordinária de outro quadriênio ou em sede de revisão extraordinária, enquanto perdurar a 

vigência contratual. 

Realizada a descrição dos pleitos, as motivações jurídicas e as conclusões jurídicas da 

análise de mérito jurídico, conclui-se pelas seguintes recomendações para consideração 

pela AMR: 

 Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do 

cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas contratuais: 

pleito procedente em relação ao cronograma e com ressalvas sobre seu 

impacto; 

 Atraso do reajuste anual: pleito procedente; 

 Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal 

nº 9.642/2018: pleito procedente; 
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 Frustração de receita decorrente de ligações factíveis não realizadas: pleito 

procedente; 

 Não disponibilização do cadastro de usuários pelo Poder Concedente e a 

consequente ausência de receita tarifária no primeiro mês da Concessão: pleito 

procedente. 
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3. METODOLOGIA ECONÔMICA DE AVALIAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO 

CONTRATUAL 

Esta seção tem o propósito de apresentar os fundamentos teóricos dos procedimentos que 

serão adotados na avaliação econômica do Contrato de Concessão de Águas de 

Ariquemes.  

Inicialmente, introduz-se o conceito econômico de fluxo de caixa descontado. Esse fluxo 

é interessante do ponto de vista do empreendedor para a análise da viabilidade do negócio 

e, também, para aferir a rentabilidade de um projeto, relevante para a mensuração de 

equilíbrio econômico-financeiro de contratos. Em seguida, discorre-se sobre as duas 

metodologias de análise aplicadas ao fluxo de caixa livre: a taxa interna de retorno (TIR); 

e o valor presente líquido (VPL).  

Ao fim da seção, é realizada apresentação da metodologia e dos conceitos específicos ao 

cálculo de desequilíbrio contratual utilizada pela literatura aplicada. 

3.1 FLUXO DE CAIXA DESCONTADO 

A premissa básica da avaliação econômico-financeira é obter um valor que reflita o 

retorno esperado baseado em projeções de desempenho futuro coerentes com a realidade 

do negócio em estudo. Apesar da existência de diversas metodologias de avaliação, Assaf 

Neto (2019) defende que o método do Fluxo de Caixa Descontado – FCD é o que 

apresenta o maior rigor técnico e conceitual, sendo por isso o mais indicado e adotado 

para avaliações de projetos. 

O método do Fluxo de Caixa Descontado baseia-se no conceito de que o valor de um 

ativo é determinado pelo valor presente de seus benefícios futuros esperados de caixa, 

descontados por uma taxa de atratividade que reflete o custo de oportunidade do capital 

e os riscos do projeto. O autor destaca que a avaliação é um valor esperado, um preço 

estimado, baseado em previsões, erros e incertezas dos analistas. O avaliador convive 

com a incerteza de suas projeções, das variáveis macroeconômicas e do mercado em que 

a empresa atua. 
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A medida de caixa utilizada na avaliação é o Fluxo de Caixa Livre (ou Free Cash Flow). 

Esse fluxo de caixa é calculado após o desconto de todas as despesas de capital 

(investimentos em capital fixo) e das necessidades adicionais de giro. 

A estrutura de avaliação do método do Fluxo de Caixa Descontado envolve 

essencialmente as seguintes etapas: 

 Previsão do valor e cronograma dos recebimentos/pagamentos esperados dos 

fluxos de caixa futuro; 

 Determinação da taxa de desconto apropriada para os fluxos de caixa ao seu valor 

presente (essa taxa será detalhada em tópico próprio); 

 Desconto dos fluxos de caixa ao valor presente. 

Para a estimativa dos valores do fluxo de caixa, primeiramente é elaborada uma estrutura 

fictícia semelhante a Demonstração do Resultado do Exercício. Com base nesse modelo, 

são estimadas as receitas (por exemplo, contrapartida financeira, aporte do poder público 

e receitas complementares). Para a modelagem do fluxo econômico-financeiro da 

concessão de mobiliário urbano e terminais urbanos de ônibus na cidade de Guarulhos, 

pode-se utilizar um modelo semelhante ao apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5: Estrutura da Demonstração do Resultado do Exercício 

CÓDIGO COMO É CALCULADO DESCRIÇÃO 

A A1 + A2 + A3 Receita Operacional Bruta 

A1  Receita publicidade 

A2  Receita aluguel 

A3  Outras receitas 

 

B B1 + B2 + B3 + B4 + B5 (-) Deduções da Receita Bruta 

B1  ISS 

B2  PIS 

B3  Cofins 

B4  Outros impostos e taxas 

B5  Outorga fixa 

 

C A – B (=) Receita Operacional Líquida 

   

D D1+D2+D3+D4+D5 (-) Custo Operacional 

D1  Despesas com pessoal 

D2  Despesas operacionais 
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CÓDIGO COMO É CALCULADO DESCRIÇÃO 

D3  Despesas administrativas 

D4  Despesas pré-operacionais 

D5  Outras despesas 

D6  Depreciação 

   

E C - D (=) Resultado Operacional antes do IR e CSLL 

E1  IRPJ 

E2  CSLL 

F E – E1 – E2 (=) Resultado Operacional Líquido 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Após o confronto entre a Receita Operacional Líquida e os Custos Operacionais, é obtido 

o Resultado Operacional antes do Imposto de Renda e da CSLL. Finalmente, após o 

cálculo dos impostos incidentes sobre a renda, é obtido o Resultado Operacional Líquido. 

O conceito de Fluxo de Caixa Livre inclui o lucro operacional e exclui receitas e despesas 

não operacionais. Por exemplo, mesmo que a demonstração do resultado do exercício, 

DRE, inclua o pagamento de juros, esses juros são excluídos do resultado para fins de 

obtenção do FCL. Conceitualmente, não se deve avaliar um projeto considerando 

despesas e receitas não operacionais porque, desta forma, não se avaliaria a viabilidade 

do projeto em si. Ainda nesse sentido, por exemplo, as receitas de juros obtidas por 

aplicações financeiras, mesmo que constem na DRE, não são o objeto principal do projeto 

e, portanto, não devem ser consideradas para fins de obtenção do fluxo de caixa livre da 

firma. 

Tipicamente, a depreciação deve ser revertida para a obtenção do fluxo de caixa livre da 

firma, pois ainda que seja considerada na DRE não constitui uma saída efetiva de caixa. 

Conforme destacado anteriormente, para o cálculo do Fluxo de Caixa Livre parte-se do 

Resultado Operacional Líquido, calculado através de uma estrutura semelhante à DRE, e 

são realizados ajustes em contas que não representaram entradas ou saídas efetivas de 

caixa. 

As entradas de caixa são confrontadas com as saídas, como as despesas de capital 

(investimentos em capital fixo) e as necessidades adicionais de giro. Desse modo, obtém-

se o fluxo de caixa livre. 
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Tabela 6: Estrutura do Fluxo de Caixa Livre do projeto 

CÓDIGO COMO É CALCULADO DESCRIÇÃO 

A A1 + A2 + A3 + A4 + A5 Entradas 

A1  Resultado operacional líquido 

A2  Depreciação e Amortização 

A3  Venda de ativos 

A4  Valor residual 

A5  Adiantamento de outorga 

 

B C + D Saídas 

C C1+C2+C3+C4+C5+C6 Capital Próprio Investido na Operação 

C1  Investimento em mobiliário 

C2  Espaço ocupado e construído 

C3  Garagem - terreno 

C4  Móveis, softwares (adm) 

C5  Outros investimentos 

C6  Pagamento inicial de outorga 

D  Capital de Giro 

 

E A – B FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO 

Fonte: Elaboração dos autores. 

3.2 VALOR PRESENTE LÍQUIDO 

O valor presente líquido (VPL) é obtido por meio da diferença existente entre as saídas 

econômicas de caixa (investimentos, custos e impostos) e as entradas econômicas de caixa 

(receitas), descontadas a uma determinada taxa de juros. Considera-se atraente o projeto 

que possuir um VPL maior ou igual à zero. Dessa forma, por meio do VPL, o 

empreendedor pode escolher pela aceitação ou rejeição de determinado projeto. 

Dada a taxa de retorno esperada do investimento, VPL igual a zero significa que inexiste 

lucro extraordinário, portanto o lucro econômico é justo. Um VPL positivo significaria 

que o negócio tem lucro extraordinário, o que não é desejável pelo Poder Concedente. Da 

mesma forma, um VPL negativo implica que o negócio tem prejuízo, de modo que não 

haveria incentivos em investir nessa atividade econômica. 
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O VPL é obtido por meio da fórmula: 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝐶𝐿𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

− 𝐼0 (10) 

Em que: 

 𝐹𝐶𝐿𝑡 é o fluxo de caixa livre no instante t; 

 𝐼0 é o investimento inicial; 

 𝑇 é o número de períodos da concessão; e 

 𝑟 é a taxa de desconto utilizada para obter o VPL. 

A taxa de desconto permite a comparação de fluxos de caixa em diferentes momentos do 

tempo. Tal taxa pode ser entendida como o custo de oportunidade do empreendedor. O 

custo de oportunidade, por sua vez, é o retorno que poderia ser obtido se a empresa 

aplicasse os seus investimentos em outro projeto. A taxa será tema de tópico próprio 

dentro desse mesmo relatório. 

Para determinada taxa de desconto,𝑟, se o VPL for positivo, o investidor aufere com o 

projeto em questão um retorno superior ao que obteria caso tivesse aplicado os seus 

recursos em um investimento alternativo com retorno igual a r. 

O cálculo do VPL é feito a partir de valores reais (valores que descontam o impacto da 

inflação na análise), de forma que todos os valores são analisados a uma mesma base de 

nível de preços. O projeto é vantajoso para o investidor se o VPL for maior do que zero. 

Para projetos mutuamente exclusivos, o que apresentar maior VPL é o mais vantajoso. 

Como exemplo de cálculo de Valor Presente Líquido, suponha um Investimento Inicial 

(𝐼0) de R$50 e entradas constantes de R$10 por um período (𝑇) de 10 anos, com uma taxa 

de desconto (𝑟) de 10%. O seguinte fluxo é obtido: 

Tabela 7: Exemplo de Fluxo de Caixa 

ANO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Entradas 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Saídas 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fluxo de Caixa Livre -50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Fluxo de Caixa Ajustado -50,0 9,1 8,3 7,5 6,8 6,2 5,6 5,1 4,7 4,2 3,9 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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Neste exemplo, a linha referente ao fluxo de caixa ajustado traz ao valor presente (ano 0) 

o valor do fluxo no ano t, considerando a taxa de desconto r. O Valor Presente Líquido 

(VPL) deste projeto é a soma dos valores do fluxo de caixa ajustado, totalizando R$ 11,40 

(61,40 – 50,00). Ou seja, neste exemplo, o projeto é atrativo, visto que o VPL é positivo. 

3.3 TAXA INTERNA DE RETORNO 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de desconto em que o Valor Presente Líquido 

(VPL) do projeto se iguala a zero.  Ela ser calculada por meio da fórmula: 

∑
𝐹𝐶𝐿𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑇

𝑡=1

− 𝐼0 = 0 (11) 

Em que: 

 𝐹𝐶𝐿𝑡 é o fluxo de caixa livre no instante t; 

 𝐼0 é o investimento inicial; 

 𝑇 é o número de períodos da concessão; e 

 𝑇𝐼𝑅 é a taxa de desconto a ser calculada. 

Projetos que apresentam TIR igual ou superior ao custo de oportunidade do investidor, 

são vantajosos para o investidor. A Taxa Interna de Retorno desconta fluxos de caixa reais 

e, por isso, deve ser analisada frente uma taxa de desconto real da economia, ou de custo 

de oportunidade referente ao projeto em questão. 

3.4 CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL 

De acordo com Materlanc, Pasin e Pereira (2014), o conceito de custo de capital pode ser 

entendido como: 

 Taxa de demanda da empresa pelas suas fontes de capital; 

 Taxa mínima de retorno que os projetos de investimentos devem auferir; 

 Taxa de desconto utilizada para converter o valor esperado de fluxos de caixa 

futuros em valor presente; e 

 Taxa de retorno que deixa o acionista indiferente à aceitação ou não de um projeto. 
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Para o cálculo do custo de oportunidade, ou custo de capital do projeto será utilizado o 

custo médio ponderado de capital (CMPC, ou WACC, em inglês), que é uma média 

ponderada dos custos de cada uma das fontes de capital utilizados pela firma para 

financiar as suas operações. 

O WACC é obtido através da equação: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
𝐸

𝐷 +  𝐸
) 𝐾𝐸 + (

𝐷

𝐷 +  𝐸
) (1 − 𝑇)𝐾𝐷 (12) 

Em que: 

 𝐾𝐸 é o custo de oportunidade do capital próprio; 

 𝐾𝐷 é o custo de oportunidade do capital de terceiros; 

 𝐸 é o valor de mercado do capital próprio investido; 

 𝐷 é o valor de mercado do capital de terceiros investido; e 

 𝑇 é a alíquota marginal de impostos incidentes sobre o resultado antes do imposto 

de renda e da contribuição social. 

A formulação apresentada acima é tradicionalmente aceita pelos tomadores de decisões 

de investimento quanto ao retorno mínimo requerido da carteira de negócios de uma 

empresa. Tanto para o capital próprio quanto para o capital de terceiros, deve-se 

considerar o custo em termos de custo de oportunidade, isto é, a remuneração que se está 

abrindo mão ao utilizar os recursos para financiar as operações da empresa, ou seja, a taxa 

à qual o capital estaria sendo remunerado em atividades alternativas. 

Para o cálculo do WACC se faz necessário calcular o custo de oportunidade do capital 

próprio (equity/patrimônio), o custo de oportunidade do capital de terceiros (debt/dívida) 

e a participação de cada tipo de capital no capital total da empresa. 

3.4.1 Participação de capital próprio e de capital de terceiros 

Como cada tipo de capital tem um custo diferente, a participação do capital próprio e do 

capital de terceiros, ou estrutura de capital da empresa, é um elemento fundamental na 

definição de seu custo de capital. Quando existem dados disponíveis para o setor no 

mercado brasileiro, é possível utilizá-los. 
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Na falta de dados locais, por exemplo, se o número de empresas do setor com balanço 

disponível abertamente for pequeno, então pode-se utilizar o valor setorial existente no 

portal de internet do professor Aswath Damodaran22 (Universidade de Nova York). 

Baseado em uma amostra de empresas globais, o professor compila as informações e 

disponibiliza a razão “dívida por patrimônio”, ou 𝐷/𝐸, a partir da qual é possível calcular 

o percentual de dívida (𝐷) e o percentual de capital próprio (𝐸) a partir da igualdade 𝐷 +

 𝐸 = 1 (Ministério da Fazenda, 2018). 

3.4.2 Custo de oportunidade do capital próprio 

O cálculo do custo de oportunidade do capital próprio requer que se defina o retorno que 

se obteria em um investimento com características semelhantes às do projeto em questão. 

Normalmente são utilizadas empresas negociadas na BM&F Bovespa do setor em que a 

empresa atua. Os preços de ações negociadas na bolsa de valores são determinados de 

maneira competitiva e pública, refletindo as expectativas dos investidores. 

Outra razão para considerar empresas de capital aberto negociadas na BM&F Bovespa 

em moeda local (ao invés de dados do mercado financeiro americano como referência) é 

evitar incorrer no cálculo do retorno esperado para um investidor estrangeiro, onde seria 

necessário incorporar risco cambial e regulatório local. 

O parâmetro relevante para o investidor é o retorno esperado, não o realizado ou o 

observado. É necessário, portanto, um modelo de precificação de ativos que permita 

determinar qual o retorno que um investidor espera receber, para dado risco de carteira 

setorial. Utiliza-se o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM), que resume os riscos 

em um único fator, a carteira de mercado menos uma taxa livre de risco (MKT). 

O retorno esperado de um investimento está sumarizado na equação abaixo, sendo: 

𝐸[𝑟𝑡] = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑡𝐸[𝑀𝐾𝑇𝑡] (13) 

                                                 

22 http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/New_Home_Page/datacurrent.html Acesso em 01/08/2021. 
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Retorno esperado (𝑬[𝒓𝒕]): representa o retorno anual, em termos reais, que um 

investidor esperaria obter pela carteira de empresas do setor. O retorno esperado para esse 

setor pode ser calculado utilizando as informações reunidas abaixo (retorno do ativo livre 

de risco, beta e prêmio de risco). 

Taxa livre de risco (𝒓𝒇): representa a taxa de retorno livre de risco, em termos reais (isto 

é, descontando a inflação). Considera-se a taxa do título federal indexado ao IPCA (NTN-

B/Tesouro IPCA+) de vencimento na mesma data, ou o mais próximo possível, da data 

de encerramento do projeto. 

Beta da carteira (𝛽𝒕): representa o grau de exposição do investidor ao fator de risco que 

não é diversificável. A rigor, têm-se um beta para cada empresa. Empresas como a 

Reuters disponibilizam beta para a indústria e do setor na qual a empresa está inserida. O 

beta é definido como o risco incremental a que um investidor diversificado está exposto, 

isto é, a magnitude da covariância entre as ações da empresa e do mercado agregado. 

𝛽 =  
𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑖; 𝑅𝑚)

𝑉𝐴𝑅 (𝑅𝑚)
 (14) 

Em que: 

 𝑅𝑖: retorno da ação; 

 𝑅𝑚: retorno do mercado. 

Prêmio de risco (𝑬[𝑴𝑲𝑻𝒕]): representa o retorno requerido para suportar uma unidade 

de risco. Procedimento padrão da literatura, o prêmio de risco é calculado de acordo com 

a média histórica dos retornos de MKT, ou seja, a carteira de mercado em excesso da taxa 

livre de risco. Normalmente utiliza-se o prêmio de risco do mercado americano 

disponibilizado no site do professor Robert Shiller porque o histórico de dados do 

mercado brasileiro é recente. Aproveitando a riqueza de dados do mercado americano e 

tendo como base que o prêmio de risco não deve ser diferente entre esses dois mercados, 

é possível utilizar o prêmio de risco do mercado americano. 
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3.4.3 Custo de capital de terceiros 

São utilizadas as informações disponíveis sobre as emissões de dívida de empresas que 

atuam nos setores como referência para calcular o custo de oportunidade do capital de 

terceiros. Normalmente considera-se as debêntures emitidas para cada empresa no setor 

e calcula-se a remuneração de acordo com as projeções do Boletim Focus do IPCA e da 

taxa Selic (utilizada como proxy para o CDI, pois as variações históricas das taxas são 

muito próximas). O custo real de capital de terceiros de cada empresa é uma média das 

taxas das debêntures emitidas ponderadas pelos respectivos montantes das dívidas 

(deflacionadas pelo IPCA). Alternativamente, é possível buscar o custo de financiamento 

das linhas de crédito mais comuns para o setor no BNDES. 

3.4.4 Impostos 

A última variável de interesse para o cálculo do CMPC é a alíquota de imposto de renda 

de pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido que incide sobre o setor. 

Para a alíquota de impostos considera-se a soma de IR para pessoa jurídica e CSLL, 

totalizando 34%. 

3.5 EQUILÍBRIO E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – CONCEITOS E MÉTODOS 

Esta seção descreve a metodologia para cálculo de desequilíbrio econômico-financeiro 

de um projeto23. Esta metodologia segue os vários passos detalhados a seguir. 

O equilíbrio econômico-financeiro (EEF) de um contrato pode ser entendido, sob o ponto 

de vista jurídico, como a relação de equivalência formada pelo conjunto das obrigações 

impostas pelo Poder Público e pela remuneração proposta pelo parceiro privado, sendo 

tal relação estabelecida quando da apresentação da proposta.  

                                                 

23 Metodologia baseada em CHAGUE, Fernando; DE-LOSSO, Rodrigo; GIOVANNETTI, Bruno C.; 

FILGUEIRAS, Felipe S. C. M. Modelagem econômico-financeira: conceitos, equilíbrio, desequilíbrio e 

reequilíbrio. In: Sennes, Ricardo; Lohbauer, Rosane; Santos, Rodrigo M. M.; Kohlmann, Gabriel B.; 

Barata, Rodrigo S. (Org.). Novos rumos para a infraestrutura: eficiência, inovação e desenvolvimento. 

1ed. São Paulo: Lex Editora, 2014, v., p. 223-257. 
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Desta forma, o conceito de EEF contratual está diretamente associado à manutenção dos 

parâmetros econômicos e financeiros (status quo econômico) acordados entre as partes 

quando da assinatura de um contrato. Entende-se, portanto, que se mantidos durante a 

vigência do contrato os parâmetros econômicos e financeiros acordados entre as partes 

quando de sua assinatura, este estará em equilíbrio econômico-financeiro.  

Em suma, a manutenção do EEF do contrato tem como finalidade adequar os termos 

acordados no momento da celebração do contrato às circunstâncias decorrentes de riscos 

eventualmente materializados ao longo da sua vigência. 

A aferição do EEF é apoiada em alguns documentos e dados, quais sejam: 

(i) Definição do parâmetro econômico e financeiro de referência (parâmetro de 

equilíbrio);  

(ii) Bases informacionais (proposta vencedora e/ou custos incorridos);  

(iii) Alocação dos riscos (conceitualização de matriz de risco); e  

(iv) Circunstâncias em que o equilíbrio econômico-financeiro deve ser medido 

(mérito jurídico e/ou de engenharia).  

Estes elementos são cruciais para o entendimento do conceito de EEF e sua aferição, 

portanto, devem ser recebidos e analisados para cada caso de desequilíbrio, para então 

obter-se o resultado analítico desejado. 

3.5.1 Reajustes versus Desequilíbrio Contratual  

Os conceitos definidos nas seções anteriores dão suporte ao entendimento de ferramentas 

distintas previstas em contratos, mas que muitas vezes geram confusão. Estas ferramentas 

são: o reajustamento de valores e o reequilíbrio contratual.  

Das subseções anteriores, verificou-se que o objetivo do EEF contratual é garantir 

manutenção das condições efetivas da proposta econômica original apresentada pelo 

contratado e aceita pelo contratante. Este princípio está previsto na Lei de Licitações, que 

assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, e inclui a 

obrigatoriedade de previsão, no edital e no contrato, do critério de reajuste do custo 

contratual e a correção monetária. 
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Uma vez compreendido o conceito de EEF contratual e apresentados os conceitos 

financeiros que tratam do efeito do tempo sobre o valor do dinheiro, é importante deixar 

clara a diferença entre os dois instrumentos previstos em contratos citados: o 

reajustamento dos valores fixados para pagamento ao contratado, que considera o valor 

do dinheiro no tempo, e o reequilíbrio contratual em decorrência de eventos imprevisíveis 

ou previsíveis com efeitos incalculáveis no início do contrato.  

Tanto o reajustamento de valores a serem pagos ao contratado quanto o reconhecimento 

dos efeitos econômico-financeiros de eventos de desequilíbrio buscam equilibrar a 

relação financeira contratual inicialmente estabelecida entre as partes, porém possuem 

motivações distintas e são mensuradas de formas diferentes.  

A fixação de critérios de reajuste por ocasião da celebração contratual tem o objetivo de 

recompor os custos executados pelo contratado que são afetados pela inflação da moeda. 

O reajuste é um instrumento legal que visa a manter o equilíbrio econômico-financeiro 

em função do aumento generalizado dos preços dos insumos. Para isso, aplicam-se 

índices inflacionários aos valores devidos ao contratado. Esses valores são atualizados 

periodicamente por meio de índices de inflação, em que tanto o período de reajuste quanto 

os índices a serem considerados são pré-estabelecidos em contrato. Assim, o 

reajustamento é um mecanismo que busca garantir a remuneração justa do contrato, 

tratando-se de um procedimento automático, que não implica alteração nos termos do 

contrato. A recomposição do preço, por meio do reajustamento, ocorre sempre que há a 

variação de certos índices, independentemente de averiguação efetiva de desequilíbrio.  

O reequilíbrio corresponde ao procedimento de recomposição do contrato quando há a 

ocorrência de evento específico que afete a equação econômico-financeira deste, 

promovendo a adequação das cláusulas contratuais aos parâmetros necessários para 

recompor o equilíbrio original.  

Conforme apresentado anteriormente, o desequilíbrio do contrato, quando previsível, é 

ocasionado por eventos cuja alocação de risco foi (ou deveria ser) definida 

contratualmente. É necessário, ainda, a comprovação de mérito jurídico e/ou de 

engenharia para reconhecimento desse evento. Assim, o reequilíbrio econômico-

financeiro não é automático e depende da demonstração cabal de um fato. Este fato pode 
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ser provocado pela contratante ou pelo contratado e deve implicar na recomposição da 

equação econômico-financeira, tendo como data base a ocorrência do evento que 

modificou a relação de equilíbrio. Por não ser um procedimento automático, implica em 

alteração contratual, que deve ser materializada mediante termo aditivo.  

Uma vez constatada a ocorrência de evento que modifique a relação de equilíbrio entre 

contratado e contratante, as partes devem recompor essa equação imediatamente. Para 

tanto, deve ser cabalmente demonstrada em processo administrativo a existência de um 

fato que modifique a equação econômico-financeira do contrato.  

De conhecimento dos conceitos relevantes para avaliação econômico-financeira de 

contratos, a seção seguinte consolida as definições teóricas, apresentando de que forma 

proceder para o adequado reconhecimento de eventos de desequilíbrio. 

3.5.2 Procedimento para Reconhecimento de um Evento de Desequilíbrio 

A teoria do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos de longo prazo 

tem ganhado cada vez mais relevância no âmbito das contratações pelo Poder Público. A 

alocação de riscos, que antes era incipiente e seguia uma lógica ex post, ou seja, 

aguardava-se a materialização do evento para que as partes pudessem discutir de quem 

seria a responsabilidade (o que resultava em longas e custosas discussões, por vezes 

judiciais), passou a seguir uma lógica ex ante (caracterizada pela antecipação da alocação 

de riscos do contrato), tendo em vista os benefícios gerados tanto para as partes 

contratantes como para o interesse público.  

Com o desenvolvimento da alocação de riscos ao longo dos últimos anos, outras temáticas 

direta ou indiretamente relacionadas à teoria do equilíbrio econômico-financeiro também 

ganharam destaque e estão se desenvolvendo para acompanhar as exigências e 

necessidades da Administração Pública e do mercado nas contratações públicas de longo 

prazo. 

Na hipótese de ser constatado o desequilíbrio do contrato, a Administração Pública deve 

recorrer a alguma forma de recompô-lo, ressarcindo o ônus experimentado ou praticando 

alteração em variável do contrato que seja suficiente para reestabelecer a situação 

econômica e financeira previamente preconizada na proposta.  
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Nessa guarida, o desenvolvimento das metodologias de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro ganhou bastante espaço. Nas palavras de Fernando Vernalha 

Guimarães, “a crescente preocupação com os contratos concessionários vem exigindo da 

teoria do equilíbrio econômico-financeiro o desenvolvimento de aportes voltados às 

metodologias de recomposição da equação contratual, com vistas a recompor os prejuízos 

experimentados pelo concessionário em função da materialização de riscos alocados à 

responsabilidade do poder concedente e com vistas a remunerar novos investimentos 

demandados em função da adaptação ou extensão do programa da concessão. Trata-se de 

uma temática complexa, que já vem frequentando a regulação setorial e que deve atrair a 

atenção da teoria do equilíbrio contratual”24. 

As modalidades que podem ser utilizadas para fins de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro são várias, sendo que a aplicação de uma ou outra dependerá de 

uma análise conjunta da configuração fática inerente à materialização de cada risco, à 

execução do contrato e dos regramentos verificados no próprio contrato em desequilíbrio.  

Para consolidar o processo descrito nas subseções anteriores, levando em consideração 

os conceitos definidos até então, os tópicos a seguir apresentam de maneira simples de 

que forma será reconhecido financeiramente um evento de desequilíbrio no âmbito do 

presente trabalho: 

3.5.2.1 Estabelecimento do Fluxo de Caixa Referencial 

O primeiro passo para o reconhecimento econômico-financeiro de um evento de 

desequilíbrio contratual, pelo método do Fluxo de Caixa Livre, é identificar o fluxo de 

caixa referencial25. Em geral, este fluxo é construído a partir do edital de licitação, 

contrato com o concessionário e/ou dados de seu plano de negócio. O fluxo de caixa 

referencial é conhecido como fluxo de caixa livre do projeto e seu valor presente líquido 

pode ser obtido por meio da seguinte equação: 

                                                 

24 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. Cit. P. 90.   
25 Para contratos os quais o parâmetro de equilíbrio econômico-financeiro decorre do Fluxo de Caixa Livre, 

como TIR e VPL.   
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𝑉𝑃𝐿(0, {𝐹𝐶𝑡}0
𝑇 , 𝑇𝐼𝑅) = ∑

𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
 

O primeiro argumento da função é o numeral zero para indicar tratar-se do fluxo de caixa 

inicial ou original. O segundo argumento representa o fluxo de caixa livre extraído dos 

documentos já mencionados. Para encontrar a TIR do projeto, encontramos a taxa que 

satisfaz: 

𝑉𝑃𝐿(0, {𝐹𝐶𝑡}0
𝑇 , 𝑇𝐼𝑅) = 0 

3.5.2.2 Eventos de Desequilíbrio 

O segundo passo desta metodologia é estabelecer os eventos que podem gerar 

desequilíbrio à luz da matriz de risco do contrato. A matriz de risco é fundamental uma 

vez que ela indica qual parte deve suportar o risco quando da materialização do evento. 

Em outras palavras, a matriz de risco indica se há mérito jurídico, de acordo com as regras 

incialmente estabelecidas entre as partes. Verificado o mérito jurídico acerca do evento 

pleiteado, o mérito técnico é avaliado. Deve ser levado em questão se a dimensão da 

aferição financeira de cada evento possui respaldo técnico. Ou seja, se o valor pleiteado 

é um valor justo, sempre levando em consideração a alocação de riscos acordada entre as 

partes.  

Verificados os méritos e mensurado o valor do evento, este deve ser reconhecido no fluxo 

de caixa livre referencial do contrato. É importante notar que um único evento, 

reconhecido no fluxo de caixa, pode ter efeitos em períodos seguintes, podendo alterar 

completamente a configuração inicial prevista do projeto.  

As demais rubricas do fluxo de caixa que não são atingidas pelo evento ou que passaram 

sem alteração no momento do cálculo são mantidas intactas para fins de apuração do valor 

econômico do evento em análise. Assim, a apuração econômica do desequilíbrio é feita, 

primeiro calculando-se o valor desse evento no período inicial do projeto, mantendo-se a 

TIR originalmente apurada no passo anterior. Desta forma, vamos imaginar que o evento 

de desequilíbrio se suceda no período j com efeitos imediatos. Nesse caso, apura-se o 

valor do desequilíbrio da seguinte forma: 
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𝑉𝑃𝐿(𝑗, {𝐹𝐶′𝑡}0
𝑇 , 𝑇𝐼𝑅) = ∑

𝐹𝐶′𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
 

𝑗−1

𝑡=0

+ ∑
𝐹𝐶′𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
 

𝑇

𝑡=𝑗

 

A diferença do valor presente líquido original e o valor presente líquido com desequilíbrio 

representa o valor do desequilíbrio, Dj: 

𝐷𝑗(0) =  𝑉𝑃𝐿(𝑗, {𝐹𝐶′𝑡}0
𝑇 , 𝑇𝐼𝑅) −  𝑉𝑃𝐿(0, {𝐹𝐶𝑡}0

𝑇 , 𝑇𝐼𝑅) =  ∑
𝐹𝐶′𝑡 − 𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
 

𝑇

𝑡=𝑗

 

Esse valor pode ser avaliado numa data posterior, digamos t:  

𝐷𝑗(𝑡) = 𝐷𝑗(0) (1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡 

Essa metodologia permite obter o desequilíbrio individualizado para cada evento de 

desequilíbrio, mas não possibilita obter o valor consolidado dos eventos de desequilíbrio 

considerados conjuntamente, pois os efeitos conjuntos são não lineares e influenciam uns 

aos outros. 

3.5.2.3 Consolidação dos Desequilíbrios 

Para obter os eventos de desequilíbrio em conjunto, no caso de haver mais de um evento, 

é preciso levar em consideração o fluxo de caixa com todos os eventos simultaneamente 

e comparar com o fluxo de caixa original.  

Isto é, primeiro caracteriza-se o fluxo de caixa com todos os eventos simultaneamente 

considerados até a data t. 

𝑉𝑃𝐿(𝑡, {𝐹𝐶′𝑡}0
𝑇 , 𝑇𝐼𝑅) = ∑

𝐹𝐶′𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
 

𝑇

𝑡=0

 

Apura-se a seguir o valor do desequilíbrio global como antes foi sugerido, mas 

considerando o efeito consolidado no fluxo de caixa: 

𝐷𝑗(0) =  𝑉𝑃𝐿(𝑡, {𝐹𝐶′𝑡}0
𝑇 , 𝑇𝐼𝑅) −  𝑉𝑃𝐿(0, {𝐹𝐶𝑡}0

𝑇 , 𝑇𝐼𝑅) =  ∑
𝐹𝐶′𝑡 − 𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
 

𝑇

𝑡=𝑗
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Esse valor pode ser avaliado numa data posterior, digamos t: 

𝐷𝑗(𝑡) = 𝐷𝑗(0) (1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡 

3.5.3 Conclusão – Reequilíbrio do Contrato  

Dado o valor global de desequilíbrio, várias formas podem ser propostas para reequilibrar 

o contrato. Entre elas, elencamos as seguintes:  

a. Reajuste na tarifa tal que restabeleça a TIR original do projeto como um todo a 

partir daquele ponto em diante;  

b. Aporte de capital do Poder Concedente para reestabelecer a TIR original do 

projeto; 

c. Reajuste escalonado da tarifa acima do reajuste estabelecido em contrato. A 

magnitude de sobrereajuste dependerá do desequilíbrio, mas o objetivo é 

estabelecer a TIR original do projeto;  

d. Extensão do prazo da concessão de tal forma a restabelecer a TIR original do 

contrato. Essa alternativa é mais efetiva quanto mais próximo do término do 

contrato estiver a concessão. Se a concessão estiver ainda nos períodos iniciais, 

esta alternativa pode estender severamente o prazo de concessão em razão do 

desconto que haveria.  

Para concluir a seção, detalharemos as modalidades de revisão tarifária e à extensão do 

prazo do contrato (quando da aferição dos valores de para reequilíbrio dos contratos).  

A revisão tarifária encontra guarida no artigo 9º, §2º, da Lei de Concessões, sendo um 

instrumento a ser utilizado para remediar condições extraordinárias que surjam no 

decorrer da execução do contrato e alterem o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato.  

Nesse sentido, quando da identificação de desequilíbrios, a tarifa deverá adequar-se à 

nova realidade, de forma a garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do contrato. Os novos valores da tarifa deverão ser tais que eliminem diferenças 

(ou as mantenham dentro de níveis aceitáveis) verificadas entre, por exemplo, a TIR do 

projeto e a TIR no ano em análise (quando este for o parâmetro de reequilíbrio).  
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De outro lado, a prorrogação extraordinária do contrato está intimamente relacionada a 

um cenário de desequilíbrio em desfavor do parceiro privado. Sobre esse aspecto, 

Mariana Dall’Agnol Canto e Rafaella Peçanha Guzela afirmam que “se a prorrogação 

do tempo do contrato cria vantagem adicional ao particular sem prejuízo ao projeto, o 

seu ‘encurtamento’ ou encampação não cria vantagem adicional à Administração, mas 

desvirtua as bases econômicas e financeiras em que o projeto se funda”26. 

Em outras palavras, a prorrogação extraordinária, quando aplicada de maneira adequada, 

representa modalidade de reequilíbrio que:  

a) Favorece o particular, que poderá compensar/diluir desequilíbrios representados 

por investimentos e gastos feitos a maior ou receitas experimentadas a menor;  

b) Não prejudica e não impõe restrição de liquidez à Administração Pública, uma 

vez que tal modalidade não onera o erário (o que ocorre quando o reequilíbrio se 

dá por indenização, por exemplo); 

c) Se beneficia com a mobilização e o know-how de parceiro privado que já 

acumulou experiência no desempenho dos serviços concedidos (desde que 

comprovado que o parceiro privado possui condições de continuar a prestar o 

serviço público de maneira adequada e que os usuários serão beneficiados com tal 

medida); e  

d) Contribui à modicidade tarifária, não onerando os usuários com o aumento de 

tarifas (o que ocorre quando utilizada a modalidade de revisão tarifária em um 

cenário de desequilíbrio em desfavor do parceiro privado).  

Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que “embora inexistindo na lei, no edital ou no 

contrato, explícita contemplação de prorrogação contratual para atender à finalidade 

mencionada, esta, sem a menor dúvida ou entredúvida, é perfeitamente cabível (...) dita 

prorrogação independe de previsão legal ou contratual”27. Nessa toada, Mariana 

Dall’Agnol Canto e Rafaella Peçanha Guzela apontam que “mesmo ausente previsão, o 

                                                 

26 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. Cit. P. 215   
27 Parecer. In: CARVALHO, A. C. (Org.). Contratos de Concessão de Rodovias: Artigos, Decisões e 

Pareceres Jurídicos. São Paulo: Ed. MP, 2009. P. 57, g.n.   
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respeito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato torna a prorrogação 

extraordinária conatural à natureza e ao regime jurídico dos contratos administrativos 

de longo prazo”28. 

  

                                                 

28 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. Cit. P. 215 
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4. ANÁLISE FINANCEIRA – ÁGUAS DE ARIQUEMES SPE LTDA. 

Nesta seção apresenta-se a análise financeira preliminar de cada pleito, com seus 

respectivos impactos sobre a Taxa Interna de Retorno em comparação com a observada 

na Proposta Comercial e com um Relatório Técnico Econômico Financeiro apresentado 

pela Concessionária. 

Todos os pleitos são avaliados sob a premissa de que os números recebidos estão corretos 

e que os pleitos são procedentes, isto é, considerando a Matriz de Risco do projeto a 

responsabilidade pelos eventos alegados seria de fato do Poder Concedente. 

O Fluxo de Caixa base de comparação para todos os pleitos é o exibido na Proposta 

Comercial, cujos agregados quinquenais são reportados na Tabela 8, que se considera neste 

relatório estar em valores reais do mês base da concessão. O mês de início da concessão 

considerado é Novembro de 201629, não estando explícito neste, contudo, mas levando a 

um entendimento distinto daquele apresentado em função das datas relacionadas. 

Tabela 8: Fluxo de Caixa quinquenal da Proposta Comercial 

Descrição 
Totais 

(R$ mil) 

Anos Anos Anos Anos Anos Anos 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

ENTRADAS 1.366.869  80.693  153.223  224.198  278.495  304.481  325.781  

Receita Tarifas de Água 754.825  71.759  112.790  127.868  137.618  147.245  157.545  

Receita Tarifas de Esgoto 546.955  5.091  33.136  85.653  127.615  142.737  152.722  

Receita de Serviços complementares 65.089  3.843  7.296  10.676  13.262  14.499  15.513  

SAÍDAS 998.804  145.965  121.771  163.120  183.354  189.781  194.812  

Investimentos Concessionária 194.537  72.830  27.341  30.114  26.286  18.300  19.667  

Custos Operacionais / Manutenção 387.047  53.855  56.503  61.963  65.656  74.845  74.226  

Seguros e Garantias 17.200  2.068  2.464  2.812  3.159  3.299  3.398  

Impostos s/ Faturamento 96.152  3.559  10.409  16.576  20.714  22.173  22.721  

PIS 17.152  635  1.857  2.957  3.695  3.955  4.053  

Cofins 79.001  2.924  8.552  13.619  17.019  18.218  18.668  

Taxa de Fiscalização 38.711  2.079  4.343  6.390  7.937  8.678  9.285  

Inadimplência 76.491  11.392  8.452  11.210  13.925  15.224  16.289  

Imposto de Renda/ Impostos 188.664  182  12.259  34.055  45.677  47.263  49.227  

IR 138.558  128  8.982  25.009  33.554  34.721  36.164  

CSLL 50.106  55  3.277  9.046  12.123  12.543  13.062  

SALDO FINAL DE CAIXA   368.066  -65.273  31.451  61.078  95.141  114.700  130.969  

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 368.066  -65.273  -33.821  27.256  122.397  237.097  368.066  

TIR 12,20%       

VPL (CMPC 12,20% a.a.) R$ 0,00       

Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. Elaboração: Fipe. 

                                                 

29 Validado junto à AMR, após divergências de mês base observadas nos diferentes materiais recebidos, 

quais sejam, a planilha eletrônica Desequilíbrio Externo Ariquemes, aba P1 - Não reajustamento, e o 

contrato de concessão, documento AMR Contrato Aguas de Ariquemes 194 2016, página 19. 
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4.1 PLEITOS DE DESEQUILÍBRIO 

Nesta subseção serão apresentadas (i) a análise de impacto individual dos pleitos 

presentes no processo de revisão, explorando suas nuances e características; e (ii) a 

análise de cenários com o impacto conjunto, resultados que são a base para os 

reequilíbrios propostos na subseção seguinte. 

4.1.1 Pleito A – Inviabilidade de Investimento em Sistema de Esgoto 

A Concessionária informa que o cronograma de investimentos previstos em sua proposta 

comercial não está sendo cumprido, de modo que as obras de implantação da Estação 

Elevatória de Esgoto (EEE) e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) não foram 

iniciadas. Este atraso na implantação das estações, segundo a própria Concessionária, é 

de responsabilidade do Poder Concedente na medida em que houve atraso na liberação 

das áreas para construção, pela não realização dos atos de desapropriação e alteração da 

concepção do sistema de esgotamento sanitário fixado no Plano Diretor do Município. 

Este pleito, entretanto, ainda suscita dúvidas quanto a suas repercussões sobre as metas 

contratuais não cumpridas indiretamente impactadas em razão do atraso no cronograma 

de investimentos pela não disponibilização das áreas. Sendo assim, não é possível 

quantificar de forma inequívoca quais as consequências sobre investimento, receitas e 

custos decorrente desse atraso. Para fins de endereçar essa questão, apresentam-se dois 

resultados possíveis para o pleito: (i) impacto parcial sobre investimento, receitas e custos 

representando a responsabilidade compartilhada entre o Poder Concedente e a 

Concessionária; (ii) a responsabilidade integral do Poder Concedente. 

Com relação ao primeiro cenário, de responsabilidade compartilhada para a não 

realização do processo de desapropriação em tempo hábil, observa-se que o impacto do 

não-investimento incide também (i) sobre Receitas, dada a impossibilidade da 

Concessionária efetuar obras que permitam atendimento à população com possibilidade 

de arrecadação posterior; e (ii) sobre Custos, uma vez que, estando a estrutura de coleta e 

tratamento de esgoto incompleta frente ao planejado, os custos da atividade são menores 

se comparados aos previstos na Proposta Comercial. As receitas e os custos são 

impactadas com 50% do efeito que seria observado caso a responsabilidade fosse 
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integralmente da Concessionária. Os demais elementos do DRE e do Fluxo de Caixa são 

então recalculados sobre esses novos valores. 

Para calcular o impacto sobre Investimentos, realiza-se o deslocamento temporal das metas 

físicas, segundo apresentado pela própria Concessionária no documento Resposta ao Ofício 

nº 99/AMR/PRESID/2021 – Ofício nº 16.09.2021-002/Fipe/5546, Processo nº 9-772/2021, de 

modo que os valores de investimento repactuados nada mais são que tais quantidades físicas 

realocadas multiplicadas pelo ticket médio anual presente na Proposta Comercial para cada 

tipo de Investimento. Ademais, modela-se o impacto em Receita considerando-se a Cobertura 

de População atendida apresentada pela AMR para os 4 primeiros anos da concessão e com 

a proposta de convergência para a meta anterior para os demais anos. Com esses dados, 

estima-se então o volume de Esgoto tratado para a nova população atendida e multiplica-se 

pela tarifa média de cada ano observada na Proposta Comercial. Além disso, o impacto em 

Custo é calculado sobre o consumo de energia elétrica e sobre o número de empregados 

operacionais30. O respectivo fluxo de caixa pode ser observado por meio da Tabela 9. 

Tabela 9: Fluxo de Caixa do Pleito A sob responsabilidade compartilhada entre 

Concessionária e Poder Concedente 

Descrição 
Totais 

(R$ mil) 

Anos Anos Anos Anos Anos Anos 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

ENTRADAS 1.348.483  78.326  145.331  220.061  274.781  304.203  325.781  

Receita Tarifas de Água 754.825  71.759  112.790  127.868  137.618  147.245  157.545  

Receita Tarifas de Esgoto 528.569  2.724  25.245  81.517  123.901  142.459  152.722  

Receita de Serviços complementares 65.089  3.843  7.296  10.676  13.262  14.499  15.513  

SAÍDAS 985.955  107.568  143.148  164.922  183.580  193.165  193.572  

Investimentos Concessionária 192.909  35.975  51.650  34.259  28.051  22.101  20.874  

Custos Operacionais / Manutenção 381.713  52.239  53.907  60.953  65.193  75.001  74.421  

Seguros e Garantias 17.200  2.068  2.464  2.812  3.159  3.299  3.398  

Impostos s/ Faturamento 94.730  3.705  10.106  16.258  20.486  22.056  22.120  

PIS 16.898  661  1.803  2.900  3.654  3.934  3.946  

Cofins 77.832  3.044  8.303  13.358  16.831  18.122  18.174  

Taxa de Fiscalização 38.193  2.015  4.120  6.272  7.831  8.670  9.285  

Inadimplência 75.398  11.154  8.003  11.003  13.739  15.210  16.289  

Imposto de Renda/ Impostos 185.812  413  12.897  33.365  45.122  46.828  47.186  

IR 136.461  298  9.452  24.501  33.146  34.400  34.664  

CSLL 49.351  116  3.446  8.864  11.976  12.427  12.522  

SALDO FINAL DE CAIXA   362.528  -29.243  2.183  55.140  91.201  111.038  132.209  

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 362.528  -29.243  -27.059  28.081  119.281  230.320  362.528  

TIR 14,09%       

VPL (CMPC 12,20% a.a.) R$ 9.499,01       

Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. Elaboração: Fipe. 

                                                 

30 Parâmetros de consumo de energia elétrica e número de empregados operacionais como função do 

volume de esgoto tratado estimados por meio de Mínimos Quadrados Ordinários. 
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No segundo cenário, de responsabilidade integral do Poder Concedente, realiza-se apenas 

o deslocamento temporal das metas físicas de investimento. O fluxo de caixa sob tais 

circunstâncias pode ser observado por meio da Tabela 10. 

Tabela 10: Fluxo de Caixa do Pleito A sob responsabilidade do Poder Concedente 

Descrição 
Totais 

(R$ mil) 

Anos Anos Anos Anos Anos Anos 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

ENTRADAS 1.366.869  80.693  153.223  224.198  278.495  304.481  325.781  

Receita Tarifas de Água 754.825  71.759  112.790  127.868  137.618  147.245  157.545  

Receita Tarifas de Esgoto 546.955  5.091  33.136  85.653  127.615  142.737  152.722  

Receita de Serviços complementares 65.089  3.843  7.296  10.676  13.262  14.499  15.513  

SAÍDAS 997.829  109.754  148.432  167.446  185.559  193.187  193.449  

Investimentos Concessionária 192.909  35.975  51.650  34.259  28.051  22.101  20.874  

Custos Operacionais / Manutenção 387.047  53.855  56.503  61.963  65.656  74.845  74.226  

Seguros e Garantias 17.200  2.068  2.464  2.812  3.159  3.299  3.398  

Impostos s/ Faturamento 96.303  3.884  10.775  16.618  20.816  22.082  22.128  

PIS 17.178  693  1.922  2.964  3.713  3.939  3.947  

Cofins 79.125  3.192  8.853  13.654  17.103  18.143  18.181  

Taxa de Fiscalização 38.711  2.079  4.343  6.390  7.937  8.678  9.285  

Inadimplência 76.491  11.392  8.452  11.210  13.925  15.224  16.289  

Imposto de Renda/ Impostos 189.166  501  14.246  34.195  46.016  46.959  47.250  

IR 138.928  362  10.443  25.111  33.803  34.497  34.711  

CSLL 50.239  139  3.803  9.083  12.212  12.462  12.539  

SALDO FINAL DE CAIXA   369.041  -29.062  4.790  56.751  92.936  111.293  132.332  

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 369.041  -29.062  -24.272  32.480  125.416  236.709  369.041  

TIR 14,46%       

VPL (CMPC 12,20% a.a.) R$ 11.314,25       

Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. Elaboração: Fipe. 

Em ambos os cenários, as principais diferenças em relação ao Fluxo de Caixa 

desequilibrado apresentados no Relatório Técnico pela Concessionária dizem respeito ao 

impacto sobre Custos, aparentemente negligenciado em tal relatório, e um montante 

ligeiramente inferior de Investimentos realizados ao longo dos anos. Esta segunda 

diferença se deve a divergência na metodologia de cálculo do relatório apresentado, em 

que ao invés de partir das metas e quantitativos físicos, como aqui realizado, deslizaram-

se os valores nominais ao longo do tempo de forma a manter o valor total investido em 

30 anos equivalente ao da Proposta Comercial.  

Além disso, é importante explicitar que algumas categorias de investimento apresentaram 

quantitativo total investido ao longo dos 30 anos ligeiramente inferiores na proposta de 

repactuação da AMR, em relação à Proposta Comercial. Diferenças como essas são na 

verdade esperadas, uma vez que, em geral, projetos de investimento envolvem 

reinvestimentos em algumas categorias após um determinado intervalo de tempo, que por 

terem iniciado tardiamente não seriam necessários.  
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4.1.2 Pleito B – Atraso nos Reajustes 

A Águas de Ariquemes alega que houve atraso no reajuste tarifário por fatos imputáveis 

ao Poder Concedente, apresentando que o reajuste referente ao exercício de 2018, num 

primeiro momento, foi suspenso entre 14/01/2019 e 12/04/2019, tendo sido homologado 

apenas parcialmente após análise pelo ente regulador em 13/04/2018.  

A Concessionária ainda afirma que foi encaminhado à AMR requerimento de reajuste 

tarifário no percentual de 10,05% referente ao exercício de 2018, defendendo que: (i) o 

reajuste deveria ter sido aplicado em 14/01/2019, porém, ficou suspenso até 12/04/2019; 

(ii) entre 13/04/2019 a 14/06/2019, a AMR aplicou um reajuste parcial de 4,5%; e (iii) em 

15/06/2019, a agência reguladora reconsiderou a decisão que homologou reajuste parcial, 

para então aplicar o reajuste integral de 10,05% tal como pleiteado. 

Qualificando a influência deste pleito somente (i) na receita; e (ii) nos impostos sobre 

receita e sobre resultados, visto que não leva a quaisquer alterações nas quantidades 

produzidas, o cômputo dos impactos sobre os valores do fluxo de caixa da Proposta 

Comercial levou em consideração a tabela de tarifas apresentada no Processo de Revisão 

Ordinária, documento III – Estrutura Tarifária, página única. 

A partir das tarifas com reajuste integral e na série das tarifas com o reajuste de fato 

realizado, calculou-se o quanto o atraso e os reajustes parciais teriam defasado as tarifas 

médias observadas na Proposta Comercial, considerando constantes as quantidades 

faturadas de água e de esgoto coletado. As tarifas médias de ambas as modalidades (vide 

Água e Esgoto) foram calculadas pela razão dos Faturamentos previstos na proposta por 

seus respectivos volumes produzidos. Com as tarifas recalculadas aplicando o fator 

redutor de cada ano, apresentados na tabela abaixo, calcularam-se então os Faturamentos 

ajustados. 
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Tabela 11: Apresentação das tarifas comercial, corrigida e o fator de correção 

Ano 

Tarifas Médias Proposta 

Comercial (R$ ano base) 
Fator de Defasagem 

Tarifas Médias com 

Defasagem 

(R$ ano base) 

Água Esgoto Água Esgoto Água Esgoto 

1 2,30 0,09 0,95 0,90 2,19 0,08 

2 2,37 0,17 0,92 0,92 2,17 0,16 

3 2,52 0,36 0,91 0,92 2,30 0,33 

4 2,70 0,72 0,98 0,98 2,64 0,71 

5 3,07 0,99 1,00 1,00 3,07 0,99 

6 3,39 1,47 1,00 1,00 3,39 1,47 

7 3,43 1,78 1,00 1,00 3,43 1,78 

8 3,43 1,82 1,00 1,00 3,43 1,82 

9 3,50 1,88 1,00 1,00 3,50 1,88 

10 3,50 2,33 1,00 1,00 3,50 2,33 

11 3,53 3,10 1,00 1,00 3,53 3,10 

12 3,53 3,16 1,00 1,00 3,53 3,16 

13 3,53 3,16 1,00 1,00 3,53 3,16 

14 3,53 3,15 1,00 1,00 3,53 3,15 

15 3,53 3,94 1,00 1,00 3,53 3,94 

16 3,53 3,93 1,00 1,00 3,53 3,93 

17 3,53 3,93 1,00 1,00 3,53 3,93 

18 3,53 3,92 1,00 1,00 3,53 3,92 

19 3,53 3,92 1,00 1,00 3,53 3,92 

20 3,53 3,91 1,00 1,00 3,53 3,91 

21 3,53 3,91 1,00 1,00 3,53 3,91 

22 3,53 3,90 1,00 1,00 3,53 3,90 

23 3,53 3,90 1,00 1,00 3,53 3,90 

24 3,53 3,89 1,00 1,00 3,53 3,89 

25 3,53 3,89 1,00 1,00 3,53 3,89 

26 3,53 3,88 1,00 1,00 3,53 3,88 

27 3,53 3,88 1,00 1,00 3,53 3,88 

28 3,53 3,87 1,00 1,00 3,53 3,87 

29 3,53 3,87 1,00 1,00 3,53 3,87 

30 3,53 3,86 1,00 1,00 3,53 3,86 

Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. Elaboração: Fipe. 

Tabela 12: Reajustamento tarifário contratual e efetivo 

Ano 

Reajuste Contratual 

Efetivo Anual 

Reajuste Concedido 

Efetivo Anual¹ 

Fator de Defasagem da Tarifa 

Média da Proposta Comercial 

Água Esgoto Água Esgoto Água Esgoto 

1 5,2% 0,0% 0,0% -9,6% 95,0% 90,4% 

2 9,8% -0,7% 0,5% -9,0% 91,5% 91,7% 

3 14,7% 3,3% 4,3% -5,1% 90,9% 91,9% 

4 22,2% 10,3% 19,3% 8,5% 97,6% 98,3% 

Notas: ¹ Reajuste = (Tarifa Média Anual / Tarifa Média Inicial) – 1. 

Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. Elaboração: Fipe. 

Pode-se verificar, por meio da Tabela 13, uma redução de 0,24 pontos percentuais na TIR 

em decorrência desse atraso no reajuste tarifário para os serviços de Água e Esgoto, valor 

marginalmente maior se comparado aos 0,23 p.p. de redução na TIR apresentado no pleito 

inicial pela Concessionária por meio de relatório de consultoria terceirizada (documento 
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9-000772-2021 PROCESSO DE REVISÃO ORDINÁRIA ÁGUAS DE ARIQUEMES, p. 

156). 

Tabela 13: Fluxo de Caixa do projeto sob o Pleito B 

Descrição 
Totais 

(R$ mil) 

Anos Anos Anos Anos Anos Anos 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

ENTRADAS 1.363.497  77.321  153.223  224.198  278.495  304.481  325.781  

Receita Tarifas de Água 751.546  68.480  112.790  127.868  137.618  147.245  157.545  

Receita Tarifas de Esgoto 546.863  4.998  33.136  85.653  127.615  142.737  152.722  

Receita de Serviços complementares 65.089  3.843  7.296  10.676  13.262  14.499  15.513  

SAÍDAS 997.031  145.016  121.462  162.606  183.354  189.781  194.812  

Investimentos Concessionária 194.537  72.830  27.341  30.114  26.286  18.300  19.667  

Custos Operacionais / Manutenção 387.047  53.855  56.503  61.963  65.656  74.845  74.226  

Seguros e Garantias 17.200  2.068  2.464  2.812  3.159  3.299  3.398  

Impostos s/ Faturamento 95.841  3.247  10.409  16.576  20.714  22.173  22.721  

PIS 17.096  579  1.857  2.957  3.695  3.955  4.053  

Cofins 78.745  2.668  8.552  13.619  17.019  18.218  18.668  

Taxa de Fiscalização 38.627  1.994  4.343  6.390  7.937  8.678  9.285  

Inadimplência 75.939  10.839  8.452  11.210  13.925  15.224  16.289  

Imposto de Renda/ Impostos 187.840  182  11.950  33.541  45.677  47.263  49.227  

IR 137.953  128  8.755  24.631  33.554  34.721  36.164  

CSLL 49.888  55  3.195  8.910  12.123  12.543  13.062  

SALDO FINAL DE CAIXA   366.467  -67.695  31.760  61.592  95.141  114.700  130.969  

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 366.467  -67.695  -35.935  25.657  120.798  235.498  366.467  

TIR 11,96%       

VPL (CMPC 12,20% a.a.) -R$ 1.579,80       

Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. Elaboração: Fipe. 

4.1.3 Pleito C – Redução do Subsídio sobre Energia Elétrica 

Neste pleito, a Concessionária expôs que à época da apresentação de sua proposta 

comercial, na Concorrência Pública n° 018/CPL/2014, orçou os custos com energia 

elétrica na concessão considerando subsídio no valor da tarifa de uso do sistema de 

distribuição e na tarifa de energia aplicável à unidade consumidora classificada como de 

serviço público de água, esgoto e saneamento, previsto no inc. IV, art. 1° do Decreto 

Federal nº 7.891/2013. Entretanto, com a superveniência do Decreto Federal 

n° 9.642/2018, foi prevista a redução anual gradual desse subsídio, à razão de 20% da 

alíquota vigente ao ano com início em 01/01/2019, finalizando quando da extinção 

completa do subsídio (art. 1°, § 4° do Decreto Federal nº 7.891/2013). Assim, a 

Concessionária alega que faz jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro com 

relação a este pleito uma vez que a redução do subsídio representa aumento dos custos 

projetados para todo o período da concessão. 
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A série dos percentuais considerados originalmente na Proposta Comercial e atualizados 

pelo decreto é reportada por meio da tabela a seguir, resultando numa elevação dos custos 

anuais relativos ao consumo de energia elétrica tal como representado na Figura 1. 

Tabela 14: Subsídios anuais sobre o consumo de energia elétrica 

Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 
Anos 

9 a 30 

Subsídio planejado 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Subsídio pós-Decreto 9642/18 15% 15% 15% 12% 9% 6% 3% 0% 0% 

Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. 

Figura 1: Consumo de energia elétrica anual 

 
Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. Elaboração: Fipe. 

Com isso, o Fluxo de Caixa passa a ser tal como representado na Tabela 15. Vale destacar 

que este pleito em isolado acarreta uma redução de 0,26 pontos percentuais na TIR 

proposta inicialmente, novamente uma diferença marginal frente aos 0,28 p.p. 

apresentados no relatório técnico que embasa o pleito inicial da Concessionária 

(documento 9-000772-2021 PROCESSO DE REVISÃO ORDINÁRIA ÁGUAS DE 

ARIQUEMES, p. 167). 
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Tabela 15: Fluxo de Caixa do projeto sob o Pleito C 

Descrição 
Totais 

(R$ mil) 

Anos Anos Anos Anos Anos Anos 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

ENTRADAS 1.366.869  80.693  153.223  224.198  278.495  304.481  325.781  

Receita Tarifas de Água 754.825  71.759  112.790  127.868  137.618  147.245  157.545  

Receita Tarifas de Esgoto 546.955  5.091  33.136  85.653  127.615  142.737  152.722  

Receita de Serviços complementares 65.089  3.843  7.296  10.676  13.262  14.499  15.513  

SAÍDAS 1.008.917  146.215  123.297  164.956  185.369  191.955  197.125  

Investimentos Concessionária 194.537  72.830  27.341  30.114  26.286  18.300  19.667  

Custos Operacionais / Manutenção 403.932  54.183  59.139  65.028  69.019  78.475  78.088  

Seguros e Garantias 17.200  2.068  2.464  2.812  3.159  3.299  3.398  

Impostos s/ Faturamento 94.591  3.528  10.165  16.293  20.403  21.837  22.364  

PIS 16.873  629  1.813  2.906  3.640  3.895  3.989  

Cofins 77.718  2.899  8.352  13.386  16.764  17.942  18.375  

Taxa de Fiscalização 38.711  2.079  4.343  6.390  7.937  8.678  9.285  

Inadimplência 76.491  11.392  8.452  11.210  13.925  15.224  16.289  

Imposto de Renda/ Impostos 183.454  135  11.393  33.110  44.639  46.143  48.035  

IR 134.728  93  8.345  24.314  32.791  33.897  35.288  

CSLL 48.727  42  3.047  8.796  11.848  12.246  12.747  

SALDO FINAL DE CAIXA   357.952  -65.522  29.925  59.242  93.126  112.526  128.656  

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 357.952  -65.522  -35.597  23.644  116.771  229.297  357.952  

TIR 11,94%       

VPL (CMPC 12,20% a.a.) -R$ 1.686,52       

Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. Elaboração: Fipe. 

4.1.4 Pleito D – Redução de Receita por Ligações não realizadas pelos Usuários 

Neste pleito, a Concessionária alega que teve frustração das receitas projetadas em sua 

proposta comercial pela não adesão dos munícipes à rede de água e esgoto nos percentuais 

esperados. Mesmo implementando medidas de incentivo à conexão dos usuários à rede 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município, a Águas de 

Ariquemes, por não dispor de poder de polícia para compelir os munícipes à ligação 

compulsória, apresenta que as ligações estão aquém do percentual por ela projetado em 

sua proposta comercial, defendendo que o Poder Concedente deve “obrigar os usuários a 

se conectarem à rede”, com base nas disposições normativas (art. 8º da Lei Federal 

nº 1.658/11 e art. 45 da Lei Municipal nº 11.445/07), que disciplinam a obrigatoriedade 

de toda edificação permanente urbana ser conectada à rede pública de abastecimento de 

água potável e de esgotamento sanitário disponíveis, e disposição contratual (Cláusulas 

20.1, alínea “b”), que prevê a obrigação de o Poder Concedente cumprir disposições 

legais. 

Tomando as informações de Adesão e Cobertura para Água e Esgoto, presentes na 

Proposta Comercial e relatórios técnicos posteriores apresentados pela Concessionária, 
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calculou-se a razão anual de habitantes com atendimento de Água e Esgoto por unidades 

de cobertura para cada ano, multiplicando-se a nova adesão a fim de se obter a cobertura 

populacional prevista. Dessa forma, é possível obter o novo Faturamento multiplicando 

a cobertura populacional estimada pelos valores médios de tarifa e volume consumido 

por habitante, sendo os dois últimos advindos da Proposta Comercial. Contudo, 

considerando que a não adesão à rede gera menor atividade produtiva da empresa, devem-

se obter os novos Custos Operacionais a partir do impacto sobre o consumo de Energia 

Elétrica, Aferição de HD e Análises laboratoriais, Instalação e Substituição de cavaletes, 

Produtos Químicos de Água e número de Empregados Operacionais31. 

Isto posto, pode-se observar por meio da Tabela 16 que a não adesão à rede por parte dos 

consumidores implica num impacto negativo de 0,18 pontos percentuais na TIR, 

marginalmente diferente se comparado aos 0,15 p.p. de redução apresentado no pleito da 

Concessionária (documento 9-000772-2021 PROCESSO DE REVISÃO ORDINÁRIA 

ÁGUAS DE ARIQUEMES, p. 158). 

Tabela 16: Fluxo de Caixa do projeto sob o Pleito D 

Descrição 
Totais 

(R$ mil) 

Anos Anos Anos Anos Anos Anos 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

ENTRADAS 1.364.746  78.569  153.223  224.198  278.495  304.481  325.781  

Receita Tarifas de Água 753.489  70.422  112.790  127.868  137.618  147.245  157.545  

Receita Tarifas de Esgoto 546.168  4.304  33.136  85.653  127.615  142.737  152.722  

Receita de Serviços complementares 65.089  3.843  7.296  10.676  13.262  14.499  15.513  

SAÍDAS 996.991  145.971  121.049  162.130  183.177  189.830  194.833  

Investimentos Concessionária 194.537  72.830  27.341  30.114  26.286  18.300  19.667  

Custos Operacionais / Manutenção 386.025  54.530  55.945  60.969  65.384  74.922  74.275  

Seguros e Garantias 17.200  2.068  2.464  2.812  3.159  3.299  3.398  

Impostos s/ Faturamento 96.004  3.394  10.425  16.592  20.718  22.171  22.704  

PIS 17.125  605  1.860  2.960  3.696  3.955  4.050  

Cofins 78.879  2.788  8.566  13.632  17.022  18.216  18.654  

Taxa de Fiscalização 38.661  2.028  4.343  6.390  7.937  8.678  9.285  

Inadimplência 76.061  10.962  8.452  11.210  13.925  15.224  16.289  

Imposto de Renda/ Impostos 188.504  159  12.079  34.044  45.768  47.238  49.216  

IR 138.441  111  8.850  25.001  33.621  34.702  36.156  

CSLL 50.063  49  3.229  9.043  12.147  12.536  13.059  

SALDO FINAL DE CAIXA   367.755  -67.402  32.173  62.068  95.318  114.650  130.947  

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 367.755  -67.402  -35.229  26.839  122.157  236.807  367.755  

TIR 12,02%       

VPL (CMPC 12,20% a.a.) -R$ 1.159,17       

Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. Elaboração: Fipe. 

                                                 

31 Parâmetros estimados por meio de Mínimos Quadrados Ordinários. 
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4.1.5 Pleito E – Ausência de Receita no primeiro mês 

A Concessionária alegou a não disponibilização, pelo Poder Concedente, do Cadastro de 

Usuários dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o que frustrou 

sua receita referente ao primeiro mês de operação. Considerando que sua remuneração é 

obtida por meio da cobrança das tarifas diretamente dos usuários (Cláusula 11ª), este 

processo depende da disponibilização do Cadastro de Usuários pelo Poder Concedente, 

fato que levou (i) à não arrecadação de receita no primeiro mês, além de (ii) um gasto 

com o recadastramento de todos os usuários. 

Pelo exposto acima, o cálculo deste pleito unitário considerou a proporção de 11/12 da 

receita anual observada na Proposta Comercial para o Ano 1, tanto para Água quanto para 

Esgoto e Serviços Complementares, como receita efetiva. Com isso, o Fluxo de Caixa da 

Proposta considerando o Pleito E se altera para o reportado na Tabela 17. 

Tabela 17: Fluxo de Caixa do projeto sob o Pleito E 

Descrição 
Totais 

(R$ mil) 

Anos Anos Anos Anos Anos Anos 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

ENTRADAS 1.365.838  79.661  153.223  224.198  278.495  304.481  325.781  

Receita Tarifas de Água 753.847  70.781  112.790  127.868  137.618  147.245  157.545  

Receita Tarifas de Esgoto 546.951  5.087  33.136  85.653  127.615  142.737  152.722  

Receita de Serviços complementares 65.040  3.793  7.296  10.676  13.262  14.499  15.513  

SAÍDAS 998.191  145.569  121.555  163.120  183.354  189.781  194.812  

Investimentos Concessionária 194.537  72.830  27.341  30.114  26.286  18.300  19.667  

Custos Operacionais / Manutenção 387.047  53.855  56.503  61.963  65.656  74.845  74.226  

Seguros e Garantias 17.200  2.068  2.464  2.812  3.159  3.299  3.398  

Impostos s/ Faturamento 96.057  3.463  10.409  16.576  20.714  22.173  22.721  

PIS 17.135  618  1.857  2.957  3.695  3.955  4.053  

Cofins 78.923  2.846  8.552  13.619  17.019  18.218  18.668  

Taxa de Fiscalização 38.689  2.056  4.343  6.390  7.937  8.678  9.285  

Inadimplência 76.213  11.113  8.452  11.210  13.925  15.224  16.289  

Imposto de Renda/ Impostos 188.448  182  12.044  34.055  45.677  47.263  49.227  

IR 138.400  128  8.824  25.009  33.554  34.721  36.164  

CSLL 50.049  55  3.220  9.046  12.123  12.543  13.062  

SALDO FINAL DE CAIXA   367.647  -65.908  31.667  61.078  95.141  114.700  130.969  

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 367.647  -65.908  -34.240  26.837  121.978  236.678  367.647  

TIR 12,12%       

VPL (CMPC 12,20% a.a.) -R$ 497,58       

Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. Elaboração: Fipe. 

Concluindo a análise, verifica-se que esta frustração de receita no primeiro mês de 

operação leva a uma redução de 0,08 pontos percentuais na TIR da concessão, valor 

similar ao apresentado no pleito pela concessionária (documento 9-000772-2021 

PROCESSO DE REVISÃO ORDINÁRIA ÁGUAS DE ARIQUEMES, p. 160). 
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4.1.6 Efeito conjunto dos Pleitos 

Assumindo a validade jurídico-contratual dos pleitos apresentados anteriormente, é de 

interesse verificar, para além de seus efeitos unitários, o seu impacto conjunto sobre o fluxo 

de caixa da operação de modo a elucidar o desequilíbrio existente frente ao projetado na 

Proposta Comercial. Tal exame, entretanto, não se dá pela simples soma linear dos 

diferenciais existentes entre a TIR calculada para cada pleito e a taxa-base, uma vez que as 

interações não-lineares entre pleitos existentes levariam a um resultado errôneo. Como 

exemplificação, temos que o Pleito C é diretamente influenciado pelos pleitos A e D, uma 

vez que as quantidades de esgoto e água, respectivamente, são modificadas, levando a uma 

alteração no montante de dispêndio com Energia Elétrica antes de tributação (valor que 

ainda sofrerá impacto do fim do subsídio, como apresentado no Pleito C). 

Deve-se observar, contudo, as distinções que a caracterização de responsabilidade pelo 

atraso no Investimento causa sobre o fluxo de caixa total resultante da operação, uma vez 

que, por exemplo, sob responsabilidade compartilhada entre o Poder Concedente e a 

Concessionária, há impacto parcial sobre receitas e custos, resultando em um fluxo de 

caixa tal como apresentado por meio da Tabela 18. 

Tabela 18: Fluxo de Caixa resultante total sob responsabilidade Compartilhada 

entre a Concessionário e o Poder Concedente 

Descrição Totais 
Anos Anos Anos Anos Anos Anos 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

ENTRADAS 1.342.564  72.407  145.331  220.061  274.781  304.203  325.781  

Receita Tarifas de Água 749.418  66.352  112.790  127.868  137.618  147.245  157.545  

Receita Tarifas de Esgoto 528.106  2.262  25.245  81.517  123.901  142.459  152.722  

Receita de Serviços complementares 65.040  3.793  7.296  10.676  13.262  14.499  15.513  

SAÍDAS 985.726  106.279  143.268  164.616  183.992  193.585  193.986  

Investimentos Concessionária 192.909  35.975  51.650  34.259  28.051  22.101  20.874  

Custos Operacionais / Manutenção 386.787  52.865  55.588  61.579  65.905  75.716  75.135  

Seguros e Garantias 17.200  2.068  2.464  2.812  3.159  3.299  3.398  

Impostos s/ Faturamento 93.673  3.171  9.942  16.153  20.397  21.978  22.032  

PIS 16.709  566  1.773  2.881  3.638  3.920  3.930  

Cofins 76.964  2.605  8.169  13.272  16.758  18.058  18.102  

Taxa de Fiscalização 38.050  1.873  4.120  6.272  7.831  8.670  9.285  

Inadimplência 74.225  9.980  8.003  11.003  13.739  15.210  16.289  

Imposto de Renda/ Impostos 182.880  348  11.501  32.537  44.910  46.611  46.973  

IR 134.306  249  8.425  23.893  32.990  34.241  34.507  

CSLL 48.575  98  3.076  8.645  11.920  12.370  12.466  

SALDO FINAL DE CAIXA   356.839  -33.872  2.063  55.446  90.789  110.618  131.795  

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 356.839  -33.872  -31.809  23.637  114.426  225.044  356.839  

TIR 13,29%       

VPL (CMPC 12,20% a.a.) R$ 5.797,29       

Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. Elaboração: Fipe. 
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O resultado desse cenário representa um acréscimo na TIR de 1,09 pontos porcentuais em 

relação à proposta comercial, o que representa R$ 5,8 milhões em termos de VPL. 

Considerando a segunda opção, em que os efeitos do atraso do cronograma de 

investimento analisado no pleito A são de responsabilidade integral do Poder Concedente, 

o resultado é o que se encontra na Tabela 19. 

Tabela 19: Fluxo de Caixa resultante total sob responsabilidade integral do  

Poder Concedente 

Descrição Totais 
Anos Anos Anos Anos Anos Anos 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

ENTRADAS 1.360.528  74.351  153.223  224.198  278.495  304.481  325.781  

Receita Tarifas de Água 749.418  66.352  112.790  127.868  137.618  147.245  157.545  

Receita Tarifas de Esgoto 546.070  4.206  33.136  85.653  127.615  142.737  152.722  

Receita de Serviços complementares 65.040  3.793  7.296  10.676  13.262  14.499  15.513  

SAÍDAS 1.003.836  108.732  148.382  168.114  187.393  195.413  195.803  

Investimentos Concessionária 192.909  35.975  51.650  34.259  28.051  22.101  20.874  

Custos Operacionais / Manutenção 402.877  54.852  58.556  64.005  68.741  78.556  78.169  

Seguros e Garantias 17.200  2.068  2.464  2.812  3.159  3.299  3.398  

Impostos s/ Faturamento 94.205  3.300  10.549  16.353  20.509  21.744  21.752  

PIS 16.804  589  1.882  2.917  3.658  3.879  3.880  

Cofins 77.401  2.711  8.667  13.436  16.850  17.865  17.872  

Taxa de Fiscalização 38.557  1.925  4.343  6.390  7.937  8.678  9.285  

Inadimplência 75.282  10.182  8.452  11.210  13.925  15.224  16.289  

Imposto de Renda/ Impostos 182.805  430  12.368  33.086  45.071  45.812  46.037  

IR 134.250  310  9.063  24.296  33.109  33.654  33.819  

CSLL 48.555  120  3.306  8.790  11.962  12.159  12.218  

SALDO FINAL DE CAIXA   97.639  3.033  2.960  19.052  19.810  24.256  28.529  

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 356.692  -34.380  -29.540  26.544  117.646  226.714  356.692  

TIR 13,42%       

VPL (CMPC 12,20% a.a.) R$ 6.504,66       

Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. Elaboração: Fipe. 

O resultado nesse caso representa um acréscimo na TIR de 1,22 pontos porcentuais em 

relação à proposta comercial, o que representa R$ 6,5 milhões em termos de VPL. Os 

resultados nos dois cenários apresentados diferem daquele reportado no relatório técnico 

da consultoria contratada pela Concessionária (documento 9-000772-2021 PROCESSO 

DE REVISÃO ORDINÁRIA ÁGUAS DE ARIQUEMES, p. 168). Pode-se observar, 

contudo, que tal fato se deve quase que tão somente à diferença na modelagem do Pleito 

A e às premissas adotadas quanto ao efeito conjunto dos pleitos, uma vez que o relatório 

apresentado não parece considerar interações não lineares entre pleitos, e não impacta 

custos no âmbito deste pleito. 
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4.2 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A premissa básica tomada para realizar o cálculo de reequilíbrio contratual da concessão 

se pauta na correção dos desvios frente ao projetado por meio de ajuste tarifário dos 

serviços prestados pela Concessionária. Desta forma, o método utilizado para que se 

reequilibrasse o fluxo de caixa resultante total se deu na aplicação de um fator de desconto 

sobre as tarifas médias anuais, a partir do ano 6 e perdurando até o final da concessão, a 

fim de que TIR de retornasse a 12,20% a.a. 

Tabela 20: Relação de TIR e reajuste tarifário por pleito 

Pleito TIR 
Reequilíbrio - Reajuste Tarifário a 

partir do Ano 6 

Proposta Comercial 12,20% 0,00% 

A132 14,09% -9,75% 

A233 14,46% -11,31% 

B 11,96% 1,57% 

C 11,93% 1,69% 

D 12,02% 1,15% 

E 12,12% 0,50% 

Impacto Conjunto (com A1) 13,29% -5,93% 

Impacto Conjunto (com A2) 13,42% -6,47% 

A1: Cenário de responsabilidade compartilhada (Pleito A). 

A2: Cenário de responsabilidade integral do Poder Concedente (Pleito A). 

Elaboração: Fipe. 

A Tabela 20 apresenta resumidamente as taxas internas de retorno de cada pleito separada 

e conjuntamente, além do fator de correção anual a ser aplicado sobre as fontes de receita 

da Concessionária a partir do 6º ano de contrato. Faz-se evidente considerar, contudo, que 

a correção se baseia no impacto conjunto dos pleitos, de modo que é necessário delimitar 

a responsabilização no atraso de investimentos referente ao Pleito A. 

Relacionado a isso, a Tabela 21 apresenta o fluxo de caixa reequilibrado considerando 

responsabilidade compartilhada entre a Concessionária e Poder Concedente conquanto ao 

Pleito A, a correção tarifária de 5,93% para baixo aplicada após o sexto ano resulta no 

fluxo de caixa reequilibrado presente na tabela abaixo. 

  

                                                 

32 Cenário de responsabilidade integral da Concessionária no Pleito A. 
33 Cenário de responsabilidade integral do Poder Concedente no Pleito A. 
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Tabela 21: Fluxo de Caixa Reequilibrado – Pleito A sob responsabilidade do  

Poder Concedente 

Descrição 
Totais 

(R$ mil) 

Anos Anos Anos Anos Anos Anos 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

ENTRADAS 1.277.249  74.351  143.301  209.681  260.463  284.766  304.687  

Receita Tarifas de Água 705.189  66.352  105.487  119.589  128.708  137.710  147.344  

Receita Tarifas de Esgoto 510.985  4.206  30.991  80.107  119.352  133.495  142.834  

Receita de Serviços complementares 61.074  3.793  6.824  9.985  12.403  13.560  14.509  

SAÍDAS 966.089  108.732  144.691  160.706  179.227  186.485  186.250  

Investimentos Concessionária 192.909  35.975  51.650  34.259  28.051  22.101  20.874  

Custos Operacionais / Manutenção 402.877  54.852  58.556  64.005  68.741  78.556  78.169  

Seguros e Garantias 17.200  2.068  2.464  2.812  3.159  3.299  3.398  

Impostos s/ Faturamento 86.502  3.300  9.631  15.010  18.841  19.920  19.800  

PIS 15.430  589  1.718  2.677  3.361  3.553  3.532  

Cofins 71.072  2.711  7.913  12.332  15.480  16.367  16.268  

Taxa de Fiscalização 36.185  1.925  4.062  5.976  7.423  8.116  8.684  

Inadimplência 71.067  10.182  7.905  10.484  13.023  14.238  15.234  

Imposto de Renda/ Impostos 159.349  430  10.423  28.160  39.989  40.256  40.092  

IR 117.003  310  7.632  20.674  29.372  29.568  29.447  

CSLL 42.346  120  2.791  7.486  10.617  10.688  10.644  

SALDO FINAL DE CAIXA   87.689  3.033  1.504  17.215  17.738  22.040  26.158  

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 311.159  -34.380  -35.769  13.206  94.442  192.722  311.159  

TIR 12,20%       

VPL (CMPC 12,20% a.a.) R$ 0,00       

Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. Elaboração: Fipe. 

Por sua vez, em se considerando a responsabilidade compartilhada entre Concessionária 

e Poder Concedente, o resultado pode ser visto na Tabela 22.  

Tabela 22: Fluxo de Caixa Reequilibrado - Pleito A sob responsabilidade 

compartilhada entre Concessionária e Poder Concedente 

Descrição 
Totais 

(R$ mil) 

Anos Anos Anos Anos Anos Anos 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

ENTRADAS 1.267.249  72.407  136.713  207.013  258.488  286.165  306.463  

Receita Tarifas de Água 708.915  66.352  106.102  120.286  129.458  138.514  148.203  

Receita Tarifas de Esgoto 496.926  2.262  23.748  76.684  116.554  134.012  143.666  

Receita de Serviços complementares 61.408  3.793  6.864  10.043  12.475  13.639  14.593  

SAÍDAS 951.590  106.279  140.062  157.982  176.614  185.416  185.238  

Investimentos Concessionária 192.909  35.975  51.650  34.259  28.051  22.101  20.874  

Custos Operacionais / Manutenção 386.787  52.865  55.588  61.579  65.905  75.716  75.135  

Seguros e Garantias 17.200  2.068  2.464  2.812  3.159  3.299  3.398  

Impostos s/ Faturamento 86.707  3.171  9.145  14.946  18.890  20.310  20.245  

PIS 15.467  566  1.631  2.666  3.369  3.623  3.611  

Cofins 71.240  2.605  7.514  12.280  15.520  16.687  16.634  

Taxa de Fiscalização 35.905  1.873  3.876  5.900  7.367  8.156  8.734  

Inadimplência 70.415  9.980  7.529  10.351  12.924  14.308  15.323  

Imposto de Renda/ Impostos 161.667  348  9.811  28.135  40.317  41.527  41.528  

IR 118.707  249  7.182  20.656  29.613  30.503  30.504  

CSLL 42.959  98  2.629  7.479  10.704  11.024  11.025  

SALDO FINAL DE CAIXA   315.659  -33.872  -3.348  49.031  81.874  100.749  121.225  

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 315.659  -33.872  -37.221  11.810  93.684  194.433  315.659  

TIR 12,20%       

VPL (CMPC 12,20% a.a.) R$ 0,00       

Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. Elaboração: Fipe. 
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Com relação à proposta de reequilíbrio apresentada em relatório técnico demandado pela 

Concessionária, presente nos documentos que embasam a revisão ordinária (documento 

9-000772-2021 PROCESSO DE REVISÃO ORDINÁRIA ÁGUAS DE ARIQUEMES, p. 

172), denota-se que o reequilíbrio pleiteado diverge deste por nós apresentado quanto a 

sentido e valor, uma vez que aponta para um fator corretivo para cima nas tarifas da ordem 

de 0,38%, aplicado em sua totalidade apenas uma vez no ano 6 – outro fator de distinção. 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse relatório analisou os desequilíbrios na concessão do Sistema de Água e Esgoto do 

município de Ariquemes-RO elencados pela Concessionária para o processo de Revisão 

Ordinária dos primeiros quatro anos de operação. Após mensurados, elaboraram-se 

cenários de Reequilíbrio Contratual, através de um fator de reajuste a ser aplicado às 

tarifas a partir do Ano 6, de forma que o Fluxo de Caixa retorne à exibição da Taxa Interna 

de Retorno pactuada na Proposta Comercial. 

Realizada a análise dos pleitos, as informações apresentadas e as premissas validadas em 

conjunto com a AMR, os resultados obtidos são: 

 Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do 

cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas 

contratuais: é preciso considerar as repercussões sobre as metas contratuais não 

cumpridas indiretamente impactadas em razão do atraso no cronograma de 

investimentos pela não disponibilização das áreas. Foram considerados dois 

cenários possíveis para o pleito:  

(i) A responsabilidade é partilhada entre Concessionária e poder concedente: 

Nesse cenário, o impacto sobre a TIR é de 1,89 pontos porcentuais, em 

relação ao cenário base do fluxo de caixa da proposta, o que representa um 

acréscimo de R$ 9,5 milhões no VPL; 

(ii) Todo o impacto sobre investimento, receitas e custos é de responsabilidade 

única do Poder Concedente: Nesse caso, o impacto sobre a TIR é de 2,26 

pontos porcentuais, em relação ao cenário base do fluxo de caixa da proposta, 

o que representa um acréscimo de R$ 11,3 milhões no VPL. 

Clicksign ebd7d7cc-d656-44b4-804a-2dc40b727e05
ID: 603988 e CRC: 384E2BCA



 

CI 5546  102 

 Atraso do reajuste anual: o impacto desse fator de desequilíbrio significa uma 

redução 0,24 pontos percentuais na TIR, em relação ao fluxo de caixa da proposta, 

ou queda de R$ 1,58 milhões em VPL; 

 Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal 

nº 9.642/2018: Nesse cenário, o Fluxo de Caixa passa a ser ter uma redução de 

0,26 pontos percentuais na TIR em relação ao cenário base da proposta, o que 

significa uma queda de R$ 1,68 milhões no VPL do projeto; 

 Frustração de receita decorrente de ligações factíveis não realizadas: esse 

pleito representa impacto negativo de 0,18 pontos percentuais na TIR, ou queda 

de R$ 1,16 milhão no VPL; 

 Não disponibilização do cadastro de usuários pelo Poder Concedente e a 

consequente ausência de receita tarifária no primeiro mês da Concessão: esse 

fator de desequilíbrio leva a uma redução de 0,08 pontos percentuais na TIR da 

concessão, valor que representa queda de R$ 498 mil em termos de VPL; 

 Todos os fatores combinados: os efeitos combinados de todos os fatores 

consideram as eventuais interações entre os mesmos, e por isso, não é a soma 

simples dos efeitos individuais. Nesse caso, é preciso considerar os efeitos 

considerando os dois cenários do Pleito A: 

(i) A responsabilidade é partilhada entre Concessionária e poder concedente: 

Nesse cenário, o impacto sobre a TIR é de 1,09 pontos porcentuais, em 

relação ao cenário base do fluxo de caixa da proposta, o que representa um 

acréscimo de R$ 5,8 milhões no VPL; 

(ii) Todo o impacto sobre investimento, receitas e custos é de responsabilidade 

única do Poder Concedente: Nesse caso, o impacto sobre a TIR é de 1,22 

pontos porcentuais, em relação ao cenário base do fluxo de caixa da proposta, 

o que representa um acréscimo de R$ 6,5 milhões no VPL. 

Para o reequilíbrio do contrato, foi considerada a premissa de ajuste tarifário dos serviços 

prestados pela Concessionária. Desta forma, o método utilizado para que se reequilibrasse 

o fluxo de caixa resultante total se deu na aplicação de um fator de desconto sobre as 
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tarifas médias anuais, a partir do ano 6 e perdurando até o final da concessão, a fim de 

que TIR de retornasse à 12,20% a.a. 

Os resultados, também nesse caso, consideram os dois cenários possíveis para o pleito A 

e significam redução, em ambos, na tarifa, respectivamente de 5,93% e 6,47%. 
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ANEXO 1: MINUTA DE 1º TERMO ADITIVO
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONTRATO DE 

CONCESSÃO N° 194/2016 

Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, pessoa jurídica 

de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 04.104.816/0001-16, com sede na Av. 

Tancredo Neves, n° 2166, Setor Industrial, CEP n° 76.870-507, na cidade de Ariquemes, 

Estado de Rondônia, neste ato representado pela Excelentíssima Prefeita Municipal, Sra. 

(*), nacionalidade (*), estado civil (*), portador da Cédula de Identidade RG nº (*)  e CPF 

nº (*), domiciliados nesta capital, doravante denominado PODER CONCEDENTE, e 

de outro lado ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA., 

concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário, inscrita no CNPJ/MF sob n° 24.565.225/0001-53, com sede na Av. Canaã, n° 

3311, Setor 03, no Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, neste ato representada 

por seu(s) Representante(s) Legal(is), o Sr. (*), nacionalidade (*), estado civil (*), 

portador da Cédula de Identidade RG nº (*) e CPF nº (*), doravante denominada 

simplesmente CONCESSIONÁRIA, em conjunto, PODER CONCEDENTE e 

CONCESSIONÁRIA, doravante PARTES; 

CONSIDERANDO que a Concorrência Pública n° 018/CPL/2014 culminou na 

assinatura do Contrato de Concessão n° 194/2016 (“CONTRATO” ou “CONTRATO DE 

CONCESSÃO”), em 28 de abril de 2016, por meio do qual o PODER CONCEDENTE 

delegou a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário à CONCESSIONÁRIA; 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO e a obrigatoriedade da realização de Revisão Periódica Ordinária das tarifas 

de água e esgoto numa periodicidade quadrienal, a contar da assinatura do instrumento 

contratual, nos termos da Cláusula 17ª do CONTRATO; 

CONSIDERANDO o escorreito trâmite do Processo Administrativo n° 9-772/2021, que 

instruiu a Revisão Periódica Ordinária relativa ao Quadriênio 2016/2020, apurou um 

desequilíbrio de [x%] em favor do PODER CONCEDENTE, nos termos da Cláusula 15ª 

e da Cláusula 17ª do CONTRATO;  
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CONSIDERANDO que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 

a ser implementada nesta Primeira Revisão Quadrienal se dará pela revisão tarifária e pela 

adequação do cronograma de investimentos da Concessão, nos termos da Cláusula 15.3, 

itens ‘a’ e ‘f’ do CONTRATO; 

CONSIDERANDO a necessidade de formalizar a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO, conforme montante apurado por ocasião da 

Primeira Revisão Quadrienal do CONTRATO, nos termos da Cláusula 17.8 do 

CONTRATO; 

CONSIDERANDO as justificativas técnicas e financeiras constantes do Processo 

Administrativo n° 9-772/2021;  

CONSIDERANDO a necessidade de se adequar tanto o procedimento de revisão 

ordinária quanto o de revisão extraordinária à estrutura e regulamentação da Agência 

Municipal de Regulação – AMR; 

têm as PARTES entre si, justo e acordado, celebrar o presente aditamento ao Contrato de 

Concessão n° 194/2016, conforme as condições a seguir estipuladas, regidas pela 

legislação que disciplina a matéria. 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

1.1. Constitui objeto do presente aditamento formalizar a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro a ser implementado na Revisão Periódica Ordinária relativa 

ao Quadriênio 2016/2020, por meio de redução do valor real da TARIFA em [x%] 

e adequação do cronograma de investimentos do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

1.2. A redução no valor da tarifa poderá ocorrer mediante desconto no percentual devido 

de reajuste à CONCESSIONÁRIA, uma única vez para fins da recomposição 

tratada neste aditamento. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. No âmbito da Primeira Revisão Quadrienal, foi apurado um desequilíbrio de [x%] 

em favor do PODER CONCEDENTE, conforme descritivo constante no ANEXO 

I – REEQUILÍBRIO PRIMEIRA REVISÃO QUADRIENAL. 
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2.2. O reequilíbrio da equação econômico-financeira do CONTRATO se dará pela 

redução de [x%] do valor real da TARIFA, a partir do ANO 6 do CONTRATO. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

4.1. Em razão do não cumprimento do cronograma de implantação do sistema de 

esgotamento sanitário do CONTRATO DE CONCESSÃO, pelos fatos e razões 

devidamente explicitados no Processo Administrativo n° 9-772/2021, a Primeira 

Revisão Quadrienal prevê a adequação do cronograma de investimentos, conforme 

cronograma acostado no ANEXO II – NOVO CRONOGRAMA DE 

INVESTIMENTOS E METAS. 

3.1.1. O ANEXO II – NOVO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E METAS foi 

proposto pela CONCESSIONÁRIA, devidamente convalidado e ratificado pelo 

PODER CONCEDENTE, sob interveniência e anuência da Agência Reguladora. 

CLÁUSULA QUARTA  

4.1. Os procedimentos de revisão ordinária e extraordinária serão estabelecidos por 

regulamentação específica da Agência Municipal de Regulação, garantindo-se o 

direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do respectivo processo 

administrativo e a manifestação do Conselho Municipal de Saneamento ou de outro 

órgão que lhe faça às vezes, bem como manifestação da Sociedade Civil mediante 

a realização de audiência e consulta públicas. 

4.2. A cláusula 15.5 do CONTRATO passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, 

a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à entidade reguladora requerimento 

fundamentado, justificando a ocorrência do fato que possa ter caracterizado o 

desequilíbrio e toda  a memória de cálculo necessária, cujo respectivo procedimento 

de análise ocorrerá nos termos da regulamentação específica do Poder Concedente 

ou entidade reguladora responsável e demais disposições deste CONTRATO, 

garantindo-se a atualização dos números e valores ao final do processo tendo como 

a referência a data de protocolo do referido pleito”. 
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4.3. Ficam revogadas as subcláusulas 15.9 a 15.13 e 17.3 a 17.9 do CONTRATO, com 

a consequente renumeração das subcláusulas subsequentes nas pertinentes 

cláusulas 15ª e 17ª. 

4.4. Os efeitos desta cláusula específica ficarão suspensos enquanto inexistir 

regulamentação do Poder Concedente ou entidade reguladora acerca dos 

procedimentos de revisão ordinária e extraordinária. 

CLÁUSULA QUINTA 

5.1. O presente aditamento entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 

do Município. 

CLÁUSULA SEXTA 

6.1. Faz parte integrante do presente aditamento, para todos os efeitos legais, o ANEXO 

I – REEQUILÍBRIO PRIMEIRA REVISÃO QUADRIENAL e o ANEXO II – 

NOVO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E METAS. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

7.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do CONTRATO, que não 

tenham sido modificadas ou conflitem com as disposições deste aditamento. 

E, por se acharem justas e contratadas, firmam as partes o presente em 02 (duas) vias de 

idêntico conteúdo e forma. 

Ariquemes/RO, (*). 

 

 

__________________________________ 

Pelo PODER CONCEDENTE 

 

 

__________________________________ 

Pela CONCESSIONÁRIA
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ANEXO I – REEQUILÍBRIO PRIMEIRA REVISÃO QUADRIENAL 

[FIPE – INSERIR]  
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ANEXO II – NOVO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E METAS 
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CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS 
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DEMONSTRATIVO DE METAS 
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ANEXO 2: RESOLUÇÃO NORMATIVA
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RESOLUÇÃO NORMATIVA n° xx DE (DIA) DE (MÊS) DE (ANO) 

Dispõe sobre o procedimento para realização de revisão ordinária 

e extraordinária do Contrato de Concessão n° 194/2016. 

CONSIDERANDO que a Concorrência Pública n° 018/CPL/2014 culminou na assinatura 

do Contrato de Concessão n° 194/2016 (“Contrato” ou “Contrato de Concessão”), em 28 

de abril de 2016, por meio do qual a Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO (“Município” 

ou “Poder Concedente”) delegou os serviços públicos de abastecimento de água potável 

e esgotamento sanitário à Águas de Ariquemes Saneamento SPE LTDA. 

(“Concessionária” ou “Águas de Ariquemes”); 

CONSIDERANDO que a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato está prevista na Cláusula 15ª do Contrato de Concessão 

n° 194/2016; 

CONSIDERANDO que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 

se dá por meio da realização de Revisão Periódica Ordinária e/ou Revisão Extraordinária, 

previstas respectivamente na Cláusula 17ª e Cláusula 18ª do Contrato de Concessão 

n° 194/2016; 

CONSIDERANDO que a Agência Municipal de Regulação de Ariquemes/RO (“Agência 

Reguladora” ou “AMR”) é a entidade responsável pela Fiscalização e Regulação dos 

serviços públicos delegados pelo Município de Ariquemes/RO, dentre as suas atribuições, 

destaca-se a de fixar procedimentos para realizar revisão contratual e a de zelar pelo 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão n° 194/2016, nos termos do 

art. 38, §1° da Lei Federal n° 11.445/2011, do art. 6°, inc. V c/c XVI da Lei Municipal 

n° 1.784/2013 e das Cláusulas 15ª, 17ª e 18ª do Contrato de Concessão n° 194/2016; 

RESOLVE 

Estabelecer normativa sobre condições, procedimentos e prazos para o processo de 

revisão contratual ordinária e extraordinária a ser observada pela Concessionária, pelo 

Poder Concedente e quaisquer outros atores envolvidos no processo, nos seguintes 

termos: 
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CAPÍTULO I – DO OBJETO 

Art. 1º Esta Resolução estabelece o procedimento a ser adotado nas revisões tarifárias do 

Contrato de Concessão n° 194/2016. 

CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Art. 2º As revisões contratuais se destinam a reavaliar as condições da prestação dos 

serviços públicos, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Poderão ser: 

I. Ordinária, quando objetiva a distribuição dos resultados e a reavaliação das condições 

de mercado, periodicamente, a cada 04 (quatro) anos, contados da assinatura do Contrato; 

II. Extraordinária, quando se verifica a ocorrência de evento não previsto em Contrato 

que altere a equação econômico-financeira do Contrato, seja em favor da Concessionária 

ou do Poder Concedente. 

Parágrafo único. As revisões contratuais, tanto ordinárias quanto extraordinárias, deverão 

seguir o procedimento previsto nesta Resolução.  

CAPÍTULO III – DO PROCEDIMENTO REVISIONAL 

Art. 3° O procedimento revisional deverá obedecer no mínimo às seguintes fases: 

I. Pleito de revisão contratual endereçado à Agência Reguladora; 

II. Análise formal de admissibilidade do pleito de revisão contratual da Requerente pela 

Agência Reguladora; 

III. Abertura de prazo para resposta da Contraparte a respeito do pleito, garantindo 

manifestação da outra parte no caso de juntada de novos documentos; 

IV. Elaboração de Nota Técnica Preliminar, analisando motivadamente o pedido de 

revisão contratual e seus fundamentos, pela Agência Reguladora, após manifestações das 

partes, conforme fases anteriores, submetendo-a igualmente à manifestação pelas partes; 

V. Convocação de Consulta Pública e realização de Audiência Pública; 

VI. Análise das contribuições e saneamento do feito; 
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VII. Decisão fundamentada da Agência Reguladora, pela procedência (total ou parcial) 

ou pela improcedência de cada um dos eventos de desequilíbrio pleiteado pelas partes, 

mediante a emissão da respectiva Nota Técnica; 

VIII. Abertura de prazo para manifestação das partes sobre a decisão do inciso VII deste 

artigo; 

IX. Decisão final fundamentada sobre a revisão contratual; 

X. Assinatura de termo aditivo ao Contrato; 

XI. Divulgação do valor tarifário revisado aos usuários antes da entrada em vigor do novo 

valor das tarifas. 

Art. 4° O pleito de revisão contratual deverá conter ao menos:  

I. Requerimento de revisão, indicando os eventos de desequilíbrio econômico-financeiro 

e descrevendo os impactos sofridos, com fulcro na matriz de risco contratual; 

II. Relatório técnico, demonstrando inequivocamente o impacto econômico-financeiro, 

obedecendo a metodologia prevista em Contrato e contendo, mas não se limitando a: 

a) base de dados utilizada; 

b) investimentos anuais planejados; 

c) depreciação anual de ativos; 

d) modelagem de projeção de receitas e despesas; 

§1° No pleito de revisão contratual, a Parte Requerente deverá propor uma forma de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do artigo 15 desta 

Resolução. 

Art. 5° Recebido o pleito de revisão contratual, a Agência Reguladora terá 15 (quinze) 

dias para se manifestar a respeito da admissibilidade do requerimento. 

§ 1° A análise de admissibilidade limitar-se-á a uma verificação formal, considerando os 

elementos mínimos que devem embasar e acompanhar o pleito de revisão contratual, nos 

termos do artigo 4º desta Resolução. 
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§ 2° Constatada a ausência dos elementos mínimos que deverão acompanhar o pleito de 

revisão contratual, a Agência Reguladora solicitará a sua complementação à Parte 

Requerente. 

§ 3° Solicitada a complementação, a Parte Requerente deverá apresentar os documentos 

ou informações adicionais no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua notificação. 

§ 4° Caso a Parte Requerente não apresente a complementação solicitada no prazo devido, 

o pleito de revisão contratual será julgado prejudicado e os atrasos havidos em 

decorrência disso não poderão ser computados favoravelmente à Parte Requerente em 

eventual cálculo de atualização de valores. 

Art. 6° Realizada a análise pela admissão do pleito de revisão contratual, a Agência 

Reguladora notificará a Contraparte para que apresente manifestação fundamentada sobre 

o pleito. 

§1° A manifestação da Contraparte deverá conter os mesmos elementos mínimos 

elencados no artigo 4° desta Resolução, cabendo à Agência Reguladora proceder ao 

exame de admissibilidade da manifestação, nos termos do artigo 5° deste Regulamento; 

§ 2° A Contraparte poderá se manifestar pela inclusão de outros eventos desequilíbrio no 

processo revisional, para além daqueles constantes no pleito de revisão contratual da Parte 

Requerente.  

§ 3° No caso previsto no § 2° deste artigo, a Agência Reguladora procederá à análise de 

admissibilidade nos termos disciplinados no artigo 5° deste Regulamento. 

Art. 7° A Agência Reguladora elaborará Nota Técnica Preliminar com sua análise 

material sobre o pleito de revisão contratual da Parte Requerente e sobre a manifestação 

da Contraparte. 

§ 1° A Agência Reguladora terá 90 (noventa) dias para elaborar a Nota Técnica, a contar 

do encerramento da instrução das manifestações das partes nas fases anteriores, o qual 

poderá ser prorrogado uma única vez, de forma justificada. 

§ 2° A Nota Técnica Preliminar deverá analisar os aspectos econômico-financeiros, 

jurídicos e técnicos de cada um dos eventos de desequilíbrio pleiteados pelas partes, 
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recomendando o acolhimento ou não e atribuindo a qual parte cabe a responsabilidade 

pelo desequilíbrio à luz da matriz de risco contratual. 

§ 3º A Nota Técnica Preliminar será submetida à manifestação das partes no prazo comum 

de 10 (dez) dias. 

§ 4° Transcorrido o prazo para manifestação previsto no parágrafo anterior, a Agência 

Reguladora deverá publicar a Nota Técnica Preliminar em seu sítio eletrônico, 

possibilitando fácil acesso ao seu conteúdo. 

Art. 8° Publicada a Nota Técnica Preliminar, a Agência Reguladora convocará 

procedimento de Consulta Pública, abrindo prazo de pelo menos 15 (quinze) dias para 

recebimento de contribuições de interessados. 

§ 1° No transcurso do prazo de Consulta Pública será realizada Audiência Pública; 

§ 2° A Agência Reguladora deverá publicar, em seu sítio eletrônico e diário oficial, 

convocação para Consulta Pública, contendo: 

a) motivo da convocação; 

b) prazo para envio de contribuições pelos interessados; 

c) sítio eletrônico e/ou endereço para envio das contribuições pelos interessados; 

d) o local onde poderá ser consultada a Nota Técnica Preliminar e demais manifestações 

das partes bem como quaisquer outros documentos de apoio julgados necessários; 

e) data, local e horário para realização da Audiência Pública. 

Art. 9° Realizada a devida oitiva dos interessados, por meio da Consulta e Audiência 

Públicas, o processo administrativo de revisão contratual será apreciado pelo Conselho 

Municipal de Saneamento ou outro que lhe faça às vezes, para que se manifeste sobre o 

feito no prazo de 15 (quinze) dias; 

Art. 10. A Agência Reguladora expedirá decisão fundamentada, em até 5 (cinco) dias, a 

contar da manifestação a que se refere o artigo 9° desta Resolução, decidindo pela 

procedência (total ou parcial) ou pela improcedência de cada um dos eventos de 

desequilíbrio pleiteado pelas partes de forma fundamentada.  
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§ 1º A decisão deverá indicar a forma ou as formas de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro adotada(s). 

Art. 11. As partes contratuais poderão se manifestar a respeito da decisão da Agência 

Reguladora em até 10 (dez) dias, a contar da data de notificação. 

Parágrafo único. Caso as partes não apresentem manifestação no prazo do caput a decisão 

transitará em julgado. 

Art. 12. A Agência Reguladora, analisadas as eventuais manifestações das partes nos 

termos do artigo 11 desta Resolução, expedirá Decisão Final sobre a revisão contratual 

em até 15 (quinze) dias, a contar do encerramento do prazo para recebimento das 

manifestações. 

Art. 13. Findo o processo de revisão contratual, ou seja, transitado em julgado a Decisão 

da Agência Reguladora, as partes serão notificadas para celebrarem Termo Aditivo ao 

Contrato em até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação pela 

Concessionária; 

Parágrafo único. Deverá ser publicado pelo Poder Concedente extrato do Termo Aditivo 

ao Contrato na imprensa oficial. 

Art. 14. Caso a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro adotada seja a revisão 

do valor das tarifas, a Concessionária deverá divulgar o valor tarifário revisado aos 

usuários, com no mínimo 30 (trinta) dias antes da data de entrada em vigor do novo valor 

da tarifa. 

Parágrafo único. A divulgação do novo valor da tarifa aos usuários deverá se dá mediante 

publicação em jornais de grande circulação no âmbito da área de concessão. 

Art. 15. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato poderá ser 

implementada por: 

I. Revisão das tarifas; 

II. Prorrogação do prazo da concessão; 

III. Adequação das metas de serviço adequado, respeitado o interesse público e o 

ordenamento jurídico pátrio; 
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IV. Supressão de encargos para a Concessionária; 

V. Compensação financeira; 

VI. Combinação entre estes meios ou outros meios definidos pelo Poder Concedente. 

CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16. A Agência Reguladora poderá contratar consultor externo para subsidiar o 

processo de revisão contratual nos termos desta Resolução. 

Art. 17. A Agência Reguladora se reserva o direito de solicitar documentos e informações 

complementares e adicionais que julgar necessário para instruir o processo de revisão 

contratual. 

Parágrafo único. Os prazos a que se referem esta Resolução poderão ser suspensos até o 

atendimento das solicitações, por solicitação das partes ou de ofício pela Agência 

Reguladora, mediante motivação. 

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Ariquemes/RO, (Dia) de (Mês) de (Ano). 

 

 

 

SIMONE DA COSTA 

Diretora Presidente da AMR 
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