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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 Aguas 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 entendimento preliminar sobre o processo e os pleitos de 

desequilíbrio. Na primeira seção, procede-se análise formal do contrato e análise 

preliminar dos pleitos de reequilíbrio da Concessionária. A seção 3 descreve a 

metodologia de avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a seção 4 faz 
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uma análise financeira preliminar. No apêndice, apresenta-se uma proposta de nota 

técnica a ser aproveitada pela AMR para a redação de sua própria nota. 
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2. ANÁLISE FORMAL DO CONTRATO 

2.1 INTRODUÇÃO 

Apresenta-se a seguir o resultado da análise preliminar pertinente ao edital, contrato de 

concessão e outros instrumentos relevantes, a fim de identificar as obrigações contratuais 

e verificar a admissibilidade dos pleitos da Concessionária de serviço público no âmbito 

do respectivo procedimento de Revisão Tarifária Ordinária quadrienal. 

Trata-se de um exame preliminar realizado a partir da documentação fornecida pela 

Agência Municipal de Regulação de Ariquemes/RO (“AMR”) e pendente ainda de maior 

aprofundamento e análise, como adiante restará melhor especificado. 

Para o estudo dessas questões foram disponibilizados para análise os seguintes 

documentos: 

 Edital de Concorrência Pública n° 018/CPL/2014 (“Edital”) e Contrato de 

Concessão n° 194/2016 (“Contrato”); 

 Processo Administrativo n° 1-2402/2013, referente à licitação e ao 

acompanhamento da execução contratual; 

 Processo Administrativo n° 9-772/2021, referente à Revisão Tarifária Ordinária; 

 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); 

 Foram também fornecidos outros documentos como resultado das reuniões de 

trabalho já realizadas, ainda por analisar. 

Nesse ínterim, o presente relatório preliminar é dividido nos seguintes tópicos: (i) análise 

do Contrato de Concessão n° 194/2016 e normativas pertinentes, a fim de identificar o 

procedimento de revisão ordinária cabível e eventuais requisitos para formalização do 

pleito de revisão; (ii) exame de admissibilidade do requerimento revisional elaborado pela 

Concessionária, a partir da análise de delimitação e quantificação suficiente dos pleitos 
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endereçados; (iii) por último, a conclusão sobre a admissibilidade do pleito e proposição 

de encaminhamento do procedimento revisional. 

A Fipe adverte que a análise jurídica aqui descrita será feita exclusivamente com base nos 

documentos e informações fornecidas pela 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. 

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 CONTRATO DE CONCESSÃO N° 194/2016 E A REVISÃO ORDINÁRIA 

Em 28 de abril de 2016, a Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO (“Município” ou 

“Poder Concedente”), firmou o Contrato de Concessão n° 194/2016 (“Contrato”) com 

Águas de Ariquemes Saneamento SPE LTDA. (“Concessionária” ou “Águas de 

Ariquemes”), após regular procedimento de Concorrência Pública n° 018/CPL/2014 cujo 

objeto foi a outorga da concessão para prestação dos serviços públicos municipais de 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, em caráter de exclusividade, no 

limite territorial urbano e distritos do Município de Ariquemes e zonas de expansão 

urbana, conforme definido no Plano Diretor e no Plano Municipal de Saneamento 

Básico. 

O instrumento celebrado se trata de um contrato de concessão de serviço público regido 

pela Lei Geral de Concessões (Lei Federal n° 8.987/95 ou “LGC”) e como premissa, 

produz direitos e deveres para ambas as partes em situação de correspondência. Essa 
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noção bilateral se encontra na origem do instituto do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato e a sua manutenção é essencial aos contratos de concessão (art. 9°, § 2° da LGC). 

Segundo Marçal Justen Filho, a equação econômico-financeira é a relação entre 

encargos e vantagens assumidas pelas partes do contrato administrativo, estabelecida 

por ocasião da contratação, e que deverá ser preservada ao longo da execução do 

contrato1. 

A equação econômico-financeira do contrato é constituída por diversos elementos, como 

indicadores de serviços, sistema de remuneração, condições de reajustamento, condições 

gerais para implementação de encargos, prazo da concessão, bem como pela matriz de 

riscos, uma vez que estipula as responsabilidades de cada uma das partes contratuais, 

fixando o conjunto encargos e benefícios de cada. 

A quebra desse equilíbrio é um fenômeno essencialmente fático e de ordem prática, que 

ocorre com a alteração do resultado econômico da relação contratual e é identificada por 

meio de uma comparação entre duas realidades distintas: a adotada pelas partes por 

ocasião da proposta comercial vencedora da licitação e aquela que é realizada pela efetiva 

execução do contrato. 

Para recompor os desequilíbrios econômico-financeiros ocorridos ao longo da execução 

contratual, há duas sistemáticas revisionais: a extraordinária e a ordinária (periódica). A 

diferenciação encontra previsão expressa nas Lei Federal n° 11.445/2007 (art. 38, caput) 

e por paralelismo na Lei Municipal n° 1.658/2011 (art. 50, caput), normativas que 

estabelecem as diretrizes para política de saneamento básico aplicáveis ao instrumento 

contratual em questão. Abaixo definição prevista na Lei de diretrizes nacionais para o 

saneamento básico: 

Lei Federal n° 11.445/2007 

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

prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: 

                                                 

1 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 11ª edição. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais. 2015. 
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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. 

A presente análise circunscrever-se-á à revisão ordinária, que se trata da sistemática de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro acionada periodicamente nos termos e 

prazos estipulados em contrato. 

2.2.1 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 
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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 

à 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. 

§ 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 
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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).  

Realizado e finalizado o devido processo revisional, respeitado os princípios do 

contraditório e ampla defesa, a Concessionária e o Poder Concedente deverão celebrar 

termo aditivo ao Contrato, prevendo as condições e valores acordados para a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, cabendo a publicação do 

extrato na imprensa oficial (Cláusula 17.8). E o valor tarifário então revisado deverá ser 

comunicado aos usuários dos serviços com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do 

início das cobranças dos novos valores tarifários por meio de publicação em jornal de 

ampla divulgação (Cláusula 17.10).  

2.2.2 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 

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 
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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-contratual2. (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". 

                                                 

2 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público. 2ª edição. São Paulo: Saraiva. 2014. 
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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". 

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 
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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. 

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: 
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“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 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. IV3 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:  

                                                 

3 Art. 10-A. Os contratos relativos à prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão conter, 

expressamente, sob pena de nulidade, as cláusulas essenciais previstas no art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, além das seguintes disposições: 
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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).  

                                                 

IV - repartição de riscos entre as partes, incluindo os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe 

e álea econômica extraordinária. 
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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. 

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 



 

CI5546  15 

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 CONCESSIONÂRIA com base em determinado evento ou 

fato que, comprovadamente, Ihe 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 

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. 
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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. 

2.2.3 O Papel da Regulação 

Por tratar-se de estudo solicitado pela agência incumbida de conduzir o procedimento de 

revisão ordinária, é importante ter em mente a delimitação adequada dos poderes do 

regulador no setor de saneamento básico, inclusive de modo a estabelecer o alcance de 

sua atuação no âmbito do respectivo procedimento, sem descurar das responsabilidades 

que cabem ao Município de Ariquemes como titular dos serviços públicos e atuante no 

caso como Poder Concedente. 

As competências gerais do regulador dos serviços de saneamento básico foram 

estabelecidas pelos art. 21 e seguintes da Lei n. 11.445/2007.  

Conquanto a Lei n. 11.445/2007 tenha sido amplamente reformada e atualizada pela Lei 

n. 14.026/2020, os poderes do regulador mantiveram-se praticamente intactos, com a 

diferença de que agora se submeterão, a depender do preenchimento de certas condições, 

às normas de referência editadas pela ANA, na qualidade de Agência Nacional de Águas 

e, desde 2020, de Saneamento.  

O artigo 22 da LDNSB trata dos objetivos da regulação:  

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e a expansão da 

qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários, com observação das 

normas de referência editadas pela ANA; 
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II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos 

de prestação de serviços e nos planos municipais ou de prestação 

regionalizada de saneamento básico; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência; e 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência 

e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de 

produtividade com os usuários. 

Trata-se, portanto, de estabelecer o padrão de serviço, garantir o cumprimento de metas 

específicas, atuar em prol do mercado e assegurar a justa determinação de tarifas. 

Observa-se a amplo escopo de atuação da Agência e a necessidade de equilibrar os 

diferentes interesses de usuários, concessionária e num sentido mais amplo, da própria 

sociedade, com sua atuação de regulação do próprio mercado. 

Isso posto, convém chamar a atenção para o art. 23 da Lei 11.445/2007, já atualizada com 

a redação dada pela Lei nº 14.026/2020, que delimita o campo de atuação regulatória da 

agência em sua atividade normativa: 

Art. 23. A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela 

ANA, editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico, que abrangerão, pelo 

menos, os seguintes aspectos:           

I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os 

respectivos prazos; 

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos 

de sua fixação, reajuste e revisão; 

V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 

VI - monitoramento dos custos; 

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 
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VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

IX - subsídios tarifários e não tarifários; 

X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e 

informação; 

Destaca-se ainda o papel de interpretação das normas contratuais conferidas à agência no 

âmbito de sua atividade de regulação, conforme expressamente previsto na mesma lei 

11.445/2007, no §2º do seu art. 25: 

§ 2º Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento 

básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos 

contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios. 

Por fim, como já mencionado em outras passagens, a Agência tem papel capital na 

determinação e avaliação das tarifas, seja por ocasião do seu reajuste, seja para fins de 

revisão devida a eventos extraordinários ou no curso normal do contrato. 

2.2.4 Exame de Admissibilidade 

Esta análise jurídica preliminar tem por objeto a verificação da admissibilidade dos 

pleitos constantes do requerimento revisional elaborado pela Concessionária, ou seja, 

serão analisados o cumprimento dos seguintes requisitos formais, quais sejam: (i) 

tempestividade de apresentação, (ii) encaminhamento de todos os documentos iniciais 

necessários; e (iii) delimitação e quantificação suficiente dos pleitos. 

2.2.4.1 Tempestividade de Apresentação 

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 

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. 



 

CI5546  19 

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”4. 

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 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. 

2.2.4.2 Apresentação dos Documentos Necessários 

No tocante aos documentos que devem embasar o pedido de Revisão Ordinária, a 

Cláusula 17.2 determina que a Concessionária deverá apresentar (a) requerimento de 

revisão com os pleitos e eventuais dados que se façam necessários para sua análise e (b) 

“Relatório Técnico”, em que se demonstre o impacto dos eventos de desequilíbrio 

ocorridos nos custos e/ou receitas projetadas em sua Proposta Comercial. 

Pela análise do PA n° 9-772/2021, é possível perceber que a Concessionária apresentou 

o devido requerimento de revisão (fls. 13-124), identificando seus pleitos, oportunidade 

em que delimitou os eventos ensejadores dos alegados riscos materializados, bem como 

anexou documentos entendidos como necessários para embasar suas alegações. O 

                                                 

4 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A concessão como instituto do direito administrativo. São 

Paulo: Faculdade de Direito da USP (tese de titularidade), 2013, p. 284. 
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Relatório Técnico, por sua vez, foi anexado às fls. 138/179 do processo, e apresenta 

descritivo dos cálculos do impacto dos alegados eventos de desequilíbrio. Diante disso, 

sob a perspectiva exclusivamente formal, pode-se afirmar que a Concessionária 

apresentou os documentos mínimos necessários aptos a embasar a apresentação do pleito. 

Todavia, há itens não claramente identificados e correlacionados em relação a matriz de 

riscos definida contratualmente bem como a necessidade de se aprofundar a respectiva 

análise de mérito da documentação, inclusive para indicar de forma precisa a eventual 

complementação por parte da Concessionária. 

2.2.4.3 Delimitação e Quantificação Suficiente dos Pleitos 

A Concessionária alega os seguintes eventos como ensejadores do desequilíbrio e todos 

como de responsabilidade do Poder Concedente, quais sejam:  

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. 

Deste modo, para aferição de admissibilidade dos referidos pleitos para fins da presente 

revisão ordinária, importa efetuar o exame de acordo com as 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; 

(iv) e quantificação do pleito em correspondência com os efeitos realizados. 

a. Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do 

cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas 

contratuais 



 

CI5546  21 

A Concessionária informou que o cronograma de investimentos previstos em sua 

proposta comercial não está sendo cumprido. Com isso, as obras de implantação da 

Estação Elevatória de Esgoto (EEE) e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) não 

foram iniciadas. 

Águas de Ariquemes alega que o atraso na implantação das estações foi causado pelo 

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.  

Alega ainda que os aludidos 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. 

Diante dos fatos narrados, segundo a Concessionária, houve a materialização de um risco: 

o atraso no cronograma de investimentos e consequentemente na universalização dos 

serviços de saneamento básico na municipalidade. E segundo as alegações, a 

materialização ocorreu por atraso no cumprimento das obrigações do Poder Concedente. 

Ou seja, houve descrição suficiente do evento; a implantação das Estação Elevatória de 

Esgoto (EEE) e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) encontram-se no objeto 

contratual (Cláusula 3.1 e 3.2); houve a identificação do evento causou impacto no 

cronograma de execução do contrato, acompanhado de documentos supostamente aptos 

à respectiva comprovação; bem como houve a quantificação do pleito no Relatório 

Técnico anexado ao requerimento. Diante disso, conclui-se pela admissibilidade do pleito 

para posterior análise quanto ao seu mérito. 

b. Atraso do reajuste anual 

A Águas de Ariquemes alega que houve atraso no reajuste tarifário por fatos imputáveis 

ao Poder Concedente. Narra que o reajuste referente ao exercício de 2018, num primeiro 

momento foi suspenso de 14/01/2019 a 12/04/2019; e, quando analisado pelo ente 

regulador, em 13/04/2018, foi parcialmente homologado até 14/06/2019. 

Segundo a Concessionária, foi encaminhado à AMR requerimento de reajuste tarifário no 

percentual de 10,05% referente ao exercício de 2018. Defende que: (i) o reajuste deveria 
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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%.  

A Concessionária alega que o evento de desequilíbrio ocorreu na medida em que os 

atrasos no reajuste acarretaram um impacto na equação econômico-financeira do 

Contrato, com a redução de 0,02% da taxa interna de retorno do empreendimento. 

Diante do exposto, o evento foi suficientemente descrito; entende-se que o reajuste 

tarifário é disposição inerente ao escopo do objeto contratual; a concessionária identificou 

o eventual atraso como evento que provocou uma alteração na taxa interna de retorno 

projetada na proposta comercial; bem como houve a quantificação do pleito no Relatório 

Técnico anexado ao requerimento. Em assim sendo, conclui-se pela admissibilidade do 

pleito para posterior análise quanto ao seu mérito. 

c. Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal nº 

9.642/2018 

Em seu 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. 

Com a superveniência do Decreto Federal n° 9.642/2018, foi prevista a redução gradual 

desse subsídio, à razão de 20% ao ano. A redução gradual iniciou em 01/01/2019 e será 

aplicada ano a ano até zerar a alíquota (art. 1°, § 4° do Decreto Federal nº 7.891/2013). 

Em razão de a redução do subsídio representar a materialização do aumento dos custos 

projetados para todo o período da concessão, a Concessionária alega que faz jus à 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nesta revisão ordinária, sem prejuízo 

das recomposições supervenientes. 
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A partir do analisado, verifica-se que o evento foi suficientemente descrito; os custos com 

tarifas de energia elétrica fazem parte dos custos da Concessionária, logo, guardam 

conexão com o objeto do Contrato; a concessionária procurou demonstrar que a supressão 

paulatina do subsídio tem o condão de impactar no aumento dos custos projetados; bem 

como, houve a quantificação do evento de desequilíbrio no Relatório Técnico anexado ao 

requerimento. Diante do cumprimento dos aludidos requisitos formais, conclui-se então 

pela admissibilidade do pleito para posterior análise quanto ao seu mérito. 

d. Frustração de receita decorrente de ligações factíveis não realizadas 

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. 

A Águas de Ariquemes alega 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 estão aquém do percentual por ela projetado em sua proposta 

comercial. Defende 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. 

Diante do exposto, verifica-se que o evento foi suficientemente descrito; as ligações 

prediais e residenciais à rede de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

municipais constituem objeto de outorga do Contrato pelo Poder Concedente à 

Concessionária; houve a demonstração de que o evento de desequilíbrio pelo não 

atendimento da demanda estimada impacta na frustração das receitas projetadas na 

proposta comercial; bem como, houve a quantificação do referido evento no Relatório 

Técnico anexado ao requerimento, ainda que análises preliminares revelem a necessidade 

de eventual aprofundamento na discussão sobre a infraestrutura existente e o real impacto 

sobre a alegação das ligações não realizadas como diretamente responsável pela 
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frustração de receita e sua correta avaliação frente ao risco de demanda. Dessa forma, 

conclui-se então pela admissibilidade do pleito para posterior análise quanto ao seu 

mérito. 

e. Não disponibilização do cadastro de usuários pelo Poder Concedente e a 

consequente ausência de receita tarifária no primeiro mês da Concessão 

A Concessionária alegou a não disponibilização, pelo Poder Concedente, do Cadastro de 

Usuários dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Afirma que a 

sua remuneração é obtida por meio da cobrança das tarifas diretamente dos usuários 

(Cláusula 11ª), de forma que a viabilização da cobrança direta dependia da 

disponibilização do Cadastro de Usuários pelo Poder Concedente. 

Foi alegado 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. 

Em assim sendo, houve descrição suficiente do evento; a gestão dos sistemas 

organizacionais constitui um dos objetos contratuais, previstos na Cláusula 3.2; foi 

demonstrado que não disponibilização do cadastro de usuários impactou na aferição das 

receitas do primeiro mês de assunção dos serviços pela Concessionária e em custos para 

recadastramento; bem como houve a quantificação do pleito no Relatório Técnico 

anexado ao requerimento. Dessa forma, conclui-se pela admissibilidade do pleito para 

posterior análise quanto ao seu mérito. 

2.3 CONCLUSÃO 

Diante da análise realizada ao longo do presente relatório preliminar, é possível concluir 

pela viabilidade integral para fins de conhecimento dos pleitos constantes do 

requerimento revisional da Águas de Ariquemes para posterior análise de seu mérito.  

Como destacado no tópico anterior, a análise de admissibilidade tem um viés formal, apto 

a verificar somente o cabimento de se seguir o procedimento de Revisão Ordinária em 

relação a cada um dos pleitos apresentados. 
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Por assim dizer, a análise material de cabimento dos pleitos narrados pela Concessionária 

em seu requerimento, com a devida delimitação dos prejuízos e da alocação econômica 

da responsabilidade de cada parte pelo montante dos desequilíbrios, será objeto de análise 

do relatório superveniente, tal como ajustado entre a Fipe e a AMR.  

Dessa forma, considerando a eventual necessidade de solicitação de documentos 

suficientes para pleno conhecimento e embasamento do caso, bem como a recente 

contratação da Fipe para assessoramento jurídico e econômico-financeiro no 

procedimento revisional – nos termos sabidos e acordados pelo Município de Ariquemes, 

Águas Ariquemes e AMR, nos termos dos documentos acostados às fls. 559/560 e fl. 572 

do PA n° 9-772/2021 – a Fipe recomenda a adoção de um cronograma acordado entre as 

partes e anuído pela AMR, em respeito ao procedimento revisional previsto em Contrato, 

de forma a viabilizar o melhor encaminhamento e tomada de decisão na Revisão Tarifária 

Ordinária do quadriênio 2016/2020, considerando que o próprio Contrato de Concessão 

prevê a suspensão do procedimento de revisão para complementação de informações pela 

Concessionária. Destaca-se, neste sentido, o papel conferido à Agência para interpretar o 

contrato, conforme previsão expressa do §2º do art. 25 da Lei n. 11.445/2007. 
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3. METODOLOGIA ECONÔMICA DE AVALIAÇÃO DE DESEQUILIBRIO 

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.  

3.1 FLUXO DE CAIXA 

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. 

3.1.1 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 
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com a incerteza de suas projeções, das variáveis macroeconômicas e do mercado em que 

a empresa atua. 

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 1. 

Tabela 1: 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 
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CÓDIGO COMO É CALCULADO DESCRIÇÃO 

   

D D1+D2+D3+D4+D5 (-) Custo Operacional 

D1  Despesas com pessoal 

D2  Despesas operacionais 

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. 
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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. 

Tabela 2: 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. 

 

3.1.2 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: 
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Tabela 3: 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. 

 

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. 

3.1.3 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. 
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3.2 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. 

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 
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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. 

3.2.1 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. 

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 Damodaran5 (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). 

3.2.2 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 

                                                 

5 http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/New_Home_Page/datacurrent.html Acesso em 01/08/2021. 
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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) 

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. 
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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. 

3.2.3 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. 

3.2.4 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%.  
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3.3 EQUILÍBRIO E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL - CONCEITOS E MÉTODOS 

Esta seção descreve a metodologia para cálculo de desequilíbrio econômico-financeiro 

de um projeto6. 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.  

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).  

                                                 

6 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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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. 

3.3.1 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. 

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 



 

CI5546  38 

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 

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. 

3.3.2 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, 
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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.  

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”7. 

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 

                                                 

7 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. Cit. P. 90.   
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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: 

3.3.2.1 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 referencial8. 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: 

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 

3.3.2.2 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 

                                                 

8 Para contratos os quais o parâmetro de equilíbrio econômico-financeiro decorre do Fluxo de Caixa Livre, 

como TIR e VPL.   
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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: 

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. 
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3.3.2.3 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

 

Esse valor pode ser avaliado numa data posterior, digamos t: 

𝐷𝑗(𝑡) = 𝐷𝑗(0) (1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡 

3.3.3 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 sobre reajuste 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 
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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).  

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”9. 

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); 

                                                 

9 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. Cit. P. 215   
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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”10. Nessa toada, Mariana 

Dall’Agnol Canto e Rafaella Peçanha Guzela apontam que “mesmo ausente previsão, o 

respeito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato torna a prorrogação 

extraordinária conatural à natureza e ao regime jurídico dos contratos administrativos 

de longo prazo”11. 

  

                                                 

10 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.   
11 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. Cit. P. 215 
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4. ANÁLISE FINANCEIRA PRELIMINAR – ÁGUAS DE ARIQUEMES SPE 

LTDA 

Nesta seção apresenta-se a análise do material financeiro principal recebido, sendo, 

conforme exposto na seção metodológica, essencial a verificação da existência de 

desequilíbrio econômico-financeiro pleiteado pela concessionária. 

Das planilhas financeiras recebidas, foram consolidados os fluxos financeiros de entradas 

e saídas projetados para 30 anos12.  

A Figura a seguir ilustra os montantes projetados de Entradas e Saídas do Fluxo de Caixa 

Líquido do projeto. Tal Fluxo de Caixa apresenta um Valor Presente Líquido13 de R$ 1.32 

milhões ao aplicar a taxa de desconto de 12% explicitada nas planilhas recebidas. Cabe 

destacar também a necessidade de um melhor entendimento do cálculo feito para se 

chegar em tal taxa de desconto. Conforme mencionado na seção metodológica, é 

importante fundamentar esse cálculo em um racional econômico-financeiro específico ao 

setor de atuação do projeto. 

                                                 

12 Cabe esclarecer ainda junto a parte contratante, se o ano-base (Ano 1) constitui o ano de início do contrato 

ou algum outro período. 
13 Ligeiramente inferior ao valor divulgado na planilha recebida, de R$ 1.47 milhões. 
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Figura 1 - Fluxo de Caixa do Projeto de Águas de Ariquemes Ltda - Entradas e 

Saídas (R$) 

 

Fonte: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ariquemes. 

 

Na próxima Tabela são apresentados em um pouco mais de detalhe os fluxos financeiros 

de entradas e saídas, e o decorrente Fluxo de Caixa Livre. Sobre os dados recebidos, é 

importante mencionar a relevância de adicionar um maior detalhamento14 sobre esses 

fluxos do projeto, idealmente conectar tais fluxos aos parâmetros econômico de demanda 

(e.g. domicílios atendidos), e quantitativos relevantes pelo lado dos custos, como, por 

exemplo, o número de trabalhadores envolvidos em novos investimentos, e manutenção 

da rede.  

 

 

                                                 

14 Até o momento a equipe da Fipe não identificou parâmetros como esses no material recebido, e a 

obtenção dos mesmos enriqueceria muito a análise que será apresentada nos próximos relatórios. 
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Tabela 4 - Fluxo de Caixa 30 anos - Águas de Ariquemes – Valores em Mil R$ 

DESCRIÇÃO TOTAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ENTRADAS R$ 1,366,869 12,376 13,409 15,222 17,901 21,785 26,363 29,130 30,218 31,925 35,585 

Receita Tarifas de Água R$ 754,825 11,742 12,588 13,920 15,488 18,022 20,684 21,681 22,478 23,784 24,163 

Receita Tarifas de Esgoto R$ 546,955 45 183 576 1,561 2,725 4,424 6,062 6,302 6,620 9,728 

Receita de Serviços complementares R$ 65,089 589 639 725 852 1,037 1,255 1,387 1,439 1,520 1,695 

            

SAÍDAS R$ 998,804 45,077 23,544 21,885 21,530 33,930 22,349 26,093 21,128 21,930 30,272 

Investimentos Concessionária R$ 194,537 29,649 9,068 8,186 7,389 18,537 4,684 7,988 2,634 2,713 9,321 

Custos Operacionais / Manutenção R$ 387,047 10,925 10,709 10,555 10,609 11,057 11,146 11,225 11,229 11,360 11,543 

Seguros e Garantias R$ 17,200 416 376 387 398 492 471 495 482 487 529 

Impostos s/ Faturamento R$ 96,152 475 501 639 838 1,105 1,707 1,943 2,045 2,203 2,510 

Taxa de Fiscalização R$ 38,711 271 325 405 483 595 728 830 861 910 1,014 

Inadimplência R$ 76,491 3,341 2,564 1,712 1,812 1,961 2,109 1,457 1,511 1,596 1,779 

Imposto de Renda / Impostos R$ 188,664 0 0 0 0 182 1,504 2,154 2,365 2,661 3,575 

IR R$ 138,558 0 0 0 0 128 1,099 1,578 1,733 1,950 2,623 

CSLL R$ 50,106 0 0 0 0 55 404 577 632 711 953 

            

Fluxo de Caixa Livre R$ 368,066 -32,701 -10,135 -6,663 -3,629 -12,145 4,015 3,037 9,091 9,995 5,313 

Valor Presente Líquido (12%) R$ 1,315.83           

Fonte: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ariquemes – Elaboração Fipe 

  



 

CI5546  48 

Tabela 4 - Fluxo de Caixa 30 anos - Águas de Ariquemes – Valores em Mil R$ - continuação 

DESCRIÇÃO TOTAIS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ENTRADAS R$ 1,366,869 41,834 42,831 43,503 44,181 51,849 53,207 53,930 55,782 57,113 58,463 

Receita Tarifas de Água R$ 754,825 24,787 25,173 25,569 25,967 26,372 26,785 27,149 27,517 27,894 28,272 

Receita Tarifas de Esgoto R$ 546,955 15,055 15,618 15,863 16,110 23,008 23,888 24,213 25,608 26,499 27,407 

Receita de Serviços complementares R$ 65,089 1,992 2,040 2,072 2,104 2,469 2,534 2,568 2,656 2,720 2,784 

            

SAÍDAS R$ 998,804 38,292 27,434 27,840 28,339 41,215 35,146 36,887 37,052 36,452 37,817 

Investimentos Concessionária R$ 194,537 12,115 2,113 2,155 2,230 11,500 4,942 6,442 5,571 4,287 5,044 

Custos Operacionais / Manutenção R$ 387,047 13,740 11,766 11,849 12,020 12,588 12,601 12,689 13,183 13,489 13,694 

Seguros e Garantias R$ 17,200 571 544 543 543 610 575 609 647 649 680 

Impostos s/ Faturamento R$ 96,152 3,049 3,150 3,209 3,268 3,899 3,994 4,018 4,148 4,238 4,317 

Taxa de Fiscalização R$ 38,711 1,192 1,221 1,240 1,259 1,478 1,516 1,537 1,590 1,628 1,666 

Inadimplência R$ 76,491 2,092 2,142 2,175 2,209 2,592 2,660 2,696 2,789 2,856 2,923 

Imposto de Renda / Impostos R$ 188,664 5,533 6,499 6,668 6,808 8,547 8,857 8,896 9,125 9,307 9,492 

IR R$ 138,558 4,062 4,772 4,897 5,000 6,278 6,507 6,535 6,703 6,837 6,973 

CSLL R$ 50,106 1,471 1,727 1,772 1,809 2,269 2,351 2,361 2,422 2,470 2,519 

            

Fluxo de Caixa Livre R$ 368,066 3,542 15,397 15,663 15,842 10,633 18,062 17,042 18,729 20,661 20,647 

Valor Presente Líquido (12%) R$ 1,315.83           

Fonte: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ariquemes – Elaboração Fipe 

  



 

CI5546  49 

Tabela 4 - Fluxo de Caixa 30 anos - Águas de Ariquemes – Valores em Mil R$ - continuação 

DESCRIÇÃO TOTAIS 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ENTRADAS R$ 1,366,869 59,264 60,068 60,882 61,715 62,552 63,407 64,267 65,146 66,029 66,932 

Receita Tarifas de Água R$ 754,825 28,659 29,048 29,442 29,845 30,250 30,663 31,079 31,504 31,931 32,368 

Receita Tarifas de Esgoto R$ 546,955 27,782 28,159 28,541 28,931 29,324 29,725 30,128 30,540 30,954 31,377 

Receita de Serviços complementares R$ 65,089 2,822 2,860 2,899 2,939 2,979 3,019 3,060 3,102 3,144 3,187 

            

SAÍDAS R$ 998,804 39,742 37,040 37,388 38,083 37,527 38,494 38,643 39,552 39,473 38,650 

Investimentos Concessionária R$ 194,537 3,691 3,581 3,654 4,098 3,275 3,665 3,381 4,131 4,214 4,276 

Custos Operacionais / Manutenção R$ 387,047 18,292 14,011 14,091 14,184 14,267 14,412 14,695 14,894 15,060 15,164 

Seguros e Garantias R$ 17,200 655 657 660 664 663 670 675 681 684 688 

Impostos s/ Faturamento R$ 96,152 4,363 4,402 4,439 4,467 4,502 4,596 4,637 4,627 4,548 4,312 

Taxa de Fiscalização R$ 38,711 1,689 1,712 1,735 1,759 1,783 1,807 1,832 1,857 1,882 1,908 

Inadimplência R$ 76,491 2,963 3,003 3,044 3,086 3,128 3,170 3,213 3,257 3,301 3,347 

Imposto de Renda / Impostos R$ 188,664 8,088 9,674 9,766 9,826 9,911 10,173 10,209 10,106 9,783 8,956 

IR R$ 138,558 5,941 7,107 7,174 7,218 7,281 7,474 7,501 7,425 7,187 6,579 

CSLL R$ 50,106 2,147 2,567 2,591 2,607 2,630 2,699 2,709 2,681 2,596 2,377 

            

Fluxo de Caixa Livre R$ 368,066 19,522 23,027 23,494 23,632 25,025 24,914 25,624 25,594 26,556 28,282 

Valor Presente Líquido (12%) R$ 1,315.83           

Fonte: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ariquemes – Elaboração Fipe 
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6. APÊNDICE - MINUTA DE NOTA TÉCNICA 

NOTA TÉCNICA n° xx/2021 

Revisão Periódica Ordinária do Contrato de Concessão n° 

194/2016, relativa ao 1° Quadriênio 2016/2020. 

 

CONSIDERANDO 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 de Concessão n° 

194/2016; 

CONSIDERANDO que 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”); 

CONSIDERANDO que 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; 

CONSIDERANDO a contratação da Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas 

(“FIPE”) para assessoramento jurídico e econômico-financeiro, na Revisão Periódica 

Ordinária do Contrato de Concessão n° 194/2016, à AMR; 

CONSIDERANDO a análise preliminar realizada pela FIPE, relativa ao exame de 

admissibilidade dos pleitos do requerimento de Revisão Periódica Ordinária do Contrato 

de Concessão n° 194/2016, elaborado pela Concessionária, acostado às fls. 13/557 do 

Processo Administrativo n° 9-772/2021; 

CONSIDERANDO que a AMR entende pelo conhecimento integral dos pleitos 

constantes do requerimento de Revisão Periódica Ordinária da Águas de Ariquemes, nos 
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termos devidamente fundamentados às fls. Xx/xx (Indicar página do Relatório da Fipe 

que será juntado aos autos do processo administrativo) do Processo Administrativo n° 9-

772/2021; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de um cronograma para prosseguimento e 

tomada de decisão do procedimento de Revisão Ordinária Periódica do Contrato de 

Concessão n° 194/2016; 

CONSIDERANDO que o próprio Contrato de Concessão nº 194/2016 prevê a suspensão 

do procedimento de revisão ordinária, sem prazo determinado, para complementação de 

sua instrução 

RESOLVE 

Art. 1º Determinar a conhecimento integral dos pleitos do requerimento de Revisão 

Periódica Ordinária do Contrato de Concessão n° 194/2016, relativo ao quadriênio 

2016/2020 para fins de prosseguimento da análise da respectiva procedência. 

Art. 2° Convocar o Município de Ariquemes e a Concessionária Águas de Ariquemes 

SPE Ltda para definir o cronograma para conclusão da instrução do procedimento de 

revisão ordinária do Contrato de Concessão nº 194/2016 em conjunto com o Município 

de Ariquemes e a Concessionária Águas de Ariquemes SPE Ltda.  

Art. 3º Concluída a instrução pela AMR, os estudos elaborados deverão ser submetidos 

para manifestação pela Concessionária Águas de Ariquemes SPE LTDA no prazo de 10 

(dez) dias.  

Art. 4° Após a manifestação da Concessionária Águas de Ariquemes SPE LTDA, a AMR 

divulgará Nota Técnica com recomendações sobre o procedimento de revisão ordinária 

para submissão à consulta e audiência públicas nos termos da cláusula 17.3 do Contrato 

de Concessão n° 194/2016 – acordado entre o Município de Ariquemes e a 

Concessionária Águas Ariquemes SPE LTDA. 


