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ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA. 
CNPJ/ME 24.565.225/0001-53 

NIRE 11.200.670.785 
 

12ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 
Pelo presente instrumento particular: 
 

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima 
brasileira, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 08.827.501/0001-58 e 
NIRE sob nº 35.300.435.613, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 
1º andar, sala 01, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, por seus diretores, o Sr. YAROSLAV MEMRAVA 
NETO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.596.018-
3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 325.050.238-32, e o Sr. RADAMÉS 
ANDRADE CASSEB, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 63605236 
SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 469.079.982-20, ambos com endereço 
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, Jardim 
Paulistano, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01452-001, 
doravante denominada “AEGEA SANEAMENTO”; e  
 
AEGEA DESENVOLVIMENTO S.A, sociedade por ações fechada, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 32.064.970/0001-47, com seus atos 
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
sob nº 35.300.528.204, com sede no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1.663, 1° andar, sala 11, Jardim 
Paulistano, CEP 01452-001, por seus Diretores os Srs. YAROSLAV MEMRAVA 
NETO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.596.018-
3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 325.050.238-32 e o Sr. RADAMÉS 
ANDRADE CASSEB, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 63605236 
SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 469.079.982-20, ambos com endereço 
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1.663, 1° andar, Jardim 
Paulistano, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-001, 
doravante denominada (“AEGEA DESENVOLVIMENTO”). 
 

Na qualidade de únicas sócias da sociedade empresária limitada denominada ÁGUAS 
DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA., com sede e foro no Município de 
Ariquemes, Estado de Rondônia, na Travessa Canindé, n° 3.545, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76.872-872, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 24.565.225/0001-53 e 
com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de 
Rondônia sob o NIRE 11.200.670.785 em sessão do dia 11 de abril de 2016, doravante 
denominada “SOCIEDADE”. 
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Têm entre si, justo e contratado, alterar o Contrato Social da Sociedade, nos seguintes 
termos e condições: 

 
1. DA ALTERAÇÃO DA DIRETORIA 

 
1.1. Decidem as sócias, por unanimidade, aceitar o pedido de renúncia do Sr. 
Arlindo Sales Pinto, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro 
civil, portador da Cédula de Identidade RG n° 452288 SSP/AM, CREA-AM/RR n° 
4607-D e inscrito no CPF/ME sob o n° 147.940.202-87, com endereço comercial na 
Travessa Canindé, n° 3.545, Bairro Setor Institucional, no Município de Ariquemes, 
Estado de Rondônia, CEP 76.872-872, do cargo de Administrador Presidente, 
outorgando à Sociedade a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável 
quitação para nada mais reclamar a qualquer tempo e título. As sócias agradecem ao Sr. 
Arlindo Sales Pinto pelos relevantes serviços prestados à Sociedade. 
 

1.2. Em razão da renúncia do administrador, as sócias elegem, neste ato, como 
Administrador Presidente da Sociedade, o Sr. Eduardo Lana de Paula, brasileiro, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 109.135.822 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o n° 085.054.237-55, 
com endereço comercial na Travessa Canindé, n° 3.545, Bairro Setor Institucional, no 
Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, CEP 76.872-872, com mandato até 05 
de outubro de 2023, coincidindo com o mandato do atual administrador. 
 
O Administrador Presidente da Sociedade, neste ato eleito, aceita o cargo para o qual foi 
indicado e declara, sob a pena da lei, que não está impedido de exercer quaisquer das 
atividades vinculadas a sua profissão ou a administração da Sociedade, por lei especial, 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Ato contínuo 
foi investido em tal cargo mediante assinatura do presente instrumento, assumindo todos 
os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo Contrato Social da 
Sociedade. 
 
1.3. Em razão da deliberação supra, as sócias aprovam, por unanimidade, alterar a 
redação do §1° da Cláusula 14 ª do Contrato Social da Sociedade, a qual passa a vigorar 
com a seguinte redação 
 
 

“§ 1º – Os Administradores da Sociedade são: Eduardo Lana de Paula, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista 
portador da Cédula de Identidade RG n° 109.135.822 IFP/RJ e inscrito no 
CPF/ME sob o n° 085.054.237-55, para o cargo de Administrador Presidente e 
Rafael Klumpp De Miranda, brasileiro, solteiro, engenheiro mecatrônico, 
portador da Cédula de Identidade RG n° 368972756 SSP/SP e inscrito no 
CPF/ME sob o n° 368414368-57, para o cargo de Administrador Executivo, 
ambos com endereço comercial no Município de Ariquemes, Estado de 
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Rondônia, na Travessa Canindé, n° 3545, Bairro Setor Institucional, CEP 
76.872-872”. 

 
 

2. DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

2.1. Por fim, resolvem consignar que permanecem inalteradas as demais disposições 
do Contrato Social da Sociedade que não foram expressamente modificadas por este 
instrumento, bem como consolidar o Contrato Social, nos termos a seguir transcritos, 
que doravante passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
CONTRATO SOCIAL DA ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE 

LTDA. 
CNPJ/ME 24.565.225/0001-53 

NIRE 11.200.670.785 
 

CAPÍTULO I 
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO 

 
CLÁUSULA 1ª - A Sociedade denomina-se ÁGUAS DE ARIQUEMES 
SANEAMENTO SPE LTDA. e é regida por este contrato social, pelas disposições 
relativas às sociedades limitadas constantes da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e, 
supletivamente, pelas disposições constantes da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA 2ª - A Sociedade tem sede e foro no Município de Ariquemes, Estado de 
Rondônia, na Travessa Canindé, n° 3.545, Bairro Setor Institucional, CEP 76.872-872, 
podendo, por deliberação de seus sócios representando a maioria absoluta do capital 
social, abrir e fechar filiais, agências e escritórios dentro ou fora do território nacional. 
 
CLÁUSULA 3ª - A Sociedade tem por objeto social único a execução do serviço 
público de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, bem como a 
realização das atividades correlatas, serviços complementares e a exploração de fontes 
de receitas autorizadas, de modo a viabilizar o cumprimento do contrato, na área da 
concessão, no âmbito urbano, distritos e áreas de expansão urbana do Município de 
Ariquemes/RO, nos termos da adjudicação objeto da licitação promovida pela Prefeitura 
do Município de Ariquemes/RO, nos moldes do Edital de Concorrência Pública sob n.º 
018/2014, Processo nº 2013/03/002402, compreendendo:  
 
a) estudos técnicos, projeto, licenciamento, construção, operação e manutenção das 

unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de produção, o 
tratamento, adução, reservação e distribuição de água, coleta, afastamento, 
tratamento e disposição de esgotos sanitários, incluindo a gestão dos sistemas 
organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos, o 
atendimento aos usuários, bem como a prestação de serviços complementares e 
extraordinários; 
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b) operação e gerenciamento de atividades objeto da concessão de serviço público de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, englobando a captação até as 
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição, compreendido  através de 
execução direta ou mediante contratação de terceiros, o  tratamento, a adução e a 
distribuição de água potável e de coleta, o transporte, o afastamento, a interceptação, 
o tratamento e a destinação final de esgotos sanitários; 

 
c) gestão dos sistemas organizacionais e comerciais, incluindo leitura de hidrômetro, 

faturamento, cobrança, inibidor a fraude, gerenciamento de parque de hidrômetros, 
arrecadação direta ou por terceiros, e atendimento ao público em sistema de água e 
esgoto, bem como a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o 
atendimento aos usuários; 

 
d) elaboração de projetos de engenharia,  gerenciamento de terceiros,  execução de 

obras de manutenção, conservação, ampliação e modernização do sistema concedido, 
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável; 

 
e) prestação de serviços e assistência técnica nas áreas de atividade da Sociedade, bem 

como realização de atividades alternativas, complementares, acessórias ou de 
projetos associados; e  

 
f) instalação, supervisão e montagem de equipamentos relacionados com sua atividade 

fim. 
 
CLÁUSULA 4ª - A Sociedade terá prazo de duração indeterminado, nos termos do 
item 24.4.3 do Edital de Concorrência Pública sob n.º 018/2014, devendo ser suficiente 
ao integral cumprimento de todas as obrigações previstas no Contrato de Concessão 
objeto da Concorrência Pública sob n.º 018/2014, Processo nº 2013/03/002402, da 
Prefeitura do Município de Ariquemes/RO, não podendo ser inferior a 30 (trinta) anos. 
 

CAPÍTULO II 
CAPITAL SOCIAL E QUOTAS 

 
CLÁUSULA 5ª - O capital social totalmente subscrito e integralizado, em moeda 
corrente nacional, é de R$ 7.282.955,00 (sete milhões, duzentos e oitenta e dois mil, 
novecentos e cinquenta e cinco reais), dividido em 7.282.955 (sete milhões, duzentas e 
oitenta e dois mil, novecentas e cinquenta e cinco) quotas, com valor nominal de R$ 
1,00 (um real) cada, assim distribuído entre as sócias: 
 

SÓCIAS N.º DE 
QUOTAS 

VALOR 
NOMINAL (R$) 

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES 
S.A. 7.282.954 R$ 7.282.954,00 

AEGEA DESENVOLVIMENTO S.A. 1 R$ 1,00 

TOTAL 7.282.955 R$ 7.282.955,00 
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§ 1º - A responsabilidade das sócias é, na forma da lei, limitada ao valor de suas quotas, 
mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
 
§ 2º – Desde que totalmente integralizado, o capital social poderá ser aumentado 
mediante nova subscrição de quotas, em moeda corrente do país ou mediante 
conferência de bens móveis ou imóveis. 
 
§ 3º – As quotas da Sociedade são indivisíveis e não poderão ser dadas em penhor, 
cedidas, alienadas ou transferidas por atos inter vivos, exceto mediante expressa e 
escrita anuência das sócias. 
 
§ 4º - A Sociedade poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros similares 
que representem obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, para o 
financiamento das atividades decorrentes da concessão. 
 
CLÁUSULA 6ª - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas 
dá direito a um voto nas deliberações sociais, nos termos do artigo 1.056 do Código 
Civil. 

 
CAPÍTULO III 

DAS DELIBERAÇÕES DAS SÓCIAS 
 

CLÁUSULA 7ª - As sócias reunir-se-ão ordinariamente dentro dos 04 (quatro) meses 
seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os 
interesses sociais assim o exigirem, bem como nos casos previstos nesse contrato social. 
 
§ 1º – Dos trabalhos e deliberações será lavrada Ata de Reunião de Sócias assinada 
pelos membros da mesa e pelas sócias participantes da reunião cuja cópia, extraída e 
autenticada por qualquer membro da mesa, será apresenta a registro perante o Registro 
Público de Empresas Mercantis, quando destinada a produzir efeitos perante terceiros. 
 
§ 2º – A reunião de sócias tornar-se-á dispensável quando a totalidade das sócias 
decidir, por escrito, sobre a matéria constante da ordem do dia. 
 
CLÁUSULA 8ª – As reuniões de sócias serão presididas e secretariadas pelas sócias ou 
por quem elas indicarem. 
 
CLÁUSULA 9ª - As sócias poderão ser representadas nas reuniões de sócias por 
procurador com poderes específicos. 
 
CLÁUSULA 10 - As convocações para as reuniões de sócias serão realizadas por 
qualquer Administrador da Sociedade mediante aviso enviado às sócias, por carta 
registrada com aviso de recebimento, fax ou correio eletrônico, com antecedência 
mínima de 08 (oito) dias em primeira convocação, e, em segunda convocação, com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Tais formalidades serão dispensadas caso todas 
as sócias compareçam à reunião ou caso haja evidência escrita da ciência por todas as 
sócias do local, data, hora e ordem do dia, formalizada por meio do aviso de 
recebimento da carta registrada, comprovante de envio de fax e de correio eletrônico. 
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CLÁUSULA 11 - As reuniões de sócias validamente se instalarão, em primeira 
convocação, com a presença de sócias titulares de, no mínimo, ¾ (três quartos) das 
quotas representativas do capital social e, em segunda convocação, com qualquer 
número. 
 
CLÁUSULA 12 – A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais. 
 
§ 1º – As deliberações sociais serão tomadas por sócias titulares de ¾ (três quartos) das 
quotas representativas do capital social quando versarem sobre alteração dos artigos 
constantes do contrato social, cisão, transformação e cessação do estado de liquidação 
da Sociedade. 
 
§ 2º – Para as matérias cujo quorum não esteja expressamente previsto nas disposições 
aplicáveis às sociedades limitadas constantes da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 ou pelas disposições da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, será necessária 
a aprovação de sócias representando ¾ (três quartos) das quotas representativas do 
capital social. 
 
CLÁUSULA 13 – As Sócias titulares de quotas representando a maioria do capital 
social poderão excluir, por justa causa, uma ou mais sócias que estiverem pondo em 
risco a continuidade da Sociedade, definida justa causa como a quebra da affectio 
societatis. 
 

CAPÍTULO IV 
ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

 
CLÁUSULA 14 – A sociedade será administrada por 2 (dois) administradores, sócios 
ou não sócios, residentes no País, eleitos pelas sócias de acordo com o quórum previsto 
no artigo 1.061 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Os administradores da 
Sociedade serão designados individualmente como “Administrador” e conjuntamente 
como “Administradores” ou “Diretoria”. 
 
§ 1º – Os Administradores da Sociedade são: Eduardo Lana de Paula, brasileiro, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 109.135.822 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o n° 085.054.237-55, 
para o cargo de Administrador Presidente e Rafael Klumpp De Miranda, brasileiro, 
solteiro, engenheiro mecatrônico, portador da Cédula de Identidade RG n° 368972756 
SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 368414368-57, para o cargo de Administrador 
Executivo, ambos com endereço comercial no Município de Ariquemes, Estado de 
Rondônia, na Travessa Canindé, n° 3545, Bairro Setor Institucional, CEP 76.872-872. 
 
§ 2º - Os Administradores são nomeados pelo prazo de 03 (três) anos, a contar da data 
da assinatura desse Instrumento, sendo permitida a reeleição, e terão as seguintes 
atribuições: 
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a) Administrador Presidente: responsável pelas relações externas da Sociedade junto a 
órgãos governamentais e entidades privadas, coordenando as atividades das áreas 
jurídicas e de comunicação e mantendo permanentemente informados os demais órgãos 
sobre as atividades da Sociedade; 
 
b) Administrador Executivo: responsável pela coordenação e condução dos assuntos 
internos e organizacionais da Sociedade, bem como a supervisão das áreas comercial, 
operacional, planejamento, projetos, obras e investimentos. 
 
§ 3º - Os Administradores ficarão dispensados de prestar caução para garantia de suas 
obrigações. 
 
§ 4º - A remuneração dos administradores será fixada pelas sócias, em reunião, e levada 
à conta de despesas gerais da Sociedade. 
 
§ 5º – Os administradores declaram expressamente que não estão incursos em nenhum 
dos crimes que vede a exploração de atividade empresarial, nos moldes do art. 1.011 § 
1º da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
 
CLÁUSULA 15 - Ocorrendo vacância do cargo de Administrador da Sociedade, por 
morte, impedimento definitivo ou destituição, a Reunião de Sócias elegerá um novo 
Administrador para exercer as funções do Administrador falecido, impedido ou 
destituído, durante o tempo restante do mandato do Administrador substituído. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de ausência ou impedimento temporário de um dos 
Administradores, suas funções serão exercidas cumulativamente pelo outro 
Administrador indicado pelas sócias em Reunião de Sócias. 
 
CLÁUSULA 16 - A Diretoria reunir-se-á sempre que assim exigirem os negócios 
sociais, mediante convocação de qualquer de seus membros com antecedência mínima 
de 5 (cinco) dias úteis. As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por 
maioria de votos. 
 
CLÁUSULA 17 - Compete à diretoria assegurar o regular funcionamento da Sociedade, 
resolvendo os assuntos atinentes ao seu objeto social e decidindo as questões que lhe 
forem propostas pelas sócias. 
 
CLÁUSULA 18 - A representação da Sociedade, em juízo ou fora dele, ativa ou 
passivamente, perante quaisquer terceiros e repartições públicas federais, estaduais e 
municipais, e a assinatura de escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, 
ordens de pagamento, contratos em geral e quaisquer outros documentos ou atos que 
importem em responsabilidade ou obrigação para a Sociedade ou que exonerem a 
Sociedade de obrigações para com terceiros, incumbirão e serão obrigatoriamente 
praticados: 
 
(i) por 2 (dois) Administradores, agindo sempre em conjunto; 
(ii) por qualquer Administrador, agindo em conjunto com um procurador com poderes 

específicos, constituídos conforme previsto no parágrafo único desta cláusula;  
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(iii) por 2 (dois) procuradores com poderes específicos, agindo sempre em conjunto, 
constituídos conforme previsto no parágrafo único desta cláusula;  ou  

(iv) por 01 (um) administrador ou 01 (um) procurador com poderes específicos, 
exclusivamente para o fim de representação da Sociedade em juízo e perante 
repartições públicas federais (Receita Federal e outras repartições), estaduais ou 
municipais, conforme especificado nos instrumentos de mandato. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As procurações outorgadas em nome da Sociedade serão 
necessariamente firmadas por 2 (dois) Administradores, sendo que as procurações 
deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para a representação 
em processos judiciais ou administrativos, que poderão ser por prazo indeterminado, 
terão validade de, no máximo, 1 (um) ano. 
 
CLÁUSULA 19 - São expressamente vedados, sendo considerados nulos e inoperantes 
com relação à Sociedade, às sócias e terceiros, os atos de qualquer Administrador, 
colaborador ou procurador da Sociedade que a envolverem em qualquer obrigação 
relativa a negócios ou operações estranhas ao objeto social ou cujos prazos de 
amortização excedam o prazo de concessão, nos termos do item 24.4.9 do Edital da 
Concorrência Pública nº 018/2014. 
 

CAPÍTULO V 
EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
CLÁUSULA 20 – O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de 
dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social será levantado o balanço 
patrimonial e preparadas as demais demonstrações financeiras. 
 
§ 1º – Do lucro apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de qualquer outra 
destinação, a provisão para o imposto sobre a renda e os prejuízos acumulados. 
 
§ 2º – O lucro líquido apurado no exercício será distribuído às sócias proporcionalmente 
às quotas por elas detidas, total ou parcialmente, para a formação de reservas ou para a 
conta de lucros acumulados, de acordo com a deliberação da sócia ou sócias 
representando a maioria do capital social da Sociedade. A distribuição dos lucros poderá 
ser desproporcional, desde que aprovada por sócia ou sócias representando a maioria do 
capital social da Sociedade. 
 
§ 3º – O prejuízo do exercício será, obrigatoriamente, absorvido pelos lucros 
acumulados e pelas reservas de lucros, nesta ordem. 
 
§ 4º – A Sociedade poderá levantar, semestralmente, ou em períodos menores, balanços 
intercalares, para verificação de resultados, e com base nestes, distribuir lucros, desde 
que, para tanto, haja deliberação de sócia ou sócias representando a maioria do capital 
social da Sociedade. 
 
§ 5º – A Sociedade poderá, mediante deliberação de sócia ou sócias representando a 
maioria do capital social da Sociedade, pagar às sócias juros sobre capital próprio da 
Sociedade, em conformidade com a legislação aplicável. 
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CAPÍTULO VI 
CONTINUAÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

 
CLÁUSULA 21 – A retirada, extinção, insolvência, exclusão ou recuperação 
extrajudicial ou judicial de qualquer das sócias não dissolverá a Sociedade, que 
prosseguirá com as remanescentes, a menos que estas, de comum acordo, resolvam 
liquidá-la. Os haveres da sócia retirante, extinta, insolvente, excluída ou em recuperação 
judicial ou extrajudicial, serão calculados com base nas últimas demonstrações 
contábeis levantadas pela Sociedade e lhe serão pagos, ou a seus sucessores, no prazo de 
seis meses contados do evento. Neste caso, as quotas serão pagas a partir do 6º (sexto) 
mês e em até 12 (doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 
delas 30 (trinta) dias após a data de apuração dos haveres, e atualizadas monetariamente 
conforme variação do IGP-M da FGV ou outro índice oficial que eventualmente venha 
a substituí-lo. 

 
CAPÍTULO VII 

DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE 
 

CLÁUSULA 22 - A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos em lei, por decisão de 
sócias representando ¾ (três quartos) do capital social. 
 
CLÁUSULA 23 - Em caso de liquidação, as sócias representando ¾ (três quartos) do 
capital social nomearão um liquidante a fim de que este proceda na conformidade das 
leis vigentes aplicáveis. 
 
CLÁUSULA 24 - Por decisão de sócias representando ¾ (três quartos) do capital 
social, a Sociedade poderá ser objeto de processo de transformação em outro tipo 
societário, incorporação, cisão ou fusão, respeitando o direito de retirada previsto no 
artigo 1.077 do Código Civil. 

 
CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

CLÁUSULA 25 – O presente contrato social poderá ser livremente alterado, a qualquer 
tempo, através de deliberação de sócia ou sócias representando ¾ (três quartos) do 
capital social da Sociedade.  
CLÁUSULA 26 - As publicações previstas em lei serão feitas no Diário Oficial do 
Estado e em qualquer jornal de grande circulação que vier a ser escolhido pela 
administração da Sociedade. 
 

CAPÍTULO IX 
FORO 

 
CLÁUSULA 27 - Fica eleito o foro da Comarca de Ariquemes, Estado de Rondônia, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para 
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dirimir quaisquer divergências oriundas do cumprimento ou interpretação deste contrato 
social. 

 
CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

CLÁUSULA 28 - Os Administradores aceitam os cargos para os quais foram eleitos, 
conforme Cláusula 14, §1º acima e declaram, sob as penas da lei, que não se encontram 
impedidos de exercer quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. 
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença das duas 
testemunhas abaixo assinadas. 

 
Ariquemes/RO, 01 de março de 2021. 

 
SÓCIAS: 

 
 

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. 
YAROSLAV MEMRAVA NETO  RADAMÉS ANDRADE CASSEB 

 
 
 

AEGEA DESENVOLVIMENTO S.A. 
YAROSLAV MEMRAVA NETO  RADAMÉS ANDRADE CASSEB 

 
ADMINISTRADOR RENUNCIANTE: 
 

 
ARLINDO SALES PINTO 

 
ADMINISTRADOR ELEITO: 
 
 

EDUARDO LANA DE PAULA 
 

TESTEMUNHAS: 
 
______________________________ _____________________________  
Nome: Alexandre Coelho Matias Nome: Marcelo Bogas 
CPF: 375.604.978-70                                         CPF: 290.499.288-03 
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Avisos Legais: Confidencialidade e Propriedade Intelectual 

Esta Nota Técnica tem caráter confidencial e seu conteúdo não pode ser reproduzido ou distribuído para 

terceiros. As pessoas que receberam uma cópia desta Nota Técnica se comprometem a não reproduzir ou 

distribuir, em parte ou no todo, o seu conteúdo, sem a prévia e formal autorização da Água de Ariquemes. 

Código de ética: Os entendimentos tratados neste texto permanecerão absolutamente confidenciais, sendo 

discutidos e conhecidos apenas entre as partes. A GO Associados se compromete a guardar 

confidencialidade de números e informações que lhe forem fornecidos pela Contratante e só utilizá-los para 

fins previamente acordados e em ocasiões expressamente autorizadas pela Contratante. A GO Associados 

não divulgará e fará com que os membros de sua equipe não divulguem, sob as penas da lei, a terceiros, 

sem a autorização da Contratante ou pessoas por elas indicadas por escrito, quaisquer informações ou dados 

de natureza técnica ou tecnológica, administrativa, financeira, bem como todas e quaisquer informações de 

natureza fiscal, comercial e econômica da Contratante, seus sócios, administradores ou quaisquer pessoas 

físicas ou jurídicas relacionadas. Todas as atividades da GO Associados são regidas por meio do Código 

de Ética que abrange desde a Relação com o Cliente até a Responsabilidade Ambiental e Social, passando 

pela Condução dos Serviços Profissionais. Além do Código de Ética, todos os profissionais da equipe GO 

Associados, inclusive seus sócios e consultores especiais, estão vinculados ao Termo de Confidencialidade, 

cuja observância se inicia a partir de seu ingresso na Consultoria e permanece mesmo após seu desligamento 

desta, sob pena de responsabilidade civil e criminal. Para maiores informações sobre o Código de Ética e o 

Termo de Confidencialidade, acesse www.goassociados.com.br. 

Limitação de responsabilidade: Esta Nota Técnica foi elaborado com base nas informações fornecidas 

pela Contratante, para as quais a GO Associados não assume qualquer responsabilidade sobre seu conteúdo, 

veracidade, consistência ou suficiência. As análises e conclusões deste Parecer restringem-se estritamente 

aos aspectos solicitados pelo Contratante. A Contratante se compromete, em caráter irrevogável e 

irretratável a manter a GO Associados, suas afiliadas, seus representantes, consultores, sócios, diretores e 

empregados, isentos de responsabilidade por prejuízos, perdas ou danos causados à Contratante e/ou a 

terceiros, que possam vir a ser demandados, reclamados ou causados, direta ou indiretamente. Obriga-se, 

igualmente, a indenizar a GO Associados de todos os custos e despesas judiciais ou extrajudiciais e/ou 

honorários advocatícios que venham a ser demandados ou reclamados por terceiros, em decorrência da 

imputação de qualquer responsabilidade à GO Associados no âmbito deste Contrato, desde que tais 

prejuízos tenham, comprovadamente, origem em informações incorretas fornecidas pela Contratante. 

©2021 GO ASSOCIADOS. Todos os direitos reservados. Todos os textos, imagens, gráficos, 

animações, vídeos, músicas, sons e outros materiais utilizados nesta Nota Técnica são protegidos por 

direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual pertencentes à GO ASSOCIADOS. 
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Equipe 

Gesner Oliveira – Presidente do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica/CADE (1996-2000); Presidente da Sabesp (2007-10); Ph.D. em Economia 

pela Universidade da Califórnia/Berkeley; Professor da Fundação Getúlio Vargas-SP 

desde 1990. Professor Visitante da Universidade de Columbia nos EUA (2006); Sócio da 

GO Associados. 

Pedro Scazufca – Assistente Executivo da Presidência da Sabesp (2007-2011); 

Mestre e Bacharel em Economia pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da FEA/USP; 

Palestrante em cursos de Regulação e Saneamento da Fundação Getúlio Vargas de São 

Paulo – FGV-SP. Especialista nas áreas de pesquisa econômica, regulação, infraestrutura, 

saneamento e modelagem econômico-financeira. Sócio da GO Associados. 

Antonio Garbelini Junior - Pós-graduado em Economia de Empresas pela 

Fundação Getúlio Vargas (CEAG – FGV/SP – 1983). Graduado em Administração de 

Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP – FGV – 1981). Graduado em Direito 

pela Universidade de São Paulo (USP – 1985). Atuação há mais de 30 anos nas áreas de 

direito econômico, direito do comércio internacional e direito empresarial, com ênfase 

em defesa da concorrência e infraestrutura. Consultor Sênior da GO Associados. 

Guilherme Freitas - Mestre em Economia pela Escola de Economia de São Paulo 

(EESP-FGV) e graduado em Economia pela FEA-USP. Especialista em análise 

microeconômica e avaliação de impactos. Consultor da GO Associados. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste Relatório Técnico é avaliar o equilíbrio econômico-financeiro 

do Contrato de Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário (“Contrato”), celebrado pela empresa Águas de Ariquemes Saneamento SPE 

Ltda. (“Concessionária” ou “Águas de Ariquemes”) com o Município de Ariquemes 

(“Concedente” ou “Município”).  

Este Relatório Técnico deve subsidiar o processo de Revisão Ordinária a ser 

apresentado pela Concessionária, levando em consideração os eventos de desequilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato arcados por esta em discordância com a distribuição 

dos riscos segundo o Contrato. Este Relatório Técnico apresenta a quantificação do 

impacto dos eventos de desequilíbrio. A avaliação jurídica sobre o enquadramento 

contratual e regulatório dos eventos de desequilíbrio será apresentada pela Concessionária 

em outro documento, produzido pelo escritório Portugal Ribeiro (“Relatório Jurídico”).  

Para tanto, este Relatório Técnico é composto por cinco seções, incluindo esta 

Introdução. A Seção 2 apresenta o breve histórico da concessão. A Seção 3 apresenta o 

modelo regulatório do Contrato, bem como a lógica da realização dos investimentos em 

uma concessão e a consequente necessidade de manutenção do equilíbrio econômico e 

financeiro para a boa execução contratual. Qualquer evento de desequilíbrio, cujo risco 

não esteja alocado à Concessionária pode e deve ser reequilibrado pelo Poder Público, 

segundo o modelo regulatório do Contrato e mediante as formas de recomposição 

admitidas em direito.  

A Seção 4 traz as premissas e cálculos do desequilíbrio econômico-financeiro 

do Contrato e traz a proposta para reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. A 

Seção 5 apresenta as conclusões do Relatório Técnico, incluindo a proposta para 

reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.  

Para a realização deste Relatório Técnico foram utilizadas fontes públicas de 

informação, devidamente citadas no documento, bem como informações cedidas pela 
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Concessionária. As informações utilizadas podem ser obtidas diretamente com a 

Concessionária. 
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2 BREVE HISTÓRICO DA CONCESSÃO DE 

SANEAMENTO EM ARIQUEMES 

O objetivo desta Seção é apresentar um breve histórico da concessão dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Ariquemes. 

O Município de Ariquemes deflagrou, no início de 2016, a licitação para a 

concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

Ao final, a empresa Aegea Saneamento e Participações S/A foi declarada vencedora, 

firmando o Contrato de Concessão nº 194/2016-FMSB (“Contrato”), mediante a criação 

da sociedade de propósito específico “Águas de Ariquemes”. O objeto do Contrato é: 

 Prestação, pela Concessionária, por sua conta e risco, dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em caráter 

de exclusividade, na área de concessão, mediante a cobrança de tarifa dos 

usuários.  

 O serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

compreende o planejamento, a construção, a operação e a manutenção 

das unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais 

de produção e distribuição de água potável, coleta, afastamento, 

tratamento e disposição de esgotos. 

O Contrato tem prazo de 30 anos, devendo a Concessionária realizar 

investimentos na implementação de rede de saneamento e universalização do 

abastecimento de água, além da operação destes serviços.  

Os serviços da Águas de Ariquemes são regulados pela Agência de Regulação 

de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia (“AGERO”), que além do 

Município de Ariquemes, regula diversos outros municípios do Estado de Rondônia. 
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3 MODELO REGULATÓRIO DO CONTRATO 

Nesta Seção, apresenta-se a metodologia de avaliação do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato. 

Uma das primeiras premissas a serem avaliadas em processos de reequilíbrio 

econômico-financeiro de contratos de concessão/revisões extraordinárias e ordinárias, 

após a verificação da materialidade do evento de desequilíbrio, é a quantificação deste 

evento. Para isso, é necessária a análise da regra contratual, denominada modelo de 

regulação do contrato. 

Em linhas gerais, significa avaliar qual é a equação econômico-financeira 

vigente, a forma de remuneração do capital investido pela Concessionária, e, para os 

eventos de desequilíbrio, como é a metodologia e a base de preços para correta avaliação 

e quantificação. 

3.1 CONDIÇÃO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO DO CONTRATO: MANUTENÇÃO DA 

TIR CONTRATUAL 

A cláusula 15 do Contrato de Concessão define que a Taxa Interna de Retorno 

(TIR) de projeto apresentada na Proposta Comercial da Licitante Vencedora, é o 

parâmetro para aferição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, conforme 

transcrito a seguir: 

CLÁUSULA 15 – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 

CONTRATO 

15.1. Constitui condição fundamental do regime jurídico da CONCESSÃO, a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO. 

15.2. É pressuposto básico da equação econômico-financeira que regula as 

relações entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, o 
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permanente equilíbrio entre os investimentos, encargos da 

CONCESSIONÁRIA e as receitas da CONCESSÃO. 

(...) 

15.4. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO 

será implementada tomando como base a Taxa Interna de Retorno – TIR do 

projeto, considerada na PROPOSTA COMERCIAL.  

3.1.1 Aspectos conceituais: Fluxo de Caixa Descontado, Valor Presente 

Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) 

Antes de apresentar a forma de reequilíbrio contratual, é importante apresentar, 

de forma resumida, alguns conceitos de finanças relevantes para a avaliação do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato.  

A metodologia de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) é uma das principais 

metodologias de avaliação e valoração de projetos e a estrutura específica do Fluxo de 

Caixa do Contrato em questão. 

O fluxo de caixa é assim composto pela combinação de valores que se espera 

receber (valores positivos ou entradas de caixa) ou que se espera pagar (valores negativos 

ou saídas de caixa). No fluxo de caixa (𝐹𝐶𝐿 ) são projetados os seguintes grandes grupos 

de direcionadores: (a) receitas; (b) custos operacionais; (c) investimentos, e (d) tributos. 

Aplicado ao caso dessa Concessão, temos as receitas aferidas e custos, investimentos e 

tributos pagos pela Concessionária na prestação dos serviços, ou seja: 

𝐹𝐶𝐿 = 𝑅 − 𝐶 − 𝐼 − 𝑇  

Em que: 

𝐹𝐶𝐿  é o fluxo de caixa livre na data t; 

𝑅  é a receita bruta na data t; 

𝐶  é o custo na data t; 
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𝐼  é o investimento na data t; e 

𝑇  é o tributo na data t. 

O VPL do projeto é a soma dos valores presentes de cada um dos fluxos de caixa 

da vida do projeto: tanto os positivos quanto os negativos. É obtido por meio da diferença 

existente entre as saídas de caixa (investimentos, custos e impostos) e as entradas 

econômicas de caixa (receitas), descontadas a uma determinada taxa de juros.  

O VPL é obtido por meio da fórmula: 

VPL =
FC𝐿

(1 + r)
 

Em que:  

 FCLt é o fluxo de caixa livre; 

 t é um ano específico da concessão;  

 N é o número de períodos da concessão; e 

 r é a taxa de desconto utilizada para obter o VPL 

Por fim, do ponto de vista conceitual, a Taxa Interna de Retorno corresponde à 

taxa que iguala a zero a equação do valor presente líquido do fluxo de caixa.  

VPL =
FC𝐿

(1 + TIR)
= 0 

Em que:  

 VPL é o valor presente líquido 

 FCLt é o fluxo de caixa livre no período ‘t’; 

 N é o número de períodos da concessão; e 

 TIR é a taxa de desconto que torna a equação verdadeira. 
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O conceito aqui presente é que as receitas e os desembolsos realizados pela 

Concessionária alcancem um retorno equivalente à TIR de Projeto pactuada na Proposta 

Comercial. 

3.1.2 Taxa Interna de Retorno Contratual (TIR Contratual) 

A TIR Contratual é aquela apresentada pela Concessionária em sua proposta 

comercial, com valor de 12,20%. Aplicando a definição conceitual antes apresentada para 

o Contrato, essa informação equivale a considerar que o Valor Presente Líquido (VPL) 

deve ser igual a zero, quando considerado uma TIR de 12,20%. Ou seja: 

VPL =
FC𝐿

(1 + 12,20%)
= 0 

Note-se que as condições iniciais da proposta em termos dos componentes do 

fluxo de caixa - receitas, custos, investimentos e tributos, chegava justamente nesse 

resultado, ou seja uma TIR de 12,20%. Porém, com as alterações contratuais promovidas 

pelos fatores de desequilíbrios resumidos e quantificados na Seção 4, novos encargos são 

assumidos pela Concessionária, o que altera a equação contratual e demanda que o 

Contrato seja reequilibrado.  

Alguns exemplos de como os fatores de desequilíbrio podem alterar a equação 

contratual e reduzir a TIR são:  

 Novos investimentos a serem assumidos pela Concessionária;  

 Antecipação de investimentos feitos pela Concessionária;  

 Todos os efeitos em termos de tributação e amortização por conta dos 

novos investimentos e das alterações no cronograma original de 

investimentos; 

 Todos os efeitos nas projeções da Proposta Comercial dos itens cujo 

risco não é da Concessionária (por exemplo, assunção de novos 

investimentos); 

 Impactos em termos de receitas dos fatores de desequilíbrio. 
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3.2 ESTRUTURA DE FLUXO DE CAIXA UTILIZADA 

O QUADRO 1 e o QUADRO 2 trazem a estrutura do Fluxo de Caixa e da DRE 

conforme utilizado na Proposta Comercial e, consequentemente, neste Relatório Técnico 

para avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.  

QUADRO 1: ESTRUTURA DO FLUXO DE CAIXA DA PROPOSTA COMERCIAL 
DESCRIÇÃO 

ENTRADAS 

Receita Tarifas de Água 

Receita Tarifas de Esgoto 

Receita de Serviços complementares  

SAÍDAS 

Investimentos Concessionária 

Custos Operacionais / Manutenção 

Seguros e Garantias 

Impostos sobre Faturamento 

Taxa de Fiscalização 

Inadimplência 

Imposto de Renda / Impostos 

IR 

CSLL 

SALDO FINAL DE CAIXA  

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 

Fonte: Água de Ariquemes. 

QUADRO 2: ESTRUTURA DO DRE DA PROPOSTA COMERCIAL 

DESCRIÇÃO 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

Receita Tarifas de Água 

Receita Tarifas de Esgoto 
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Receita de Serviços complementares 

DEDUÇÕES 

COFINS 

PIS 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

CUSTO DE EXPLORAÇÃO 

Pessoal Operacional 

Insumos 

Outros Custos 

LUCRO BRUTO 

DESPESAS OPERACIONAIS DA CONCESSIONÁRIA 

Despesas Administrativas 

Pessoal Administrativo 

PERDAS POR INADIMPLÊNCIA 

TAXA DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL 

SEGUROS E GARANTIAS 

RESULTADO OPERACIONAL 

DEPRECIAÇÃO 

RESULTADO FINANCEIRO 

RESULTADO ANTES DO IR E CSSL 

IMPOSTO DE RENDA E CONTIBUIÇÃO SOCIAL 

Imposto de Renda 

Contribuição Social sobre Lucro Líquido 

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

Fonte: Água de Ariquemes. 
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4 RESUMO E CÁLCULO DO IMPACTO DOS EVENTOS 

DE DESEQUILÍBRIO  

Esta Seção tem o objetivo de resumir os eventos de desequilíbrio e apresentar o 

cálculo do impacto desses eventos para o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.  

É importante ter claro que a avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato preserva as premissas contidas na Proposta Comercial, com a adição dos eventos 

que desequilibraram o Contrato.   

4.1 FATOR 1: ATRASO DO REAJUSTE ANUAL  

A presente revisão periódica ordinária também deve compensar a 

Concessionária pelo desequilíbrio econômico-financeiro por ela suportado em virtude dos 

contingenciamentos e atrasos nos reajustes tarifários anuais ocorridos no período de 

referências desta RO. 

Assim, temos que desde o início do Contrato, ocorreram algumas situações de 

atraso e/ou aplicação incorreta do reajuste tarifário definido em contrato entre os Ano 1 

ao Ano 4. A consequência dessa situação de atraso ou não reajustamento é a frustração 

de receita de água e de esgoto nos quatro primeiros anos do contrato, afetando o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. Tais reajustes devidos estão resumidos no QUADRO 

3. 
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QUADRO 3: REAJUSTES TARIFÁRIOS DEVIDOS ANO 1 A ANO 4 

 

Fonte: Águas de Ariquemes. 

O QUADRO 4, por sua vez, apresenta a frustração de receita provocada por tal 

fator nos quatro primeiros anos do contrato, acarretando um impacto negativo de -0,23% 

na TIR da concessão. 

QUADRO 4:  FATOR 1: FRUSTRAÇÃO DE RECEITA NOS QUATRO PRIMEIROS 
ANOS 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

Ano 
Proposta 

Comercial 
Realizada Frustração 

1 12.375.887 11.188.708 1.187.180 

2 13.409.059 12.476.179 932.880 

3 15.221.682 14.171.935 1.049.747 

4 17.901.164 17.849.452 51.712 

Total 58.907.792 55.686.274 3.221.518 

Fonte: Águas de Ariquemes. Valores em reais (R$) de nov/2015. 

DATA TRA Contratual
Índice de 

Reajustamento
TRA Praticada Defasagem

mai/16 2,86 2,86 0,000%
nov/16 3,16 10,460% 2,86 10,460%
nov/17 3,12 -1,260% 2,86 9,091%
fev/18 3,12 2,190% 2,92 6,849%
nov/18 3,12 3,480% 3,02 3,311%
nov/18 3,43 10,050% 3,02 13,576%
abr/19 3,43 4,500% 3,16 8,544%

jun/19
3,43 5,310% 3,32 3,313%

nov/19 3,43 3,31% 3,43 0,000%
nov/19 3,55 3,38% 3,43 3,380%
dez/19 3,55 3,38% 3,55 0,000%
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4.2 FATOR 2: FRUSTRAÇÃO DE RECEITA DECORRENTE 

DE LIGAÇÕES FACTÍVEIS NÃO REALIZADAS 

A Concessionária projetou em sua Proposta Comercial uma adesão crescente aos 

sistemas de água e esgoto. No entanto, por conta de fatos alheios à sua vontade, tal taxa 

de adesão tem se mostrado abaixo da prevista na Proposta Comercial na maioria dos anos 

avaliados. Conforme Relatório Jurídico, produzido pelo escritório Portugal Ribeiro, 

temos: 

A não adesão de munícipes às redes de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário teve consequências negativas sobre a remuneração da 

Concessionária e impactou o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 

Concessão. Isso porque a obrigação de compelir a conexão pelos munícipes 

às redes de água e/ou esgoto disponibilizadas pela Concessionária foi atribuída 

ao Poder Concedente, tanto pelas Cláusulas 20.1, alínea “b”, e 1.1, do Contrato 

de Concessão quanto pelo artigo 8º, da Lei nº 1.658/11 (“Plano Municipal de 

Saneamento Básico”), e pelo art. 45 da Lei nº 11.445/07.  

Fato é que o Contrato estabelece que incumbe ao Poder Concedente cumprir 

e fazer cumprir as disposições legais, o regulamento da Concessão e o 

Contrato, complementando-o sempre que necessário (Cláusula 20.1, alínea 

“b”). A Cláusula 1.1, do Contrato de Concessão, por sua vez, prevê 

expressamente que a Concessão e o Contrato são regidos pela Lei nº 1.658/11. 

Neste sentido, ressalta-se disposição contida na Lei nº 1.658 (“Plano 

Municipal de Saneamento Básico”), de 6 de outubro de 2011, segundo a qual 

todo usuário fica obrigado a se conectar às redes de abastecimento de água 

e/ou esgotamento sanitário. 

“Art. 8º Excetuados os casos previstos em norma administrativa de regulação, 

toda edificação permanente urbana será conectada à rede pública de 

abastecimento de água potável ou de esgotamento sanitário disponível.” 
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Com vistas a obrigar os usuários a se conectarem à rede, o Plano Municipal 

de Saneamento Básico também previu a aplicação de penalidades a usuários 

irregulares pela Prefeitura Municipal. 

O  

QUADRO 5 explicita essas diferenças entre a adesão prevista pela Proposta 

Comercial e a efetivamente realizada. 

QUADRO 5: DIFERENÇA ADESÃO PROPOSTA COMERCIAL E EFETIVA 

Proposta Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Adesão Água 66% 68% 70% 75% 

Adesão Esgoto 5% 10% 20% 40% 

Real Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Adesão Água 60% 64% 74% 74% 

Adesão Esgoto 16% 16% 16% 17% 

Fonte: Águas de Ariquemes. 

A adesão abaixo do previsto ocasiona uma redução das receitas de água e esgoto 

esperadas pela Concessionária, enquanto uma adesão acima do previsto (como as de 

esgoto no Ano 1 e Ano 2 conforme  

QUADRO 5) ocasiona um aumento das receitas de água e esgoto esperadas pela 

Concessionária. O QUADRO 6 mostra a frustração/ganho de receitas inesperado pela 

Concessionária. Tal fator agregado gera um impacto negativo de -0,15% na TIR da 

concessão. 

QUADRO 6: FATOR 2: FRUSTRAÇÃO DE RECEITA NOS QUATRO PRIMEIROS 
ANOS 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

Ano Proposta Comercial Realizada Frustração 

1 12.375.887 11.387.153 988.734 

2 13.409.059 12.666.945 742.114 

3 15.221.682 15.926.233 - 704.551 
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4 17.901.164 16.698.039 1.203.125 

Total 58.907.792 56.678.370 2.229.422 

Fonte: Águas de Ariquemes. Valores em reais (R$) de nov/2015. 

4.3 FATOR 3: NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO CADASTRO 

DE USUÁRIOS PELO PODER CONCEDENTE E A 

CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE RECEITA TARIFÁRIA 

NO PRIMEIRO MÊS DA CONCESSÃO 

A ausência de arrecadação de receita tarifária no primeiro mês da Concessão 

(dezembro de 2016), ocasionada pela não disponibilização, pelo Poder Concedente, do 

Cadastro de Usuários dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

também impactou o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. 

Assim, por demora na passagem da concessão pelo Poder Concedente, gerou-se 

uma frustração de receita de água e de esgoto no primeiro mês da concessão (dez/16), que 

afetou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O QUADRO 7 indica o total da 

frustração de receita de água e de esgoto decorrida desse fator. O quadro mostra a receia 

projetada para o Ano 1 na Proposta Comercial e a receita proporcional de um mês de 

contrato (1/12), que é a receita frustrada.  

QUADRO 7: TOTAL DA FRUSTRAÇÃO DE RECEITA COM A PERDA DO 
PRIMEIRO MÊS DA CONCESSÃO 

Proposta - com dez/16 Ano 1 

Faturamento Água 11.860.163 

Faturamento Esgoto 45.452 

Real - sem dez/16 Ano 1 

Faturamento Água 10.871.816 

Faturamento Esgoto 41.665 

Frustração de Receita de Água 988.347 

Frustração de Receita de Esgoto 3.788 

Fonte: Águas de Ariquemes. Valores em reais (R$) de nov/2015. 
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Tal fator gera um impacto negativo de -0,08% na TIR da concessão. 

 

4.4 FATOR 4: INVIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DENTRO 

DO CRONOGRAMA PACTUADO ENTRE AS PARTES E 

SEUS IMPACTOS SOBRE AS METAS CONTRATUAIS 

O Relatório Jurídico contextualiza o Fator 4, justificando sua responsabilidade 

alocada ao Poder Concedente: 

Os diversos atrasos do Município na realização dos atos para desapropriação 

das áreas onde seriam construídas a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) e a 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) impactaram diretamente o 

cumprimento do cronograma previsto na proposta comercial da 

Concessionária e abalaram o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, 

razão pela qual tal acontecimento deve ser considerado causa justificadora de 

inexecuções contratuais e evento de desequilíbrio a ser sanado na presente 

RO.  

Como apontado pela Concessionária em diversas oportunidades, algumas das 

obrigações da Concessionária foram diretamente impactadas pela 

materialização de fato cujo risco foi contratualmente alocado ao Município, 

como, por exemplo, o atraso, por parte do Poder Concedente, na liberação das 

áreas para construção da EEE e da ETE e a alteração da concepção do sistema 

de esgotamento sanitário fixado no Plano Diretor do Município. 

Estes eventos constituem atos da administração que impactaram o equilíbrio 

econômico-financeiro da Concessão e até hoje retardam o cumprimento do 

Contrato, constituindo-se em causas justificadoras de inexecuções contratuais 

da Concessionária, exonerando-a da responsabilidade pelo atraso no 

cumprimento de suas obrigações. 
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Além desses pontos, é importante ressaltar que em observância às disposições 

contratuais, em 9 de maio de 2017, a Concessionária encaminhou ao Município a Carta 

ARS nº 047/2017, na qual informou acerca da necessidade de desapropriação de área para 

a implantação da ETE e da EEE. Em 13 de novembro de 2017, o Poder Concedente 

expediu o despacho Autos de nº 8795/20107 o qual afirmou que a localização indicada 

pela Concessionária não era de interesse da Administração Pública, pela área se 

encontrar dentro do perímetro urbano, o qual causaria uma série de desconforto à 

população daquela região, solicitando à Concessionária a indicação de outra área e, 

portanto, mudando a cobertura proposta originalmente. 

 Assim, tendo em vista minimizar os impactos no tráfego do município, 

visando não paralisar a cidade, com as obras de infraestrutura, a Concessionária 

optou por indicar outra área para realização das obras em 28 de novembro de 2017, 

conforme Carta ARS nº 242/2017. Posteriormente, diante de nova solicitação do 

Município, foram enviadas, mediante a Carta ARS nº 085/2018, de 03 de abril de 2018, 

duas alternativas para implantação da EEE, bem como o memorial de desapropriação e 

croqui das áreas a serem implantadas a ETE e a EEE. No entanto, conforme Relatório 

Jurídico: 

Em resposta datada de 8 de junho de 2018, o Poder Concedente, mediante 

Ofício nº 106/SEMPOG/2018 (Doc. 12), informou que optaria pela alternativa 

01, qual seja, aquela constante da proposta técnica da Concessionária. Dessa 

forma, o Poder Concedente acabou por selecionar a área inicialmente indicada 

pela Concessionária na Carta ARS nº 047/2017 (Doc. 8), enviada em 09 de 

maio de 2017, e por ele recusada anteriormente. 

Ultrapassados aproximadamente 4 (quatro) meses dessa resposta, em 6 de 

novembro de 2018, por meio do Ofício 206/SEMPOG/2018 (Doc. 13), o 

Poder Concedente informou à Concessionária acerca da edição do Decreto 

Municipal nº 4.680, de 27 de setembro de 2018, que declara de utilidade 

pública, para fins de desapropriação, o imóvel necessário à implantação da 

ETE. Ocorre que, em 22 de novembro de 2018, ou seja, quase duas semanas 

após o ofício em comento, a Concessionária recebeu o Ofício nº 044/2018 

(Doc. 14), por meio do qual a Câmara Municipal informou acerca da 
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recomendação feita ao Poder Concedente sobre a suspensão do processo de 

desapropriação até que fossem dirimidas questões técnicas sobre a 

implantação ETE na área indicada, de forma a evitar decisões precipitadas. 

Conclui o Relatório Jurídico: 

Além de atrasar na edição dos atos necessários à desapropriação, o Município 

editou lei posterior à celebração do Contrato, por meio da qual alterou as 

características da concepção técnica do projeto da ETE, inviabilizando a 

construção da solução apresentada na Proposta Comercial da Concessionária 

em licitação, o que gerou custos adicionais com obras que não estavam 

inicialmente previstas como sua obrigação e desequilibrou a equação 

econômico-financeiro da Concessão, atraindo a responsabilidade do Poder 

Concedente nos termos das Cláusulas 8.2, letra “f”, e 18.1, letra “c”, do 

Contrato.  

Antes mesmo da desapropriação da área de instalação da ETE, o Poder 

Concedente promulgou a Lei Municipal nº 2.341/2019, de 17 de dezembro de 

2019, dispondo sobre o Plano Diretor Participativo de Ariquemes. O inciso 

VII do art. 213 afetou diretamente a Concessão na medida em que proibiu a 

instalação de estações de tratamento de esgoto do tipo aberta no perímetro 

urbano de expansão urbana do Município. 

Essa vedação legal impactou diretamente a implantação do projeto da 

Concessionária para a infraestrutura de tratamento de esgotamento sanitário 

da Concessão, visto que a instalação de ETE do tipo aberta foi justamente a 

originalmente prevista pela Concessionária na proposta apresentada em 

licitação. 

Dessa maneira, há uma série de consequências do ponto de vista do equilíbrio 

econômico-financeiro contratual: 

 O investimento é deslocado no tempo, com impacto positivo para a TIR 

Contratual. O QUADRO 8 demonstra a diferença da alocação de 

investimento nos primeiros dez anos da concessão, ao passo que o 
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QUADRO 9 demonstra a mudança de alocação para os 30 anos de 

investimentos, evidenciando que o investimento total da proposta 

comercial é mantido; 

 Ocorre um deslocamento no tempo das receitas de esgoto projetadas na 

proposta comercial, com impacto negativo na TIR Contratual; 

 Ocorre um deslocamento no tempo do custo operacional (redução nos 

primeiros anos), com impacto positivo para a TIR Contratual. Os 

QUADRO 10 e QUADRO 11 contém, respectivamente a diferença de 

alocação de Receitas e Custos causada pelo Fator 4; 

 Mudança na evolução do total percentual de área de cobertura do sistema 

de esgotamento sanitário, conforme QUADRO 12. 

 

Fonte: Águas de Ariquemes. Valores em reais (R$) de nov/2015. 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proposta Comercial  29.649  9.068  8.186  7.389  18.537  4.684  7.988  2.634  2.713    9.321 

Repactuação  23.998  4.009  2.902  1.880    1.858  6.719  9.108  7.314  7.610  18.772 

QUADRO 8: ALOCAÇÃO DO CAPEX NOS PRIMEIROS 10 ANOS DE 
CONCESSÃO 
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QUADRO 9: FATOR 4 - IMPACTO NA DISTRIBUIÇÃO DO CAPEX 

Fonte: Águas de Ariquemes. Total do investimento da Proposta Comercial e da Repactuação: R$ 

194.537.158. Valores em milhares de reais (R$’000) – nov/2015. 

 

Fonte: Águas de Ariquemes. Valores em milhares de reais (R$’000) – nov/2015.  
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QUADRO 10: FATOR 4: IMPACTO NA DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA 
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Fonte: Águas de Ariquemes. Valores em milhares de reais (R$’000) - nov/2015. 

 

 

QUADRO 12: FATOR 4: EVOLUÇÃO DA COBERTURA DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cobertura 
proposta  

10% 20% 30% 40% 50% 54% 60% 60% 60% 70% 

Cobertura 
repactuada  

2,62% 2,93% 2,89% 2,6% 3% 10% 20% 30% 40% 50% 

Ano 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Cobertura 
proposta  

80% 80% 80% 80% 90% 92% 92% 96% 98% 100% 

Cobertura 
repactuada  

60% 70% 80% 80% 80% 80% 90% 92% 92% 96% 

Ano 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Cobertura 
proposta  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Cobertura 
repactuada  

98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Águas de Ariquemes. 
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QUADRO 11: FATOR 4: IMPACTO NA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS 
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De forma agregada, tal fator gera um impacto positivo de +0,79% na TIR da 

concessão. 

4.5 FATOR 5: AUMENTO DO CUSTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA POR IMPOSIÇÃO DO DECRETO 

FEDERAL Nº 9.642/2018 

O Decreto Federal nº 9.642/2018 definiu uma redução gradativa estabelecida 

pelo sobre os descontos concedidos em tarifa de energia elétrica pelo Decreto Federal nº 

7.891/2013. Conforme Relatório Jurídico, temos que: 

O aumento do custo de energia elétrica também afetou o equilíbrio 

econômico-financeiro da Concessão por circunstâncias que, segundo as 

Cláusulas 8.2, letra “f”, e 18.1, letra “c”, do Contrato, são de responsabilidade 

do Poder Concedente, constituindo-se evento de desequilíbrio em prejuízo da 

Concessionária, a ser objeto de apreciação na presente revisão periódica 

ordinária. 

Tal redução nos subsídios de energia gera aumento expressivo nos custos de 

energia elétrica da concessão, resultando em impacto total de aumento aproximado de R$ 

10 milhões no OPEX da concessão. Este fato decorre de decisão governamental alheia à 

vontade da Concessionária e necessita ser reequilibrado.   

O QUADRO 13 explicita tal redução gradativa nos subsídios para energia 

elétrica, ao passo que o QUADRO 14 mostra as diferenças de custos com energia para a 

Concessionária. 
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QUADRO 13: REDUÇÃO NO SUBSÍDIO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Águas de Ariquemes. 

 

 

Fonte: Águas de Ariquemes. Valores em milhares de reais (R$’000) - nov/2015. 

 Tal fator gera um impacto negativo de -0,26% na TIR da concessão.  
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Proposta Comercial Fim do Subsídio

1 mês 11 meses
Ano 1 Nov/16 - Out/17 15% 15%
Ano 2 Nov/17 - Out/18 15% 15%
Ano 3 Nov/18 - Out/19 15% 15%
Ano 4 Nov/19 - Out/20 15% 12%
Ano 5 Nov/20 - Out/21 12% 9%
Ano 6 Nov/21 - Out/22 9% 6%
Ano 7 Nov/22 - Out/23 6% 3%
Ano 8 Nov/23 - Out/24 3% 0%
Ano 9 Nov/24 - Out/25 0% 0%

Ano 10 Nov/25 - Out/26 0% 0%

Subsídio
Ano Concessão

QUADRO 14: FATOR 5: IMPACTO NOS CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA 
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4.6 CONSOLIDAÇÃO DOS EVENTOS DE 

DESEQUILÍBRIO 

QUADRO 15: IMPACTO CONSOLIDADO 
 Fonte: Elaboração GO Associados. 

O QUADRO 15Erro! Fonte de referência não encontrada. traz os impactos 

em termos de TIR de cada um dos fatores apresentados. O valor total da TIR após a 

incidência de todos os fatores é de 12,13%, uma queda de 0,07 pontos percentuais em 

relação à TIR Contratual de 12,20%. O Fluxo desequilibrado do contrato consolidado é 

Fatores de Desequilíbrio Impacto TIR 

1) Atraso do reajuste anual -0,23% 

2) Frustração de receita decorrente de ligações factíveis não 

realizadas 
-0,15% 

3) Não disponibilização do cadastro de usuários pelo Poder 

Concedente e a consequente ausência de receita tarifária no 

primeiro mês da Concessão 

-0,08% 

4) Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento 

sanitário dentro do cronograma pactuado entre as partes e seus 

impactos sobre as metas contratuais 

+0,79% 

5) Aumento do custo de energia elétrica por imposição do 

Decreto Federal nº 9.642/2018 
-0,26% 

Impacto Desequilíbrios -0,07% 

TIR Proposta Comercial 12,20% 

TIR Resultante 12,13% 

ID: 284676 e CRC: 9AE9EBC1



   

30 

 

 

apresentado no ANEXO 2 – FLUXO DESEQUILIBRADO – TIR 12,13% deste Relatório 

Técnico.  

4.7 PROPOSTA PARA REEQUILÍBRIO DO CONTRATO 

A TIR Contratual é de 12,20%, que é a TIR do projeto considerada na proposta 

comercial. Aplicando essa definição conceitual para o Contrato, essa informação equivale 

a considerar que o Valor Presente Líquido (VPL) deve ser igual a zero, quando 

considerado uma TIR de 12,20%. Ou seja: 

VPL =
FC𝐿

(1 + 12,20%)
= 0 

Como demonstrado anteriormente, por conta dos eventos de desequilíbrio, a 

TIR Contratual foi reduzida para 12,13%.  

Com o intuito de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato é 

proposto o cenário exibido pelo QUADRO 16. Foi avaliada a aplicação integral do 

realinhamento tarifário no Ano 6, em novembro de 2021. 

Os Fluxos Reequilibrados do projeto são apresentados no ANEXO 2 – FLUXO 

DESEQUILIBRADO – TIR 12,13%. 

QUADRO 16: CENÁRIO PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO 

    REEQUILÍBRIO DO CONTRATO  

 Revisão Tarifária  nov/21 0,3789% 

Fonte: Elaboração GO Associados. 

O cenário descrito no QUADRO 16 prevê, portanto, que o reequilíbrio será 

restabelecido por uma revisão tarifária de aproximadamente 0,38%, a ser realizada no 

Ano 6 do Contrato.  
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo deste Relatório Técnico foi avaliar o equilíbrio econômico-financeiro 

do Contrato de Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário (“Contrato”), celebrado pela empresa Águas de Ariquemes Saneamento SPE 

Ltda. (“Concessionária” ou “Águas de Ariquemes”) com o Município de Ariquemes 

(“Concedente” ou “Município”).  

Este Relatório Técnico deve subsidiar o processo de Revisão Ordinária das 

tarifas por conta de eventos de desequilíbrio contratual apresentados pela Concessionária. 

A preservação do equilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos 

constitui, de um lado, direito fundamental de quem contrata, e de outro, dever da 

Administração Pública contratante.  

Trata-se de assegurar, ao longo da execução contratual, a proporcionalidade 

entre encargos e receitas pactuada quando assinatura do Contrato, viabilizando o 

cumprimento de obrigações, a realização de investimentos, o atingimento das metas e 

assegurando a remuneração que lhes é correlata. 

Respeitando o conteúdo normativo do equilíbrio econômico-financeiro, o 

Contrato estabeleceu regime específico sobre o tema para a prestação dos serviços 

prestados por essa Concessionária.  

A Cláusula 15 do Contrato trata especificamente do equilíbrio econômico-

financeiro. Além de estabelecer claramente que a manutenção do equilíbrio é fundamental 

para este Contrato, define-se que a Taxa Interna de Retorno (TIR) de projeto 

apresentada na Proposta Comercial da Licitante Vencedora (12,20%), é o 

parâmetro para aferição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 

Foram identificados cinco eventos de desequilíbrio, resumidamente descritos no 

QUADRO 17 e tratados individualmente na Seção 4 deste Relatório Técnico.  
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QUADRO 17: RESUMO DE TODOS OS EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO 

 Evento de 
desequilíbrio 

Breve descrição Efeito 

1 
Atraso do 

reajuste anual 

Não reajustamento de diversos 
reequilíbrios tarifários devidos nos 

Ano 1 ao Ano 4 do contrato. 

Frustração de receita de 
água e de esgoto nos quatro 
primeiros anos do contrato, 

que afetou o equilíbrio 
econômico-financeiro do 

contrato. 

2 

Frustração de 
receita 

decorrente de 
ligações factíveis 
não realizadas 

Adesão efetiva ao sistema de água e de 
esgoto diferente da projetada na 

proposta comercial. 

Frustração de receita de 
água e de esgoto na soma 
dos quatro primeiros anos 
do contrato, que afetou o 

equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. 

3 

Não 
disponibilização 
do cadastro de 
usuários pelo 

Poder 
Concedente e a 

consequente 
ausência de 

receita tarifária 
no primeiro mês 

da Concessão 

Perda de faturamento no primeiro mês 
da concessão (dez/16) por demora na 
passagem da concessão pela Poder 

Concedente. 

Frustração de receita de 
água e de esgoto no 

primeiro mês da concessão, 
que afetou o equilíbrio 

econômico-financeiro do 
contrato. 

4 

Inviabilidade de 
implantação do 

sistema de 
esgotamento 

sanitário dentro 
do cronograma 
pactuado entre 
as partes e seus 
impactos sobre 

as metas 
contratuais 

Atraso na realização do CAPEX de 
esgoto, postergando a cobertura 
acordada na proposta comercial 

Frustração de receita de 
esgoto do projetado na 

proposta comercial, 
redução do custo 

operacional e atraso no 
cronograma do CAPEX. 

5 

Aumento do 
custo de energia 

elétrica por 
imposição do 

Decreto Federal 
nº 9.642/2018 

Redução gradativa estabelecida pelo 
Decreto Federal nº 9.642/2018 sobre 
os descontos concedidos em tarifa de 
energia elétrica pelo Decreto Federal 

nº 7.891/2013. 

Aumento nos custos de 
energia elétrica da 

concessão, resultando em 
impacto total de R$ 

10.083.000 (1,25%) no 
OPEX da concessão. 

Fonte: Elaboração GO Associados. 

O efeito de todos esses fatores é a redução da Taxa Interna de Retorno do projeto 

(TIR de projeto). O valor total da TIR após a incidência de todos os fatores é de 

12,13%, uma queda de 0,07 ponto percentual em relação à TIR Contratual de 12,20%. 
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O Fluxo original do contrato é apresentado no ANEXO 1 – FLUXO Original – TIR 

12,20%. O Fluxo desequilibrado do contrato consolidado, por sua vez, é apresentado no 

ANEXO 2 – FLUXO DESEQUILIBRADO – TIR 12,13%. O QUADRO 18 traz o 

impacto consolidado dos Fatores de Desequilíbrio apresentados na TIR do Contrato. 

QUADRO 18: IMPACTO CONSOLIDADO 

Fatores de Desequilíbrio 
Impacto 

TIR 

1) Atraso do reajuste anual -0,23% 

2) Frustração de receita decorrente de ligações factíveis não realizadas -0,15% 

3) Não disponibilização do cadastro de usuários pelo Poder Concedente e 

a consequente ausência de receita tarifária no primeiro mês da Concessão 
-0,08% 

4) Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro 

do cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas 

contratuais 

+0,79% 

5) Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal 

nº 9.642/2018 
-0,26% 

  

Impacto Total -0,07% 

  

TIR Proposta Comercial 12,20% 

TIR Resultante 12,13% 

Fonte: Elaboração GO Associados. 

Tendo em vista esse desequilíbrio, é proposto um cenário com o intuito de 

reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato conforme apresentado no 

QUADRO 19. O Fluxo reequilibrado é apresentado no ANEXO 3 – CENÁRIO 1 - 

FLUXO REEQUILIBRADO – TIR 12,20% - Revisão tarifária 0,38% (1x). 
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QUADRO 19: CENÁRIO PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Cenário Descrição 
Revisão Tarifária em 

nov/21 

Cenário 1 Apenas revisão tarifária 0,38% 

Fonte: Elaboração GO Associados. 

Diante de todo o exposto, é necessário reconhecer a ocorrência de diversos 

eventos no período analisado, frise-se, alheios à vontade da Concessionária, causadores 

de desequilíbrio à equação econômico-financeira da concessão.  

Para fins de análise e instrução do procedimento de revisão ordinária, foi 

elaborado este Relatório Técnico e demais documentos. É importante notar que o pedido 

de revisão deve ser examinado pela entidade reguladora no prazo de 75 dias corridos, 

conforme determina a Subcláusula 17.3 do Contrato. 

A partir da avaliação e aprovação dos eventos de desequilíbrio indicados neste 

Relatório Técnico, conjugado com as opções de reequilíbrio apresentadas, deve ser 

celebrado o respectivo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, em até dez dias 

contados da notificação a ser enviada pelo Poder Concedente (cl. 17.8), que irá 

plenamente incorporar os ajustes contratuais ora pleiteados. 
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ANEXO 1 – FLUXO ORIGINAL – TIR 12,20%  

 

 

 

 

 Ano  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ENTRADAS 12.375.887   13.409.059      15.221.682  17.901.164  21.784.746   26.363.182  29.130.496  30.218.461  31.924.932  35.585.436  

Receita Tarifas de Água 11.741.561   12.587.546       13.920.356   15.487.506   18.022.157   20.683.657   21.681.203   22.477.945   23.784.320   24.162.931   

Receita Tarifas de Esgoto 44.998           182.986            576.484        1.561.222     2.725.220      4.424.136     6.062.127     6.301.542     6.620.378     9.727.960     

Receita de Serviços complementares 589.328         638.527            724.842        852.436        1.037.369      1.255.390     1.387.166     1.438.974     1.520.235     1.694.545     

SAÍDAS 45.077.249 23.543.661 21.884.518 21.529.997 33.929.793 22.348.587 26.093.060 21.127.896 21.929.750 30.271.987

Investimentos Concessionária 29.648.895 9.067.629 8.186.099 7.389.464 18.537.458 4.684.039 7.987.997 2.634.363 2.713.198 9.321.033

Custos Operacionais / Manutenção 10.925.072 10.708.857 10.554.986 10.609.177 11.057.346 11.145.793 11.225.346 11.228.637 11.359.766 11.543.133

Seguros e Garantias 415.505 376.078 386.550 398.443 491.840 471.230 495.379 482.253 486.776 528.559
Impostos s/ Faturamento 475.256 501.277 639.167 837.760 1.105.310 1.707.305 1.943.302 2.045.383 2.202.957 2.510.310

Taxa de Fiscalização 271.032 325.337 405.277 482.660 594.724 727.624 830.219 861.226 909.861 1.014.185

Inadimplência 3.341.490 2.564.483 1.712.439 1.812.493 1.960.627 2.109.055 1.456.525 1.510.923 1.596.247 1.779.272

Imposto de Renda/ Impostos 0 0 0 0 182.488 1.503.541 2.154.292 2.365.112 2.660.946 3.575.495

IR 0 0 0 0 127.829 1.099.192 1.577.686 1.732.700 1.950.225 2.622.687

CSLL 0 0 0 0 54.659 404.349 576.607 632.412 710.721 952.807

SALDO FINAL DE CAIXA  -32.701.362 -10.134.602 -6.662.836 -3.628.833 -12.145.047 4.014.596 3.037.436 9.090.565 9.995.182 5.313.449

SALDO DO CAIXA ACUMULADO -32.701.362 -42.835.963 -49.498.800 -53.127.633 -65.272.680 -61.258.084 -58.220.648 -49.130.083 -39.134.901 -33.821.453

Descrição
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 Ano  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ENTRADAS 41.833.968  42.830.810  43.503.091  44.181.221  51.848.555  53.207.488  53.929.708  55.781.877  57.112.844   58.463.340   
Receita Tarifas de Água 24.787.352   25.173.440   25.568.613  25.967.133  26.371.629  26.785.449  27.149.065  27.517.463  27.893.989    28.272.427    
Receita Tarifas de Esgoto 15.054.522   15.617.808   15.862.902  16.110.221  23.007.947  23.888.349  24.212.561  25.608.134  26.499.196    27.406.944    
Receita de Serviços complementares 1.992.094     2.039.562     2.071.576    2.103.868    2.468.979    2.533.690    2.568.081    2.656.280    2.719.659      2.783.969      

SAÍDAS 38.291.919 27.433.657 27.840.283 28.339.022 41.215.219 35.145.578 36.887.375 37.052.477 36.452.324 37.816.622
Investimentos Concessionária 12.115.467 2.112.919 2.155.298 2.230.336 11.500.266 4.941.898 6.442.167 5.571.251 4.286.819 5.044.120
Custos Operacionais / Manutenção 13.739.649 11.765.592 11.849.033 12.020.370 12.588.092 12.600.947 12.689.418 13.182.886 13.488.542 13.693.837

Seguros e Garantias 570.566 544.142 543.390 543.497 610.385 574.684 608.684 647.024 648.584 680.382
Impostos s/ Faturamento 3.049.082 3.150.180 3.209.197 3.268.308 3.899.413 3.993.773 4.018.040 4.147.861 4.237.747 4.316.957
Taxa de Fiscalização 1.192.268 1.220.678 1.239.838 1.259.165 1.477.684 1.516.413 1.536.997 1.589.783 1.627.716 1.666.205
Inadimplência 2.091.698 2.141.541 2.175.155 2.209.061 2.592.428 2.660.374 2.696.485 2.789.094 2.855.642 2.923.167

Imposto de Renda/ Impostos 5.533.188 6.498.606 6.668.372 6.808.285 8.546.951 8.857.490 8.895.584 9.124.577 9.307.273 9.491.954
IR 4.062.168 4.772.034 4.896.862 4.999.739 6.278.169 6.506.507 6.534.518 6.702.895 6.837.230 6.973.025
CSLL 1.471.020 1.726.572 1.771.510 1.808.546 2.268.781 2.350.983 2.361.066 2.421.682 2.470.043 2.518.929

SALDO FINAL DE CAIXA  3.542.049 15.397.153 15.662.808 15.842.200 10.633.336 18.061.909 17.042.333 18.729.400 20.660.520 20.646.718

SALDO DO CAIXA ACUMULADO -30.279.404 -14.882.251 780.557 16.622.757 27.256.093 45.318.002 62.360.335 81.089.735 101.750.256 122.396.973

Descrição

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ENTRADAS 59.263.693   60.067.506   60.882.195   61.715.176   62.552.111   63.407.336   64.267.011   65.145.966   66.028.876   66.931.559   

Receita Tarifas de Água 28.659.472    29.048.190    29.442.167    29.844.990    30.249.725    30.663.306    31.079.038    31.504.094    31.931.062    32.367.593    

Receita Tarifas de Esgoto 27.782.141    28.158.959    28.540.876    28.931.368    29.323.713    29.724.633    30.127.639    30.539.683    30.953.581    31.376.749    

Receita de Serviços complementares 2.822.081      2.860.357      2.899.152      2.938.818      2.978.672      3.019.397      3.060.334      3.102.189      3.144.232      3.187.217      

SAÍDAS 39.741.533 37.040.067 37.388.231 38.083.417 37.527.468 38.493.826 38.642.782 39.552.365 39.473.229 38.649.850

Investimentos Concessionária 3.691.434 3.581.097 3.654.289 4.097.801 3.275.008 3.664.629 3.381.204 4.130.548 4.214.446 4.275.986

Custos Operacionais / Manutenção 18.292.341 14.010.539 14.090.634 14.184.457 14.267.047 14.412.476 14.694.822 14.893.855 15.060.025 15.164.407

Seguros e Garantias 655.159 657.034 659.711 663.683 662.923 670.043 675.387 680.540 684.211 687.669

Impostos s/ Faturamento 4.362.639 4.402.350 4.438.805 4.467.276 4.501.603 4.596.316 4.637.081 4.627.447 4.548.408 4.311.957

Taxa de Fiscalização 1.689.015 1.711.924 1.735.143 1.758.883 1.782.735 1.807.109 1.831.610 1.856.660 1.881.823 1.907.549

Inadimplência 2.963.185 3.003.375 3.044.110 3.085.759 3.127.606 3.170.367 3.213.351 3.257.298 3.301.444 3.346.578

Imposto de Renda/ Impostos 8.087.761 9.673.748 9.765.540 9.825.559 9.910.546 10.172.886 10.209.328 10.106.017 9.782.872 8.955.704

IR 5.940.530 7.106.697 7.174.191 7.218.323 7.280.814 7.473.710 7.500.506 7.424.542 7.186.935 6.578.723

CSLL 2.147.231 2.567.051 2.591.349 2.607.236 2.629.733 2.699.176 2.708.822 2.681.475 2.595.937 2.376.980

SALDO FINAL DE CAIXA  19.522.160 23.027.439 23.493.964 23.631.758 25.024.642 24.913.511 25.624.229 25.593.601 26.555.647 28.281.709

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 141.919.133 164.946.572 188.440.536 212.072.295 237.096.937 262.010.448 287.634.676 313.228.277 339.783.924 368.065.633

Descrição
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ANEXO 2 – FLUXO DESEQUILIBRADO – TIR 12,13%  

 

 
 
 
 
 
 

 Ano  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ENTRADAS 9.346.185     11.542.266      14.407.810  15.989.911  19.094.941   22.457.674  24.589.994  26.446.988  28.959.003  30.599.842  

Receita Tarifas de Água 8.870.478      10.952.768       13.679.142   15.185.497   18.022.157   20.683.657   21.681.203   22.477.945   23.784.320   24.162.931   
Receita Tarifas de Esgoto 30.651           39.866               42.582           42.990           163.501         704.604        1.737.839     2.709.663     3.795.683     4.979.775     

Receita de Serviços complementares 445.056         549.632            686.086        761.424        909.283         1.069.413     1.170.952     1.259.380     1.379.000     1.457.135     

SAÍDAS 38.248.757 17.913.287 16.428.941 15.710.892 16.563.841 23.338.636 26.102.386 25.053.702 26.347.980 38.062.870
Investimentos Concessionária 23.998.144 4.009.469 2.902.427 1.880.280 1.858.255 6.719.308 9.107.993 7.314.344 7.609.543 18.772.237

Custos Operacionais / Manutenção 10.925.072 10.708.857 10.554.986 10.706.080 11.047.945 11.266.629 11.488.290 11.666.725 11.855.127 12.029.432

Seguros e Garantias 381.474 339.237 343.985 342.864 376.902 405.893 427.343 433.789 449.374 512.102
Impostos s/ Faturamento 215.916 368.222 623.056 731.562 998.642 1.468.607 1.628.406 1.766.599 1.972.801 2.052.544

Taxa de Fiscalização 204.681 280.044 383.608 431.128 521.292 619.832 700.815 753.739 825.332 872.095

Inadimplência 2.523.470 2.207.458 1.620.879 1.618.979 1.718.545 1.796.614 1.229.500 1.322.349 1.447.950 1.529.992
Imposto de Renda/ Impostos 0 0 0 0 42.260 1.061.753 1.520.041 1.796.156 2.187.853 2.294.468

IR 0 0 0 0 26.413 774.348 1.111.324 1.314.350 1.602.362 1.680.756

CSLL 0 0 0 0 15.848 287.405 408.717 481.806 585.490 613.712
SALDO FINAL DE CAIXA  -28.902.572 -6.371.021 -2.021.131 279.019 2.531.099 -880.962 -1.512.392 1.393.286 2.611.023 -7.463.029

SALDO DO CAIXA ACUMULADO -28.902.572 -35.273.593 -37.294.724 -37.015.704 -34.484.605 -35.365.567 -36.877.959 -35.484.674 -32.873.651 -40.336.680

Descrição
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 Ano  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ENTRADAS 33.436.367  37.193.758  43.503.091  44.181.221  44.869.521  45.573.450  53.377.099  54.661.572  55.409.513   57.312.131   

Receita Tarifas de Água 24.787.352   25.173.440   25.568.613   25.967.133   26.371.629  26.785.449  27.149.065  27.517.463  27.893.989    28.272.427    

Receita Tarifas de Esgoto 7.056.807     10.249.186   15.862.902   16.110.221   16.361.248  16.617.837  23.686.267  24.541.177  24.876.976    26.310.555    

Receita de Serviços complementares 1.592.208     1.771.131     2.071.576     2.103.868     2.136.644    2.170.164    2.541.767    2.602.932    2.638.548      2.729.149      

SAÍDAS 30.368.161 32.029.512 37.564.653 28.553.132 29.872.337 30.537.890 45.384.623 35.410.552 34.450.647 38.304.201

Investimentos Concessionária 8.452.068 10.029.308 11.596.856 2.172.155 2.896.493 3.320.086 14.869.577 4.093.075 2.665.007 5.659.861

Custos Operacionais / Manutenção 14.222.686 12.299.584 12.454.689 12.634.376 13.156.336 13.164.586 13.333.889 13.824.397 14.124.925 14.360.817

Seguros e Garantias 502.010 528.316 565.026 539.537 547.144 525.463 622.827 630.366 627.050 667.625

Impostos s/ Faturamento 2.292.950 2.606.144 3.131.441 3.190.096 3.229.614 3.273.813 3.889.955 3.978.055 4.026.988 4.149.261

Taxa de Fiscalização 952.936 1.060.022 1.239.838 1.259.165 1.278.781 1.298.843 1.521.247 1.557.855 1.579.171 1.633.396

Inadimplência 1.671.818 1.859.688 2.175.155 2.209.061 2.243.476 2.278.672 2.668.855 2.733.079 2.770.476 2.865.607

Imposto de Renda/ Impostos 2.273.692 3.646.449 6.401.648 6.548.743 6.520.492 6.676.426 8.478.273 8.593.725 8.657.031 8.967.636

IR 1.665.480 2.674.860 4.700.741 4.808.899 4.788.126 4.902.784 6.227.672 6.312.563 6.359.111 6.587.497

CSLL 608.213 971.590 1.700.907 1.739.844 1.732.365 1.773.642 2.250.602 2.281.163 2.297.920 2.380.139

SALDO FINAL DE CAIXA  3.068.206 5.164.246 5.938.438 15.628.089 14.997.184 15.035.560 7.992.476 19.251.020 20.958.866 19.007.930

SALDO DO CAIXA ACUMULADO -37.268.474 -32.104.228 -26.165.790 -10.537.701 4.459.483 19.495.043 27.487.519 46.738.538 67.697.405 86.705.335

Descrição

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ENTRADAS 58.680.180   60.067.506   60.882.195   61.715.176   62.552.111   63.407.336   64.267.011   65.145.966   66.028.876   66.931.559   

Receita Tarifas de Água 28.659.472    29.048.190    29.442.167    29.844.990    30.249.725    30.663.306    31.079.038    31.504.094    31.931.062    32.367.593    
Receita Tarifas de Esgoto 27.226.415    28.158.959    28.540.876    28.931.368    29.323.713    29.724.633    30.127.639    30.539.683    30.953.581    31.376.749    
Receita de Serviços complementares 2.794.294      2.860.357      2.899.152      2.938.818      2.978.672      3.019.397      3.060.334      3.102.189      3.144.232      3.187.217      

SAÍDAS 41.184.208 39.358.635 38.214.610 38.835.355 38.220.460 39.013.377 39.016.632 39.744.210 39.488.979 38.245.009
Investimentos Concessionária 5.040.519 5.612.619 4.218.605 4.611.208 3.755.688 4.090.764 3.776.430 4.467.592 4.518.763 4.518.485

Custos Operacionais / Manutenção 18.984.079 14.727.527 14.816.482 14.919.367 15.011.067 15.165.811 15.457.524 15.666.140 15.841.941 15.956.175
Seguros e Garantias 648.372 657.231 656.878 661.540 661.467 669.126 675.025 680.564 684.638 688.320

Impostos s/ Faturamento 4.232.685 4.303.156 4.332.267 4.353.115 4.379.189 4.444.249 4.456.293 4.415.831 4.301.442 3.979.936
Taxa de Fiscalização 1.672.385 1.711.924 1.735.143 1.758.883 1.782.735 1.807.109 1.831.610 1.856.660 1.881.823 1.907.549

Inadimplência 2.934.009 3.003.375 3.044.110 3.085.759 3.127.606 3.170.367 3.213.351 3.257.298 3.301.444 3.346.578
Imposto de Renda/ Impostos 7.672.159 9.342.802 9.411.126 9.445.484 9.502.708 9.665.951 9.606.401 9.400.125 8.958.929 7.847.966

IR 5.634.940 6.863.354 6.913.592 6.938.856 6.980.932 7.100.964 7.057.177 6.905.503 6.581.095 5.764.210

CSLL 2.037.219 2.479.448 2.497.533 2.506.628 2.521.776 2.564.987 2.549.224 2.494.621 2.377.834 2.083.756
SALDO FINAL DE CAIXA  17.495.972 20.708.872 22.667.586 22.879.820 24.331.651 24.393.959 25.250.380 25.401.756 26.539.897 28.686.550

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 104.201.307 124.910.179 147.577.765 170.457.585 194.789.236 219.183.195 244.433.575 269.835.331 296.375.228 325.061.777

Descrição
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ANEXO 3 – CENÁRIO 1 - FLUXO REEQUILIBRADO – TIR 12,20% - REVISÃO TARIFÁRIA 

0,38% (1X) 

 
 

 
 
 
 

 Ano  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ENTRADAS 9.346.185     11.542.266      14.407.810  15.989.911  19.094.941   22.542.764  24.683.163  26.547.193  29.068.726  30.715.781  
Receita Tarifas de Água 8.870.478      10.952.768       13.679.142   15.185.497   18.022.157   20.762.025   21.763.351   22.563.111   23.874.436   24.254.482   

Receita Tarifas de Esgoto 30.651           39.866               42.582           42.990           163.501         707.273        1.744.424     2.719.930     3.810.065     4.998.643     
Receita de Serviços complementares 445.056         549.632            686.086        761.424        909.283         1.073.465     1.175.389     1.264.152     1.384.225     1.462.656     

SAÍDAS 38.248.757 17.913.287 16.428.941 15.710.892 16.563.841 23.372.071 26.136.929 25.090.854 26.388.661 38.105.856

Investimentos Concessionária 23.998.144 4.009.469 2.902.427 1.880.280 1.858.255 6.719.308 9.107.993 7.314.344 7.609.543 18.772.237

Custos Operacionais / Manutenção 10.925.072 10.708.857 10.554.986 10.706.080 11.047.945 11.266.629 11.488.290 11.666.725 11.855.127 12.029.432
Seguros e Garantias 381.474 339.237 343.985 342.864 376.902 406.167 427.643 434.111 449.728 512.476

Impostos s/ Faturamento 215.916 368.222 623.056 731.562 998.642 1.476.478 1.637.024 1.775.868 1.982.951 2.063.268
Taxa de Fiscalização 204.681 280.044 383.608 431.128 521.292 622.180 703.470 756.595 828.459 875.400
Inadimplência 2.523.470 2.207.458 1.620.879 1.618.979 1.718.545 1.803.421 1.234.158 1.327.360 1.453.436 1.535.789

Imposto de Renda/ Impostos 0 0 0 0 42.260 1.077.887 1.538.352 1.815.850 2.209.417 2.317.254
IR 0 0 0 0 26.413 786.211 1.124.788 1.328.831 1.618.218 1.697.510

CSLL 0 0 0 0 15.848 291.676 413.564 487.019 591.199 619.744
SALDO FINAL DE CAIXA  -28.902.572 -6.371.021 -2.021.131 279.019 2.531.099 -829.307 -1.453.766 1.456.339 2.680.065 -7.390.074

SALDO DO CAIXA ACUMULADO -28.902.572 -35.273.593 -37.294.724 -37.015.704 -34.484.605 -35.313.912 -36.767.678 -35.311.339 -32.631.274 -40.021.348

Descrição
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 Ano  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ENTRADAS 33.563.054  37.334.681  43.667.920  44.348.620  45.039.527  45.746.123  53.579.339  54.868.679  55.619.454   57.529.281   

Receita Tarifas de Água 24.881.269   25.268.820   25.665.490   26.065.519  26.471.548  26.886.936  27.251.930  27.621.724  27.999.676    28.379.548    

Receita Tarifas de Esgoto 7.083.545     10.288.019   15.923.005   16.171.261  16.423.239  16.680.800  23.776.012  24.634.161  24.971.233    26.410.243    

Receita de Serviços complementares 1.598.241     1.777.842     2.079.425     2.111.839    2.144.739    2.178.387    2.551.397    2.612.794    2.648.545      2.739.490      

SAÍDAS 30.415.131 32.146.510 37.639.648 28.629.296 29.949.687 30.616.454 45.476.639 35.504.783 34.546.167 38.403.001

Investimentos Concessionária 8.452.068 10.029.308 11.596.856 2.172.155 2.896.493 3.320.086 14.869.577 4.093.075 2.665.007 5.659.861

Custos Operacionais / Manutenção 14.222.686 12.299.584 12.454.689 12.634.376 13.156.336 13.164.586 13.333.889 13.824.397 14.124.925 14.360.817

Seguros e Garantias 502.418 528.770 565.557 540.076 547.691 526.020 623.478 631.033 627.726 668.324

Impostos s/ Faturamento 2.304.669 2.619.180 3.146.688 3.205.580 3.245.340 3.289.785 3.908.662 3.997.212 4.046.407 4.169.347

Taxa de Fiscalização 956.547 1.064.038 1.244.536 1.263.936 1.283.627 1.303.765 1.527.011 1.563.757 1.585.154 1.639.585

Inadimplência 1.678.153 1.866.734 2.183.396 2.217.431 2.251.976 2.287.306 2.678.967 2.743.434 2.780.973 2.876.464

Imposto de Renda/ Impostos 2.298.591 3.738.896 6.447.926 6.595.742 6.568.223 6.724.907 8.535.055 8.651.874 8.715.975 9.028.604

IR 1.683.787 2.742.835 4.734.769 4.843.458 4.823.223 4.938.431 6.269.423 6.355.319 6.402.452 6.632.327

CSLL 614.803 996.061 1.713.157 1.752.285 1.745.000 1.786.475 2.265.632 2.296.555 2.313.523 2.396.278

SALDO FINAL DE CAIXA  3.147.923 5.188.171 6.028.272 15.719.323 15.089.840 15.129.669 8.102.700 19.363.896 21.073.287 19.126.280

SALDO DO CAIXA ACUMULADO -36.873.426 -31.685.255 -25.656.983 -9.937.659 5.152.180 20.281.849 28.384.549 47.748.445 68.821.732 87.948.012

Descrição

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ENTRADAS 58.902.514   60.295.096   61.112.872   61.949.008   62.789.114   63.647.580   64.510.513   65.392.798   66.279.052   67.185.156   

Receita Tarifas de Água 28.768.059    29.158.250    29.553.720    29.958.070    30.364.338    30.779.486    31.196.794    31.623.460    32.052.046    32.490.231    

Receita Tarifas de Esgoto 27.329.573    28.265.651    28.649.015    29.040.986    29.434.818    29.837.257    30.241.790    30.655.395    31.070.861    31.495.632    

Receita de Serviços complementares 2.804.882      2.871.195      2.910.137      2.949.953      2.989.958      3.030.837      3.071.929      3.113.943      3.156.145      3.199.293      

SAÍDAS 41.285.367 39.462.185 38.319.564 38.941.746 38.328.293 39.122.685 39.127.422 39.856.515 39.602.806 38.360.392

Investimentos Concessionária 5.040.519 5.612.619 4.218.605 4.611.208 3.755.688 4.090.764 3.776.430 4.467.592 4.518.763 4.518.485

Custos Operacionais / Manutenção 18.984.079 14.727.527 14.816.482 14.919.367 15.011.067 15.165.811 15.457.524 15.666.140 15.841.941 15.956.175

Seguros e Garantias 649.089 657.964 657.621 662.293 662.230 669.900 675.809 681.359 685.443 689.137

Impostos s/ Faturamento 4.253.251 4.324.208 4.353.605 4.374.744 4.401.112 4.466.471 4.478.817 4.438.663 4.324.583 4.003.394

Taxa de Fiscalização 1.678.722 1.718.410 1.741.717 1.765.547 1.789.490 1.813.956 1.838.550 1.863.695 1.888.953 1.914.777

Inadimplência 2.945.126 3.014.755 3.055.644 3.097.450 3.139.456 3.182.379 3.225.526 3.269.640 3.313.953 3.359.258

Imposto de Renda/ Impostos 7.734.582 9.406.701 9.475.891 9.511.136 9.569.250 9.733.403 9.674.767 9.469.426 9.029.169 7.919.167

IR 5.680.840 6.910.339 6.961.214 6.987.129 7.029.860 7.150.561 7.107.446 6.956.460 6.632.742 5.816.564

CSLL 2.053.742 2.496.362 2.514.677 2.524.006 2.539.390 2.582.842 2.567.321 2.512.966 2.396.427 2.102.603

SALDO FINAL DE CAIXA  17.617.147 20.832.911 22.793.308 23.007.262 24.460.821 24.524.896 25.383.091 25.536.283 26.676.246 28.824.764

SALDO DO CAIXA ACUMULADO 105.565.159 126.398.070 149.191.378 172.198.640 196.659.461 221.184.357 246.567.448 272.103.731 298.779.977 327.604.741
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ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - AMR

 

Notificação nº 005/2021 - AMR

1 IDENTIFICAÇÃO DA AMR

Nome: AMR - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO.

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA.

Endereço: Rua Canindé Centro - Ariquemes/RO

CNPJ: 24.565.565.225/0001-53

Site: www.aegearo.com.br

Considerando o disposto no art. 241 da Constituição Federal de 1988;

Considerando as disposições da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007;

Considerando a lei Municipal n° 1.658 de 06 de outubro de 2011, a qual institui a política municipal de
Saneamento Básico PMSB;

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

Considerando o Contrato 194/2016, que traz todas as obrigações assumidas pela concessionária Águas
de Ariquemes no ano de 2016 em especial a cláusula 17 e suas subcláusulas;

A Agência Municipal de Regulação AMR, na pessoa de sua presidente, NOTIFICA a Concessionária
Águas de Ariquemes, quanto o teor da Resolução 2 de 18/01/2021 (ID 191880), para que apresente as
informações solicitadas, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta.

Ariquemes, 18 de janeiro de 2021

SIMONE DA COSTA

Diretora Presidente da AMR

Decreto nº 16.910/2020

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

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

Documento assinado eletronicamente por SIMONE DA COSTA, Presidente da AMR, em 18/01/2021 às
11:55, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.

Anexos
Seq. Documento Data ID

1 Resolução 2 18/01/2021 191880
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID
192012 e o código verificador B08A8891.

Referência: Processo nº 9-772/2021. Docto ID: 192012 v1
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ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - AMR

 

RESOLUÇÃO Nº 002/AMR/2021 de 18 de janeiro de 2021.

 

Determina a abertura da Revisão Periódica Ordinária conforme Cláusula 17ª do
Contrato 194/2016.

 

A Diretora Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de
Ariquemes AMR (Agência Municipal de Regulação), no uso de suas atribuições legais,

Considerando o teor da Cláusula 17.2 do Contrato nº 194/2016, onde determina que a cada 04 (quatro)
anos, contados a partir da data da assinatura do presente CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá
encaminhar à entidade reguladora o requerimento de revisão, contendo todas as informações e dados
necessários à análise do referido pedido, acompanhado de relatório técnico que demonstre,
inequivocamente, o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes de custos e
seus reflexos sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, que definam o valor das tarifas, de acordo com a
proposta comercial;

Considerando que o prazo da Cláusula supracitada expirou no dia 21 de novembro de 2020;

Considerando que esta Agência Municipal de Regulação aguardou ainda até esta data, concedendo
ainda um prazo de 55 (cinquenta e cinco) dias para que a Concessionária cumprisse o determinado na
respectiva Cláusula, e até o presente momento a empresa sequer apresentou qualquer justificativa formal
da não apresentação do requerimento de revisão;

Considerando que a Revisão Ordinária é de extrema necessidade e importância após o percurso dos 4
(quatro) anos de contrato, para análise das tarifas, bem como, nos termos da Cláusula 17ª,  para
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;

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1784/2013, em seu artigo 6º, inciso XVI determina que: Sem
prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
AMR, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência: [...] XVI: ZELAR PELA
PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS SERVIÇOS REGULADOS;

Considerando que conforme Relatórios Técnicos nº Relatório de Fiscalização 03 primeiros anos de
concessão Águas de Ariquemes de 09/11/2020 (ID 105923) o contrato  nº 194/2016 não tem sido
cumprido em toda sua totalidade;

 

RESOLVE:
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Art. 1° Determinar a abertura da REVISÃO PERIÓDICA ORDINÁRIA para análise do equilíbrio
econômico-financeiro DO CONTRATO Nº 194/2016;

Art. 2° Determinar ainda que a Concessionária Águas de Ariquemes seja notificada para no prazo de 20
(vinte) dias, apresentar o Relatório Técnico, sendo a empresa cientificada de que o não cumprimento do
respectivo prazo, não impedirá o prosseguimento da REVISÃO PERIÓDICA ORDINÁRIA.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

 

                                               Ariquemes/RO, 18 de janeiro de 2021.

 

 

 

SIMONE DA COSTA

Diretora Presidente da AMR

Decreto 16.910/2020

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

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

Documento assinado eletronicamente por SIMONE DA COSTA, Presidente da AMR, em 18/01/2021 às
11:08, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID
191880 e o código verificador 9635F717.

Referência: Processo nº 9-772/2021. Docto ID: 191880 v1
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Rua Canindé, 3.545 – Setor Institucional, Ariquemes/RO – CEP 76872-872 

Ariquemes/RO, 26 de janeiro de 2021.  

Carta ARS nº 047/2021; Protocolo nº 291/2021  

Ilma. Sr.ª  
SIMONE DA COSTA  
Diretora Presidente da AMR  
Agência Municipal de Regulação - AMR Rua 
União, nº 3.621, Setor Institucional.  
  

Ref. Notificação nº 005/2021-AMR; Resolução nº 002/AMR/2021; Processo nº 9-
772/2021.  
 

Ilustríssima Sr.ª Diretora Presidente da AMR  

  

ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA., concessionária dos 
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com sede na cidade 
de Ariquemes, Estado do Rondônia, na rua Canindé, nº 3545, Área Institucional, CEP: 
76.872-872, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 24.565.225/0001-53, vem, por intermédio de 
seus representantes legais que esta subscrevem, em atenção a Notificação nº 005/2021-
AMR, informar e esclarecer o que segue: 

Em atenção ao disposto na Cláusula 17 do Contrato de Concessão, a qual 
dispõe acerca da Revisão Periódica Ordinária, a Agencia Municipal de Regulação – AMR, 
encaminhou à Concessionária Resolução e Notificação quanto a abertura do Procedimento 
de Revisão Ordinária, estabelecendo prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do 
“Relatório Técnico” para instrução do feito revisional. 

A Notificação foi recebida pela Concessionária em 18 de janeiro de 2021, 
findando-se o prazo para apresentação do “Relatório Técnico” em 08 de fevereiro de 2021, 
primeiro dia útil após o vencimento do prazo assinalado. 

Conforme reunião institucional realizada nas dependências da AMR em 25 de 
janeiro de 2021, com a presença da Diretora da Agência e da Águas de Ariquemes e os 
respectivos auxiliares, consensualmente entenderam que o Pleito Revisional possui 
peculiaridades que necessitam de esforços conjuntos para o alcance de sua finalidade. 

Neste sentido, para melhor eficiência do pedido e análise revisional, as partes 
entabularam que a Concessionária encaminhará para a AMR minuta em versão inicial do 
Pleito de Revisão, para que esta tome conhecimento prévio das premissas do 
Requerimento de Revisão e possam esclarecer eventuais pontos quanto ao mérito do 
pedido. 
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Rua Canindé, 3.545 – Setor Institucional, Ariquemes/RO – CEP 76872-872 

Pelos fatos e razões expostas, a Concessionária pugna pela dilação do prazo 
estabelecido na Notificação em referência por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do 
vencimento do prazo originário, com vistas a possibilitar a interação institucional entabulada 
entre as partes. 

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos para reiterar o nosso 
compromisso de oferecer saúde e qualidade de vida à população de Ariquemes, através 
dos serviços de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgotos. 

Renovamos, por oportuno, nossos votos de estima e consideração. 

  

 
ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA. 

CNPJ sob nº. 24.565.225/0001-53 
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ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - AMR

 

 AMR - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO
AMR - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - PRESIDÊNCIA

 

Ofício nº 20/AMR PRESID/2021

 

Ariquemes/RO, 10 de fevereiro de 2021.

 

À

Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.

RAFAEL KLUMP DE MIRANDA -  Diretor Executivo

 

Assunto: Resposta a solicitação de dilação de prazo para apresentação do Relatório da Revisão Ordinária

 

 Ilustríssimos Sr.,

 
  Na oportunidade em que cumprimentamos Vossas Senhorias, a Agência Municipal de

Regulação AMR inscrita no CNPJ nº 24.599.430/0001-30, com sede à Rua União, s/nº Setor Institucional
- Ariquemes - RO, por intermédio de sua Presidente, vem respeitosamente, INFORMAR:

Considerando a cláusula 17 do Contrato 194/2016, a qual traz expressamente em seu texto:

CLÁUSULA 17ª. REVISÃO PERIÓDICA ORDINÁRIA

17.1. A CONCESSIONÁRIA terá direito à revisão periódica ordinária do valor das tarifas a cada 04 (quatro)
anos, objetivando a reavaliação das condições de mercado, que também será o momento de ajustes que captem
possíveis distorções, para mais ou para menos, nos custos dos serviços públicos de abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário, nas metas previstas no Plano Setorial de Abastecimento de Água Potável e
Esgotamento Sanitário, nos insumos em geral, consoante as disposições deste CONTRATO e seus Anexos, bem
como na proposta comercial, que sejam decorrentes de perdas justificáveis ou ganhos (tecnológicos ou de
produtividade) na exploração dos serviços públicos de abastecimento de água potável.

17.2. A cada 04 (quatro) anos, contados a partir da data da assinatura do presente CONTRATO, a
CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à entidade reguladora o requerimento de revisão, contendo todas
as informações e dados necessários à análise do referido pedido, acompanhado de relatório técnico que
demonstre, inequivocamente, o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes de
custos e seus reflexos sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, que definam o valor das tarifas, de acordo
com a proposta comercial.

Desta forma a apresentação do pedido de revisão estava previsto para novembro de 2020.

Conforme demonstrado abaixo, em 24/09/2020 participamos de uma reunião online, onde a
concessionária Águas de Ariquemes fez a apresentação do escritório Portugal (Dr. Marcelo) qual já estaria
elaborando o relatório para a revisão Ordinária. 
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Ressaltamos ainda que a reunião virtual ocorrida em 25/01/2021, a concessionária pontuou
alguns temas que acredita ser importante fazer parte da revisão, tais como: possibilidade de proibição de
cobrança da tarifa mínima, tarifa social e obrigatoriedade de adesão a rede de abastecimento, bem como
pediu dilação de prazo para apresentação do relatório.

É importante ressaltar que a revisão já se encontra em atraso,  assim, os apontamento de
Eduardo durante reunião (25/01/2020), "caso venham ser aprovados pelo legislativo e executivo", poderão
ser objetos de revisão extraordinária, a qual poderá acontecer a qualquer tempo, conforme previsão da
cláusula 18 do Contrato 194/2016.

CLÁUSULA 18ª. REVISÃO EXTRAORDINÁRIA

18.1. A CONCESSIONÁRIA terá direito à revisão extraordinária do valor das tarifas, a qualquer tempo, quando se
verificarem os seguintes eventos:

a) Modificação unilateral do CONTRATO, que importe variação dos custos ou das receitas da
CONCESSIONÁRIA, tanto para mais quanto para menos;

b) Alteração legislativa que implique a criação, modificação ou extinção de tributos após a data de
publicação do EDITAL;

c) Alteração legislativa, em qualquer esfera federativa, que implique ônus a ser suportado pela
CONCESSIONÁRIA.

d) Ocorrência de fato do príncipe ou fato da administração que resultem, comprovadamente, em variações
dos custos da CONCESSIONÁRIA, incluindo determinações de autoridades ambientais que alterem os
encargos da CONCESSÃO, dentre eles, a modificação ou antecipação das metas da CONCESSÃO;

e) Ocorrência de caso fortuito, força maior ou sujeições imprevistas, que acarretem alteração dos custos da
CONCESSIONÁRIA e cuja responsabilidade não seja a ela atribuível;

f) Alterações nos valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos;

g) Alterações nas tarifas;

h) Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico implicando alteração nos custos ou encargos da
CONCESSIONÁRIA.

i) Nos demais casos previstos na legislação;

j) Nos demais casos não expressamente listados acima que venham a alterar o equilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO, não motivados ou causados pela CONCESSIONÁRIA.

18.2. Na hipótese de revisão extraordinária do valor das tarifas pela ocorrência de desequilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO em desfavor da CONCESSIONÁRIA, sua recomposição poderá ser realizada nas
formas previstas na cláusula 16ª deste CONTRATO, dentre outras juridicamente possíveis.

Considerando o pedido da concessionária, o momento em que o país esta passando em
relação a Pandemia do Corona Vírus, bem como a complexidade do Contrato 194/2016 e seus anexos,
concedo prazo de 50 (cinquenta) dias para a apresentação do Relatório pela concessionária Águas
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de Ariquemes, para que assim esta Agência  possa iniciar os trabalhos de Revisão Ordinária conforme
Cláusula 17 do Contrato 194/2016.

Atenciosamente,

 

SIMONE DA COSTA
Diretora Presidente 

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

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

Documento assinado eletronicamente por SIMONE DA COSTA, Presidente da AMR, em 11/02/2021 às
11:09, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID
222008 e o código verificador EC5707FC.

Referência: Processo nº 9-772/2021. Docto ID: 222008 v1
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Ariquemes-RO, 18 de dezembro de 2020 

Carta ARS nº 662/2020 

 

 

Ilma. Sra.  

Simone da Costa 

Diretora Presidente da AMR 
Agência Municipal de Regulação – AMR 

Rua União, s/nº – Setor Institucional – Ariquemes – Rondônia – Cep.: 76.872-860 

 

 

Ref: Defesa ao Auto de Infração 001/AMR/2020 

 

 

A Águas de Ariquemes Saneamento SPE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 24.565.225/0001-53, com sede administrativa na Rua Canindé, n° 3.545, Setor 

Institucional, CEP: 76.872-872, na Cidade de Ariquemes/RO (“Concessionária”), 

delegatária da concessão para exploração dos serviços públicos de abastecimento de 

água potável e de esgotamento sanitário do Município de Ariquemes (“Concessão”) por 

meio do Contrato 194/2016 (“Contrato”) vem apresentar defesa ao Auto de Infração 

001/AMR/2020 (“AI”) da diretoria desta Agência Municipal de Ariquemes – AMR, 

entidade reguladora do município de Ariquemes/RO, pelos fatos e fundamentos a seguir 

expostos. 
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1. Tempestividade 

 A Concessionária foi intimada em 19/11/2020 a apresentar defesa contra o AI no 

prazo de 30 dias, com fundamento na clausula 29.15 do Contrato. Vige o prazo para 

interposição do recurso, portanto, até 20/12/2020, segunda-feira, sendo tempestiva a 

presente defesa. 

 

2. Dos supostos “atos constitutivos das infrações”  

 Em breve resumo, o AI cita como “ato constitutivo das infrações” o “não 

atendimento e cumprimento dos Cronogramas de Implantação de rede de 

Esgotamento Sanitário previstos para os 03 primeiros anos de concessão, 

previstos na Proposta Técnica - Cronograma Físico Resumido de metas - Contrato 

194/2016 - Anexo V - Volume 03 - página 09 - Item 2.1”.  

 Como dispositivo contratual supostamente infringido, a AMR cita a cláusula 4.5: 

“A CONCESSIONÁRIA obriga-se ainda, durante todo o prazo de vigência deste 

CONTRATO, a cumprir estritamente as condições estabelecidas em sua PROPOSTA 

TÉCNICA e em sua PROPOSTA COMERCIAL.”. Faz também referência à cláusula 22 

e ao dever da Concessionária de “Cumprir e fazer cumprir as disposições do EDITAL, 

deste CONTRATO, do regulamento e demais normas aplicáveis”. São citados como 

fundamentos da expedição do AI as conclusões apresentadas nas Notificações 

010/2019-AMR, 015/2019-AMR, 010/2020-AMR, Ata da 3ª Reunião do COMSAB; 

Relatórios 030 e 106/AMR/DTO/2019, Pareceres consultivos 3 e 4 de 2020 do Comitê 

Técnico da AMR. 

 Como ações a serem empreendidas pela Concessionária para remediar os 

supostos descumprimentos, a AMR cita no AI a apresentação de um “PLANO DE 

RECUPERAÇÃO DE METAS referente as metas de Implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário previstas no PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico do 

Município de Ariquemes” e a apresentação de um “Cronograma de retomada das Obras 
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de Implantação das redes de Esgotamento Sanitário no município de Ariquemes/RO” 

que observe as condições climáticas da região. 

 Ou seja, na visão da AMR a Concessionária estaria obrigada a implantar os 

quantitativos de rede de esgoto segundo a extensão indicada na sua Proposta Técnica 

(Anexo V do Contrato).  

 Quatro são as razões pelas quais o entendimento da AMR não pode prosperar, a 

serem analisadas nas seções a seguir: (i) em primeiro lugar, porque a AMR adota uma 

lógica jurídica e econômica típica da fiscalização de contratos de obra pública 

(medindo periodicamente quantitativos de execução de obras) e que é inaplicável a 

contratos de concessão; (ii) em segundo lugar, porque o parâmetro de aferição das 

obrigações da Concessionária não é o cronograma da Proposta Técnica (Anexo V 

do Contrato), mas as “metas da Concessão” dispostas no Termo de Referência: 

(Anexo I do Edital) conforme determinação do próprio Edital (item 6.1), e, segundo o 

Termo de Referência, ainda não é exigível no presente momento o cumprimento da 

meta de cobertura de esgoto, a ser aferida apenas em novembro de 2021 conforme 

o seu item 4.1; (iii) em terceiro lugar porque as inexecuções decorrem de eventos cujo 

risco e responsabilidade o Contrato de Concessão alocou ao Poder Concedente; 

(iv) finalmente porque o Contrato de Concessão possui procedimento próprio para 

reavaliação de metas e cronograma de investimentos, a Revisão Ordinária, que 

deverá ser iniciada já em 2021. 

 

3. A lógica jurídica e econômica de uma concessão de serviços públicos e a não 

vinculação da Concessionária ao cronograma da Proposta Técnica 

 Como se viu acima, o fato que a AMR entende como suficiente para penalizar a 

Concessionária é o “não atendimento e cumprimento dos Cronogramas de 

Implantação de rede de Esgotamento Sanitário previstos para os 03 primeiros anos 

de concessão, previstos na Proposta Técnica - Cronograma Físico Resumido de 

metas - Contrato 194/2016 - Anexo V”. Trata-se de tema amplamente debatido entre 

Concessionária e Agência Reguladora a forma de acompanhamento/aferição das metas 
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relativas aos serviços durante o período contratual. A AMR entende que não basta que 

a Concessionária cumpra as metas de serviço definidas pelo Contrato. No entendimento 

da agência, a Concessionária estaria vinculada a empregar os meios indicados nas suas 

propostas. Ou seja, que a Concessionária teria que executar todo e cada item de sua 

proposta técnica segundo o cronograma indicado naquele Anexo V ao Contrato. 

 Esse raciocínio da agência não pode prosperar por diversos motivos. Em primeiro 

lugar, ele desconsidera a estrutura econômica de uma concessão de serviço público – e 

como ela se difere da realização de uma obra pública, ignorando os efeitos perversos e 

distorções nos incentivos econômicos que tal confusão acarreta. Explica-se.   

 Nos contratos regidos pela Lei 8.666/1993, a Administração Pública atua como 

“consumidora” de bens e serviços ofertados pelo mercado. Assim, por exemplo, em um 

contrato de obra pública, a Administração Pública “adquire”, por valor certo, a entrega da 

obra e a contratada assume apenas os riscos ordinários da construção e entrega de tal 

obra à Administração Pública pelo valor de sua proposta e conforme as especificações 

do projeto básico e o prazo constantes do edital de licitação.1 Mas, uma vez entregue a 

infraestrutura construída (por exemplo, um reservatório de água), a sua operação e 

manutenção são de responsabilidade da Administração Pública. Com isso, a contratada 

não tem incentivo algum para considerar nas suas escolhas ao longo da construção os 

custos futuros das atividades de operação e manutenção daquela infraestrutura. Esses 

custos de operação e manutenção serão arcados pela Administração Pública. 

 Essa é a razão pela qual a forma comum de controle da qualidade da obra nesses 

casos se dá por meio da exigência legal de realização de projeto de engenharia em nível 

de detalhamento de projeto básico para a licitação, estabelecendo não apenas 

especificações funcionais da obra, mas também as definições de engenharia, em 

relação, por exemplo, ao tipo e qualidade dos materiais a serem utilizados, as tecnologias 

                                            

1 Prevalece nos contratos de obra pública o princípio da “vinculação ao instrumento convocatório”, nos 
termos do art. 3º, c/c art. 7º, § 2º, I e III, e art. 40, § 2º, I, da Lei nº 8.666/1993.  
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e a metodologia construtiva.2 Essas especificações e definições constantes do 

projeto básico são vinculantes no caso dos contratos de obra pública da Lei 

8.666/1993 exatamente porque elas são o instrumento principal de controle e 

fiscalização pela Administração Pública da qualidade da obra.  

 Em sentido contrário, os contratos de concessão de serviço público se 

caracterizam, como regra, no que diz respeito à sua estrutura econômica, pela 

transferência conjunta para a concessionária das atividades – e dos riscos ordinários 

a elas associados – de elaboração de projeto, obtenção de financiamento, construção, 

operação e manutenção da infraestrutura e de exploração econômica, “por sua conta e 

risco”,3 da prestação do serviço público – cuja titularidade é do poder concedente.4 Ou 

seja, o foco da atuação da concessionária é a prestação do serviço concedido no nível 

de qualidade exigido pela Administração Pública; a realização e entrega de obras, nesse 

contexto, funciona apenas como meio para o atingimento desse resultado, o que 

necessariamente gera as condições – i.e., incentivos e margem de liberdade – para que 

a concessionária procure escolher a forma mais eficiente de projetar, financiar, implantar, 

operar e manter a infraestrutura e prestar e explorar o serviço público concedido 

 Como os contratos de concessão transferem para a concessionária esse conjunto 

de atividades e os riscos ordinários a elas associados, a forma mais eficiente de 

estruturar o sistema de controle pela Administração Pública sobre a execução adequada 

do objeto contratual pela concessionária é definindo as obrigações da concessionária 

como “obrigações de resultado”, a partir do estabelecimento de indicadores de 

qualidade do serviço ou indicadores de resultado da infraestrutura. Os “critérios, 

indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço” são, inclusive, 

cláusulas essenciais dos contratos de concessão, nos termos do art. 23, III, da Lei 

8.987/1995.  

                                            

2 Cf. art. 6º, IX, art. 7º, I e § 2º, I, da Lei nº 8.666/1993.   

3 Cf. art. 2º, III, da Lei nº 8.987/1995.  

4 Cf. art. 175 da CRFB/1988. 
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 É justamente por isso que, diferente do que acontece em relação aos contratos 

de obras públicas regidos pela Lei 8.666/1993, nas licitações de contratos de concessão 

comum ou de parceria público-privada a legislação não exige da Administração Pública 

que o edital de licitação venha acompanhado de estudo de engenharia em nível de 

detalhamento de projeto básico.5 Deve-se assegurar à concessionária margem suficiente 

de liberdade para que ela possa escolher os caminhos que, no seu entendimento, sejam 

mais eficientes para o atingimento dos resultados na prestação dos serviços que o 

contrato de concessão lhe impõe. A existência dessa razoável margem de liberdade da 

concessionária nas suas escolhas sobre como gerir as obrigações e riscos que assumiu 

tende a gerar ganhos de eficiência que retornam ao poder concedente e/ou aos usuários:  

 Nas licitações de contratos de concessão, isso tende a se refletir em maior 

competição e, consequentemente, propostas mais vantajosas para a 

Administração Pública e/ou para os usuários.6  

 Já durante a execução do contrato de concessão, a atribuição de maior 

liberdade da concessionária quanto à escolha dos meios e a concentração 

do foco da fiscalização da Administração Pública sobre o resultado da 

prestação do serviço público gera ganhos de eficiência associados à 

simplificação dos processos de monitoramento da execução contratual 

(fiscalização) e à consequente redução das disputas entre as partes quanto 

à responsabilidade por vícios de projeto e/ou de construção das 

infraestruturas. 

 Assim é que a mudança do foco do controle público nas concessões dos “meios 

empregados” para os “resultados exigidos” é uma mudança fundamental em relação à 

                                            

5 A Lei nº 8.987/1995, em seu art. 18, XV, exige tão somente que o edital de licitação contenha “elementos 
do projeto básico” que permitam a plena caracterização da obra, mas não é necessário o projeto básico. 
A Lei nº 11.079/2004, por sua vez, no art. 10, § 4º, determina que os “estudos de engenharia para a 
definição do valor do investimento da PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto” (grifou-se). 

6 A depender se o critério de julgamento da licitação escolhido for “a maior oferta, nos casos de pagamento 
ao poder concedente pela outorga da concessão” (art. 15, II, da Lei nº 8.987/1995), ou “o menor valor da 
tarifa do serviço público a ser prestado” (art. 15, I, da Lei nº 8.987/1995).   
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tradição dos órgãos de controle brasileiros na fiscalização dos contratos administrativos 

regidos pela Lei Federal nº 8.666/1993. 

 Vale frisar: nos contratos de concessão, não apenas é viável como é desejável a 

transferência para as concessionárias (i) das obrigações de elaboração dos projetos, 

financiamento, construção, operação e manutenção das infraestruturas envolvidas na 

prestação dos serviços públicos, bem como (ii) dos riscos ordinários associados a essas 

atividades – incluindo, por exemplo, o risco de variação dos custos originalmente 

estimados para a sua execução.  

 A rigor, o erário e/ou os usuários se beneficiam da transferência de riscos para a 

iniciativa privada: por um lado, a perspectiva de poderem se apropriar dos ganhos de 

eficiência que vierem a ser gerados pela gestão adequada dos riscos atribuídos à 

concessionária faz com que as licitantes ofereçam propostas mais vantajosas (por 

exemplo, um menor valor de tarifa ou um maior valor de outorga) do que o valor limite 

estipulado pela Administração Pública no edital de licitação; por outro lado, se a 

implantação do projeto custar bem mais do que o valor originalmente estimado pela 

Administração Pública no edital de licitação, ou se ocorrer de as receitas geradas pelo 

projeto serem muito inferiores às estimadas, em qualquer desses casos, caberá à 

concessionária arcar com os prejuízos – desde que essas variações de custos e 

receitas na realidade em relação ao que havia sido estimado tenham ocorrido 

como consequência normal dos riscos ordinários que a concessionária assumiu, 

ligados à concepção, implantação, operação e manutenção da infraestrutura utilizada na 

prestação e exploração econômica do serviço público concedido.  

 Como demonstrado a seguir, essa lógica comum aos contratos de concessão, na 

qual há (i) a transferência de atividades e riscos ordinários e inerentes à exploração do 

serviço à concessionária e (ii) a concentração do foco da fiscalização sobre os 

resultados exigidos, e não sobre os meios empregados, também se aplica no 

presente caso. 

 Isso porque o Contrato define em sua Cláusula 4.1 as obrigações da 

Concessionária no que concerne à prestação dos serviços públicos de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário como obrigações de resultado.  
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Segundo a lógica econômica própria dos contratos de concessão, buscou-se definir no 

Contrato, de forma obrigatória e vinculante, os resultados exigidos da prestação dos 

serviços, permitindo que a Concessionária, desde que observe a legislação e 

regulamentação especificamente aplicáveis a cada matéria, escolha livremente os meios 

que empregará para produzir esses resultados. É exatamente esse o conceito que se 

encontra expressamente refletido na Cláusula 6.14 do Contrato: 

“6.14. Na prestação dos serviços públicos, a CONCESSIONÁRIA terá 
ampla liberdade na direção de seus negócios, investimento, pessoal, 
material e tecnologias, observadas a legislação específica, as normas 
regulamentares, as instruções e determinações da entidade reguladora, 
respeitadas as prescrições deste CONTRATO.” (grifou-se) 

 A contrapartida a essa liberdade de escolha da Concessionária quanto aos meios 

que empregará para atingir os resultados da prestação dos serviços exigidos pelo 

Contrato é a atribuição à Concessionária dos riscos ordinários associados a essas 

atividades. Justamente por isso é que, nos termos da Cláusula 8.1 do Contrato, a 

Concessionária assume integral responsabilidade por todos os riscos e 

obrigações inerentes à exploração da Concessão.  

 Ou seja, salvo nas hipóteses de ocorrência de eventos cujo risco foi alocado por 

lei ou pelo Contrato (Cláusula 8.2) ao Concedente, se os meios originalmente escolhidos 

pela Concessionária em suas Propostas Comercial e Técnica para o cumprimento de 

suas obrigações se revelarem, na realidade da prestação dos serviços ao longo do prazo 

da Concessão, insuficientes para o atingimento dos resultados exigidos pelo Contrato 

(metas e indicadores de desempenho), caberá à Concessionária arcar com o custo das 

medidas necessárias para suprir essa insuficiência e, assim, atingir os resultados a que 

está vinculada. De outra parte, se o cenário inverso se materializar, caberá à 

Concessionária desfrutar dos benefícios de sua eficiência. 

 É necessário, portanto, que se interprete o Contrato de forma sistemática e 

alinhada ao objetivo de promover a busca da eficiência da Concessionária na prestação 

dos serviços objeto da Concessão. Por exemplo, o disposto nas Cláusulas 4.5 acerca do 

cumprimento pela Concessionária das condições estabelecidas em suas Propostas 

Técnica e Comercial e na Cláusula 15.18 sobre a comprovação dos investimentos “no 
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patamar do valor estimado no edital ou na proposta vencedora” não pode ser 

interpretado para significar que a Concessionária está obrigada a substituir o número 

exato de hidrômetros, implantar a extensão exata de rede que estimou em sua Proposta 

Técnica ou a despender os valores exatos de investimento, ano a ano, que estimou em 

sua Proposta Comercial.  

 Assumir o contrário – i.e., que informações como o número de hidrômetros a 

serem substituídos são vinculantes para a Concessionária, a extensão exata da rede ou 

os valores exatos de investimento –, significaria atribuir indevidamente ao Concedente 

todo o risco de que a realidade da concessão não se comporte conforme o estimado nas 

Propostas da Concessionária. Em outras palavras, quaisquer variações, para mais ou 

para menos, entre o realizado e o que foi estimado deveriam ser objeto de reequilíbrio 

econômico-financeiro.  

 Como resultado, ter-se-ia a completa desfiguração da matriz de riscos do Contrato 

e a anulação de qualquer incentivo para que a Concessionária busque ser eficiente na 

gestão de seus custos, em prejuízo dos usuários (uma vez que, se os custos realizados 

forem maiores do que os estimados, ela deverá ser compensada por meio de reequilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato). Restariam frontalmente violados os princípios da 

eficiência e da modicidade tarifária na prestação dos serviços públicos (art. 6º, § 1º, da 

Lei nº 8.987/1995).  

 Tendo por base essa lógica estabelecida no Contrato, segundo a qual a 

Concessionária se obriga a atingir os resultados exigidos para a prestação dos serviços 

(metas e indicadores de desempenho) e tem liberdade para, observadas as disposições 

legais e regulamentares específicas sobre cada matéria, escolher os meios que 

empregará para tanto, assumindo os riscos ordinários decorrentes de suas escolhas, 

resta evidente que as informações relativas aos valores dos investimentos estimados 

pela Concessionária em sua Proposta Comercial e o cronograma esperado desses 

desembolsos, os quantitativos físicos de investimentos estimados em sua 

Proposta Técnica, assim como o Cronograma de Execução estimado para tanto 

são referenciais, e não vinculantes.        
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 Na verdade, a função dessas informações na Proposta Comercial e na Proposta 

Técnica é tão somente demonstrar à comissão de licitação a coerência e viabilidade 

técnica e econômico-financeira do planejamento considerado pela Concessionária 

(então licitante) na precificação de sua proposta de valor de tarifa para a prestação dos 

serviços (no caso, resultante da aplicação do “Fator K” à estrutura tarifária pré-

estabelecida no Anexo III do Edital). Essas informações não são vinculantes para a 

Concessionária que, como mencionado anteriormente, obriga-se tão somente a 

atingir os resultados exigidos pelo Contrato na prestação dos serviços.   

 É o que se depreende das instruções constantes no ANEXO V - INFORMAÇÕES 

PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL e no ANEXO IV INFORMAÇÕES 

PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA do Edital.7 

                                            

7 “ANEXO V - INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

A PROPOSTA COMERCIAL será composta de duas partes, a saber: 

a. Carta de Apresentação da proposta (MODELO A) indicando o valor do FATOR K, cujo valor máximo é 
de 1,000, a ser aplicado sobre os valores das tarifas de água e esgoto constantes da Tabela 1 e sobre os 
preços públicos dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES constantes da Tabela 2, e a validade da proposta; 

b. Plano de Negócios da LICITANTE (MODELO B), apresentado conforme detalhamento a seguir, para 
fins de verificação da adequação entre a PROPOSTA TÉCNICA e a PROPOSTA COMERCIAL, bem como 
permitir a verificação da viabilidade do projeto proposto pela LICITANTE. (...) 

MODELO B - DETALHAMENTO DO PLANO DE NEGÓCIO, do ANEXO V - INFORMAÇÕES PARA 
ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

“1. APRESENTAÇÃO 

A LICITANTE deverá apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL contendo, além do FATOR K, o seu Plano 
de Negócios, de modo a evidenciar o planejamento econômico-financeiro decorrente de sua visão sobre 
os modos concretos pelos quais pretende cumprir os compromissos contratuais na hipótese de vencer a 
LICITAÇÃO.  O planejamento econômico-financeiro deverá ser plenamente compatível com o 
planejamento físico que lhe corresponde, este por sua vez referido ao apresentado na PROPOSTA 
TÉCNICA da LICITANTE.” 

“ANEXO IV INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (...) 

PARTE 3 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 15 pontos 

As LICITANTES deverão apresentar um plano de trabalho com o planejamento de todas as obras 
necessárias para o sistema de abastecimento de água, conforme projeção populacional e parâmetros 
estabelecidos no Termo de Referência/ Elementos de Projeto Básico, Anexo I, deste Edital. 

O Plano de Trabalho deverá descrever e quantificar as ações e obras necessárias, justificando-as em 
função dos objetivos e metas a serem alcançados.” 
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 Note-se, nesse sentido, que o Relatório 106/AMR/DTO/2019 reconhece a 

prevalência do critério de metas de cobertura como parâmetro de avaliação das 

obrigações da Concessionária, como por ela exposto na carta ARI 253/2019. Contudo, 

esse relatório em seguida incorre em argumento falacioso - ao infirmar uma conclusão 

que não decorre das suas próprias premissas – quando alega que “conforme 

demonstrado para atendimento das metas quantitativas contratuais para o Sistema de 

Esgoto Sanitário de cobertura de 50% no ano 05 de Concessão, faz-se necessário o 

atendimento do cronograma físico e financeiro previstos na proposta Técnica e comercial 

do contrato para execução gradativa dos quantitativos previstos para alcançar a 

cobertura prevista de 50% no prazo de 05 (cinco) anos para cumprimento do primeiro 

marco de metas. Por fim, para que possam ser aferidas as metas quantitativas para o 5° 

ano de concessão, cabe ressaltar que para o atendimento total da meta de cobertura do 

Sistema de Esgoto Sanitário como um todo, se faz necessário à execução [sic] completa 

de todo o sistema, desde a execução das redes coletora [sic] de esgoto e ligações 

domiciliares, interceptores, bem como as estações elevatórias e linha de recalque para 

destino final após tratamento para que possa garantir que a execução dos serviços de 

esgotamento sanitário seja prestado [sic] de maneira adequada,”. 

  Essa conclusão está incorreta: não foi demonstrado pela AMR sob qualquer 

perspectiva (lógica, jurídica, econômica, técnica) qualquer vinculação entre a realização 

exata das estimativas contidas nas propostas técnica e comercial com o atendimento 

das metas de cobertura contratuais. Mesmo que se concordasse com a AMR que, para 

o atendimento à meta de cobertura “se faz necessário à execução [sic] completa” do 

sistema de esgotamento sanitário, incluindo todas suas etapas de sua operação8, ainda 

                                            

8 Note-se que a definição do índice de cobertura do sistema de esgotamento sanitário 
(CBE), prevista no item 4.3.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), exige apenas 
como critério para se considerar coberto pela rede que o imóvel esteja coletado a 
tubulações que “conduzam os esgotos a uma instalação adequada de tratamento”, não 
definindo a forma como esse tratamento deve ser dadoCf. “Na determinação do número total 
de imóveis ligados à rede coletora de esgotos (NIL) não serão considerados os imóveis ligados a redes 
que não estejam conectadas a coletores tronco, interceptores ou outras tubulações que conduzam os 
esgotos a uma instalação adequada de tratamento”. 
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assim isso não significa que os quantitativos previstos nas propostas técnica e 

comercial precisariam ser seguidos. 

 Afinal, como visto nesta seção, as propostas comerciais e técnicas apenas 

estimam valores físicos e financeiros, bem como o respectivo cronograma, que as 

licitantes julgam necessários e suficientes para o cumprimento das obrigações 

contratuais. Trata-se, vale frisar, de meras projeções, já que as licitantes não dispõem, 

no momento da elaboração da proposta comercial e técnica, de todas as informações 

necessárias para estabelecer com tamanha precisão os investimentos exatos que serão 

necessários no futuro ao cumprimento das metas e indicadores de desempenho na 

prestação dos serviços.  

 Essa necessidade de basear as propostas técnicas e comerciais em meras 

estimativas é uma consequência lógica da impossibilidade de previsão do futuro, da 

demanda futura. Utilizando-se os próprios elementos da fórmula de cálculo do índice 

CBE dispostos pelo item 4.3.1 do Termo de Referência, no momento da proposta as 

licitantes estimaram, a partir das projeções populacionais e de demanda do próprio 

PMSB, uma certa quantidade de “imóveis edificados na área de prestação” (NTE), em 

relação aos quais a concessionária deveria, no ano 5 da concessão, implantar a ligação 

(NIL – número de imóveis ligados à rede coletora de esgoto) de metade dos imóveis 

edificados na área de prestação. Se passados 5 anos da assunção dos serviços o valor 

de NTE for na prática efetivamente superior ao valor estimado quando da licitação, a 

concessionária para atender a meta deverá também implantar a ligação de um número 

maior de imóveis - ou seja, o valor de NIL também será maior que o projetado - o que 

fará com que ela possivelmente tenha que superar os quantitativos indicados na 

proposta. O mesmo se diga na situação oposta, caso a projeção de demanda que 

embasou os quantitativos das propostas técnica e comercial. seja superior à 

efetivamente realizada.  

 Isso tudo evidencia que os quantitativos das propostas técnica e comercial 

são meramente referenciais e não vinculantes, não podendo ser utilizados como 

critério de adimplemento ou inadimplemento da Concessionária. 
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4. Da inexigibilidade das metas do 5º ano no presente momento 

 Do exposto na seção anterior fica clara a razão de o próprio Edital de licitação em 

seu item 6.1 ter definido expressamente que a Proposta Técnica é documento que 

apresenta os parâmetros referenciais para exploração dos serviços, não havendo 

qualquer indicação de que tais parâmetros seriam vinculantes.  

PROPOSTA TÉCNICA: é a proposta a ser apresentada pelas LICITANTES, 
relativa aos parâmetros, padrões e metodologia para exploração dos 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO e demais informações exigidas neste 
EDITAL; 

 Ao contrário, o mesmo item 6.1 do Edital indicou que é o Termo de Referência o 

documento que contempla as metas da Concessão, em consonância com o PMSB, não 

de acordo com as propostas técnica e comercial da licitante vencedora 

TERMO DE REFERÊNCIA/ELEMENTOS DO PROJETO BÁSICO: 
documento que contém o diagnóstico básico do sistema, conjunto de 
elementos, dados e informações, as especificações do serviço adequado, 
as metas da CONCESSÃO consubstanciado no PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO, necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a implantação e prestação dos SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL e 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO na ÁREA DE CONCESSÃO, que integra o 
Anexo II deste EDITAL; 

 Ou seja, o Edital deixou evidente que as metas da Concessão – os objetos de 

cumprimento obrigatório e de vinculação da Concessionária, cujo desatendimento 

pode levar ao inadimplemento contratual  - estão no Termo de Referência (Anexo I 

do Edital), e não na Proposta Técnica (Anexo V do Contrato). 

 Assim é que no item “4. Especificações dos Serviços” do Termo de Referência 

(Anexo I do Edital) são estabelecidas, tendo por base o disposto no Plano Municipal de 

Saneamento Básico (Anexo I do Contrato)  as metas quantitativas (cobertura de água, 

perdas e cobertura de esgoto) e os indicadores de desempenho na prestação dos 

serviços (Indicadores Técnicos para o Sistema de Abastecimento de Água; Indicadores 

Técnicos para o Sistema de Esgotamento Sanitário; e Indicadores Gerenciais).  
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 Essas metas e indicadores de desempenho deveriam ser respeitadas pelas 

licitantes na elaboração de suas propostas e são vinculantes para a Concessionária. 

Conforme exposto no Termo de Referência, trata-se de indicar “quais serão os 

parâmetros e indicadores de qualidade que serão monitorados e atingidos ao longo 

do tempo”. Nesse sentido é explícito o Termo de Referência, no seu item 4.1 

O quadro a seguir apresenta as metas de cobertura para o Sistema de 
Esgotamento Sanitário, que deverão ser atendidas no o horizonte da 
CONCESSÃO, com as datas de verificação (para efeito da verificação 
conta-se como prazo a data da Ordem de Serviço) e seus respectivos 
quantitativos. 

 

 Nesse sentido, considerando que, conforme já mencionado, a assunção dos 

serviços pela Águas de Ariquemes somente ocorreu em 21 de novembro de 2016, de 

acordo com o Termo de Referência, o cumprimento das metas quantitativas de prestação 

dos serviços deverá ser verificado pelo Poder Concedente e pela AMR apenas em 

novembro de 2021, que corresponde ao ano 5 da concessão. Enquanto isso, não 

haveria que se falar em aferição de metas e investimentos, muito menos de reequilíbrio 

por não realização de investimentos. 

 Tanto é que o próprio Comitê Técnico da AMR declara, conforme Ata da 2ª 

Reunião Ordinária de 20/02/2020, que . este comitê opina que conforme a alegação da 

empresa no que tange às metas quantitativas, observa-se que, ao que tudo indica, estão 

de acordo com o termo de referência”. Mais ainda, mesmo o AI é expresso ao afirmar 

que dentre as “ações a serem empreendidas pela notificada” para remediar as 

inexecuções estaria a apresentação de “PLANO DE RECUPERAÇÃO DE METAS” 
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referente às metas de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de acordo 

com o PMSB, tal qual plasmadas no Termo de Referência. Ou seja, a própria AMR 

reconhece, que o parâmetro a ser utilizado é o cronograma de metas de cobertura 

de esgotamento do Termo de Referência na linha do PMSB, não o cronograma de 

obras e investimento das propostas comercial e técnica.  

 

5. Das causas justificadoras das inexecuções (Cláusula 39ª do Contrato de 

Concessão) 

 Como apontado pela Concessionária em diversas oportunidades, não se pode 

ignorar que o Poder Concedente deu causa às inexecuções em função da materialização 

de fato cujo risco foi a ele contratualmente alocado, em especial o atraso, por parte do 

Poder Concedente, na liberação das áreas para construção da Estação Elevatória de 

Esgoto (EEE) e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); e a alteração da concepção 

do Sistema de Esgotamento Sanitário fixado no Plano Diretor do município. 

 Trata-se de ato da administração que retarda o cumprimento do Contrato, e 

que é causa justificadora da inexecução pela Concessionária, exonerando-a da 

responsabilidade pelo atraso no cumprimento de suas obrigações, conforme a 

Cláusula 39.1 do Contrato de Concessão: 

39.1. No caso de inexecução total ou parcial deste CONTRATO, decorrente 
diretamente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, ato da 
administração ou de interferências imprevistas, que retardem ou impeçam 
o cumprimento deste CONTRATO, devidamente justificados e aceitos pelo 
PODER CONCEDENTE, ficará a CONCESSIONÁRIA exonerada de 
responsabilidade pelo atraso no cumprimento do cronograma de obras e 
serviços e das demais obrigações oriundas do CONTRATO  

 Como destacado em outras oportunidades (em especial, por meio da Carta ARI 

nº 420/2020, em resposta à Notificação nº 010/2020-AMR) a Concessionária já 

manifestou que o descumprimento de obrigações do Concedente (Cláusula 27.1 do 

Contrato) quanto à desapropriação necessária para a instalação dessas 

infraestruturas a tem impedido de cumprir o cronograma referencial que estimou 

em suas Propostas Técnica e Comercial.  
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 É que, de acordo com o Contrato de Concessão, a responsabilidade pela 

desapropriação de imóveis necessários à prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município é assim disposta entre 

as partes:  

27.1. Caberá ao PODER CONCEDENTE declarar de utilidade púbica, bem 
como promover desapropriações, instituir servidões administrativas, propor 
limitações administrativas e, permitir à CONCESSIONÁRIA, ocupar 
provisoriamente bens imóveis necessários à execução e conservação de 
obras e serviços vinculados à Concessão.  

27.2. Os ônus decorrentes das desapropriações ou imposição de servidões 
administrativas, ou de obtenção e anuências, seja por acordo, sejam pela 
propositura de ações judiciais são de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA. 

 Fato é que, conforme narrado na Carta ARI 427/2019, a Concessionária vem 

empreendendo seus melhores esforços para que sejam disponibilizadas o quanto antes 

as áreas necessárias para implantação da EEE e ETE, cuja definição, ao contrário do 

que afirma a AMR, é necessária para o adequado planejamento e dimensionamento da 

rede de esgotamento sanitário. Isso porque o sistema de esgotamento sanitário 

funciona por gravidade, de forma que o projeto das redes e elevatórias deve levar 

em consideração a elevação do terreno em relação à localidade da Estação de 

Tratamento de Esgotos, direcionando adequadamente os efluentes de acordo com a 

bacia hidrográfica.  Não por outro motivo, o Relatório 106/AMR/DTO/2019 reconhece 

que “as unidades do sistema de esgoto sanitário são interligadas umas com as outras, 

assim sendo as definições das áreas interferem nas cotas de nível dos terrenos e por 

sua vez acarretam em alterações no projeto executivo para adequações e 

dimensionamento das unidades do sistema”.  

Ademais, executar rede coletora sem o correspondente tratamento pode 

acarretar em passivos ambientais, na medida em que muitos usuários, mesmo sem 

a devida autorização e para evitar maiores gastos com a limpeza de suas fossas, 

realizam a interligação de seus imóveis junto à rede seca e provocam 

extravasamentos de esgotos, os quais não poderão ser solucionados pela 

concessionária sem que exista uma Estação de Tratamento para direcionar os 

efluentes lançados irregularmente. 
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 Assim é que, em observância às disposições contratuais, em 9 de maio de 2017, 

a Concessionária encaminhou à AMR a Carta ARS nº 047/2017, na qual informou à 

Prefeitura de Ariquemes acerca da necessidade de desapropriação de área para a 

implantação da estação de tratamento de esgoto e da estação elevatória de esgoto. 

 Em 13 de novembro de 2017, o Concedente informou que a localização indicada 

pela Concessionária não era de interesse da Administração Pública, solicitando à 

Concessionária a indicação de outra área, o que ocorreu em 28 de novembro de 2017, 

conforme Carta ARS nº 242/2017. Posteriormente, diante de nova solicitação da 

Prefeitura Municipal de  Ariquemes, foram enviadas, mediante a Carta ARS nº 085/2018, 

de 03 de abril de 2018, duas alternativas para implantação da estação elevatória de 

esgoto, bem como o memorial de desapropriação e croqui das áreas a serem 

implantadas a estação de tratamento de esgoto e a estação elevatória de esgoto. 

Em resposta datada de 8 de junho de 2018, a Prefeitura de Ariquemes, mediante 

Ofício nº 106/SEMPOG/2018, informou que optaria pela alternativa 01, qual seja, aquela 

constante da Proposta Técnica da Concessionária. Dessa forma, o Concedente acabou 

por selecionar a área inicialmente indicada pela Águas de Ariquemes na Carta ARS nº 

047/2017 enviada em 09 de maio de 2017 e por ele recusada anteriormente. 

Ultrapassados aproximadamente 4 (quatro) meses dessa resposta, em 6 de 

novembro de 2018, por meio do Ofício 206/SEMPOG/2018, a Prefeitura Municipal 

informou à Concessionária acerca da edição do Decreto Municipal nº 4.680, de 27 de 

setembro de 2018, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o  

imóvel necessário à implantação da estação de tratamento de esgoto. 

Ocorre que, em 22 de novembro de 2018, ou seja, quase duas semanas após o 

ofício em comento, a Águas de Ariquemes recebeu o Ofício nº 044/2018, por meio do 

qual a Câmara Municipal informou à Águas de Ariquemes acerca da recomendação feita 

ao Poder Executivo sobre a suspensão do processo de desapropriação até que fossem 

dirimidas questões técnicas sobre a implantação da estação de tratamento de esgoto na 

área indicada, de forma a evitar decisões precipitadas. 
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No que concerne à estação elevatória de esgoto, a situação é semelhante: a 

Concessionária, em 03 de setembro de 2019, encaminhou a carta ARS 368/2019, de 

forma complementar a carta ARS 181/2019 à SEMPOG, a fim de demonstrar a 

necessidade da troca da área da EEE, e que os custos na alteração da localidade da 

área, as indenizações, implantação e a instalação da EEE seriam suportadas pela 

mesma, e que até aquela data o Poder Concedente não havia declarado a utilidade 

pública da área. 

Enquanto a Concessionária aguardava a resposta do Poder Concedente quanto 

ao aceite da troca da localidade da EEE, foi expedido o Decreto Municipal nº 14.680, de 

27 de setembro de 2018, no qual se previa uma área aproximada de 374.000 m² para a 

instalação da ETE. Esse decreto é mencionado pela AMR como justificativa para 

alegação de que o Poder Concedente não estaria mais em mora quanto às suas 

obrigações contratuais, como pode se ver, apenas por exemplo, do parecer consultivo 

do Comitê Técnico da AMR conforme ata da sua 4ª Reunião Extraordinária, em que se 

afirma que “a área para implantação da ETE foi declarada como utilidade pública desde 

Setembro de 2018, assim, recomendamos a AMR que faça autuação da concessionaria 

através de auto de infração”. 

Contudo, o Decreto Municipal nº 14.680 incorria em vicio formal na 

nomenclatura do imóvel a ser desapropriado, uma vez que inexistia registro do 

imóvel no cartório de registro de imóveis do município o “Lote 13B”. Tanto é que 

em 03 de Janeiro de 2020, através do Ofício nº 195/SEMPOG/20199, o Poder 

Concedente informou à concessionária que revogou o Decreto Municipal nº 14.680, 

de 27 de setembro de 2018, passando a vigorar o Decreto nº 15.960 de 23 de Dezembro 

de 2019, corrigindo o erro formal na nomenclatura do imóvel, declarando a área ideal do 

“Lote 13, Gleba 04 do Projeto Marechal Dutra”, mantendo-se a área necessária para a 

instalação da ETE. 

                                            

9 O ano correto do ofício seria de 2020, tendo havido erro de digitação na numeração do ofício pelo Poder 
Público. 
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Esse vício formal na identificação do imóvel a ser desapropriado foi causa 

impeditiva da desapropriação, retardando ainda mais os procedimentos, não 

podendo ser utilizado pela AMR e seu Comitê Técnico como motivo para escusar 

o Poder Concedente de suas obrigações, como vem tentando fazer a AMR. 

Ainda há que se consignar que em 17 de dezembro de 2019, o sistema de 

tratamento de esgotos no Município sofreu mudança legislativa através do Plano Diretor 

Municipal: anteriormente a desapropriação da ETE, o Chefe do Poder Executivo 

promulgou a Lei Municipal de nº 2.341/2019, que dispõe sobre o Plano Diretor 

Participativo de Ariquemes, que, em seu art. 213, inciso VII, proibiu a instalação de 

estações de tratamento de esgoto do tipo aberta no perímetro urbano de expansão 

urbana do Município. Essa vedação legal impacta diretamente a implantação do projeto 

vislumbrado pela concessionária para a infraestrutura de tratamento de esgotamento 

sanitário, visto que a instalação e tratamento de esgoto do tipo aberta foi a metodologia 

originalmente prevista no planejamento proposta no certame licitatório (no qual se previa 

tratamento por lagoas anaeróbicas e facultativas), conforme a Proposta Técnica no 

Volume 03, pág. 64. 

Logo após sanar o erro formal da ETE, o Poder Concedente através do Decreto 

Municipal N°16.055 de 06 de janeiro de 2020, declarou a utilidade pública da área para 

implantação da EEE, restando tão somente a regularização da alteração de localidade 

da EEE no processo administrativo de desapropriação.  

Após tratativas que envolveram a mediação da Agência de Regulação em 09 de 

março de 2020 sobre o assunto, o Poder Concedente informou em 29 de Junho de 2020, 

através do Ofício nº 091/SEMPOG/2020, a regularização da alteração da área para 

implantação da EEE, através da Nota Pública Contratual com o acréscimo do ANEXO VI 

ao Contrato 194/2016. 

Cabe ainda mencionar que, logo após a mediação ocorrida em 09 de março de 

2020, tivemos a ocorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19, e a edição do 

decreto n° 16.281 de calamidade pública no município de Ariquemes em 18 de março de 

2020, onde a Concessionária, diante a situação encaminhou as Cartas ARS 256/2020, 

ARS 259/2020 e ARS 281/2020, informando os roteiros de contingências no combate ao 
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COVID-19, e informações que ocasionaram impactos sensíveis nos trabalhos 

executados, haja vista a necessidade de distanciamentos e isolamentos sociais, tendo a 

concessionária concentrado os seus esforços na continuidade na prestação dos serviços 

de abastecimento, e na saúde e integridade de seus colaboradores. 

E, por fim, em 15 de Julho de 2020 através do Ofício nº 102/SEMPOG/2020, o 

Poder Concedente informou a homologação do Decreto Municipal N°16.635, de 14 de 

julho de 2020, revogando as disposições do Decreto Municipal N°16.055, de 06 de 

janeiro de 2020, haja vista, que novamente ocorreram erros administrativos na 

nomenclatura do imóvel a ser desapropriado, havendo a necessidade de 

adequação na área anteriormente desapropriada, eis que havia desapropriado uma 

área que não comportaria completamente a EEE. 

 Então, desde maio de 2017 (momento em que foi enviada a primeira carta pela 

Concessionária) até a presente data, já transcorreram mais de 3 (três) anos de 

pendências de responsabilidades do Poder Concedente quanto à adoção das 

providências cabíveis para a desapropriação da área necessária para a instalação da 

estação de tratamento de esgoto e da estação elevatória de esgoto. Sem a devida 

declaração de utilidade pública, condição prévia aos atos executivos de desapropriação, 

não é possível à Concessionária realizar qualquer estudo mais aprofundado, elaborar 

projeto executivo e, consequentemente, iniciar a execução das obras necessárias à 

implantação do sistema de esgotamento sanitário, pois existe fundada insegurança 

quanto à escolha das áreas que serão efetivamente fornecidas pelo Concedente, as 

quais são imprescindíveis ao traçado do sistema.  

 Não por outra razão o Relatório 106/AMR/DTO/2019 reconhece que “a 

modificação da área prevista originalmente no contrato e a definição da nova área a ser 

implantada a estação elevatória principal que vai enviar todo o esgoto bruto coletado 

para a estação de tratamento, faz-se necessário o decreto de utilidade pública por parte 

do poder Concedente e o aditivo com a alteração Contratual para que a Concessionária 

possa dar continuidade ao processo de desapropriação e elaboração do projeto 

executivo, e após a aprovação dos projetos e o licenciamento ambiental, iniciar a 

execução das obras referentes ao sistema de esgoto sanitário. Conforme informado 
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pela Concessionária, o atraso na liberação das áreas para fins de desapropriação 

acarretará dificuldades em atendimento da meta para 2021 de acordo com o termo 

de Referência”  

 Contudo, em comportamento absolutamente contraditório, mesmo após esse 

Relatório a AMR passou a, de forma incoerente à manifestação anterior, afirmar que “não 

há qualquer situação referente as áreas (desapropriações) de implantação das EEE e 

ETE que cause o impedimento da continuidade das obras” (como na Notificação 

010/2020-AMR), em frontal contrariedade à descrição fática estabelecida no Relatório e 

ignorando o vício formal no Decreto Municipal 14.680/2018 (incorretamente 

utilizado como fundamento pelo Comitê Técnico da AMR para afirmar a 

possibilidade de realização dos atos expropriatórios). Tal incompreensão foi 

devidamente respondida na carta ARI 420/2020, destacando a superveniência da 

pandemia ocasionada pelo COVID-19 e a edição de decreto de calamidade pública 

pela municipalidade, concluindo-se ainda que: 

a) Por eventos alheios à vontade e atuação da Concessionária, quais 
sejam: (i) o tempo demasiadamente transcorrido para declaração da 
utilidade pública e (ii) a alteração legislativa que obrigou a Concessionária 
a revisar todo o planejamento concessionária para a implantação da 
infraestrutura de esgotamento sanitário, as metas para o esgotamento 
sanitário da cidade restam prejudicadas.  

b) A vedação a utilização de estações de tratamento de esgotos do tipo 
sistema aberta (lagoas) contidas no artigo 213, inciso VII da Lei Municipal 
de nº 2.341/2019 (Plano Diretor Municipal), enseja a necessidade de 
alteração da concepção de tratamento de esgotamento sanitário 
originalmente prevista no planejamento concessionária constante de sua 
proposta técnica, bem como a necessidade de recompor o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato de concessão, no entanto em momento 
oportuno, frente a esta alteração imprevista.  

c) Há a necessidade da Agencia Municipal de Regulação, formalmente 
reestabelecer proporcionalmente os prazos para a implantação e 
cumprimento das metas de esgotamento sanitário, ocasionados pelo 
atraso, cerca de pouco mais de 03 anos, do Poder Concedente na 
disponibilização das áreas da ETE e EEE, uma vez que impactou 
sensivelmente no cumprimento do cronograma da instalação do sistema.  

d) Há a necessidade de uma parcela da área prevista no decreto de 
utilidade pública para fins de desapropriação, sensivelmente menor ao que 
foi previsto, o que demanda a retificação dos respectivos atos executórios 
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pelo Poder Concedente, o que se pleiteia desde já e, com a maior 
celeridade possível. 

Em resumo, portanto, o atraso ora em comento afeta diretamente a estimativa da 

Concessionária quanto às datas de início e término da execução das obras necessárias, 

e, atualmente, já impacta o atendimento da meta contratual de cobertura do sistema de 

esgotamento sanitário como um todo e, mais ainda, sua expectativa de receita projetada 

ao longo destes primeiros anos de concessão. Além da inexecução dos serviços nos 

exatos termos do Contrato, a inadimplência do Concedente com relação à 

desapropriação em comento também traz reflexos nas receitas da Concessionária. Isso 

porque, ao atrasar a conclusão das obras no sistema de esgotamento sanitário, a 

Concessionária não pode realizar o faturamento dos respectivos serviços perante os 

novos usuários que seriam atendidos por essas obras, não recebendo, assim, a receita 

tarifária estimada em sua Proposta Comercial. 

Dessa forma, mesmo que ocorra a devida liberação da área para fins de 

desapropriação ainda no presente ano, a Concessionária enfrentará dificuldades na 

execução da estação de tratamento de esgoto e da estação elevatória de esgoto a tempo 

de atender a meta de 2021 constante do Termo de Referência. Isto porque, conforme 

regra contratual, a concessionária teria 5 anos para atingir 50% de cobertura na cidade. 

No entanto, a demora do Poder Público já lhe retirou mais de 3 anos desse prazo. Trata-

se, afinal, de risco expressamente atribuído pelo Contrato de Concessão ao Poder 

Concedente: 

"8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos 
relacionados à CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do PODER 
CONCEDENTE: (...) 

c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações 
contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao 
descumprimento de prazos aplicáveis ao PODER CONCEDENTE previstos 
neste CONTRATO e/ou na legislação vigente; 

Conforme demonstrado, a omissão do Poder Concedente em adotar as 

providências necessárias para a desapropriação de área para a implantação da estação 

de esgotamento sanitário e da estação elevatória de esgoto nos termos do Contrato de 

Concessão podem inviabilizar o cumprimento tempestivo das obrigações da 
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Concessionária, e como tal, correspondem a ato da administração previsto na já citada 

cláusula 39.1, a exonerar a responsabilidade da Concessionária pelas inexecuções e 

afastar qualquer tipo de penalidade. 

 

6. Do correto procedimento contratual para revisão de metas e cronogramas: a 

Revisão Ordinária 

 Verifica-se, assim, ser irregular tratar como descumpridas supostas metas que 

sequer chegaram ao seu período de aferição. O Contrato de Concessão, entretanto, não 

deixou de prever um instrumento regulatório adequado para lidar com esse tipo de 

cenário. Ele mesmo já indica o momento e procedimento para que ocorram eventuais 

repactuações das metas de serviços – e eventuais desequilíbrios a elas relativos: a 

Revisão Ordinária, prevista na subcláusula 17.1: 

17.1. A CONCESSIONÁRIA terá direito à revisão periódica ordinária do 
valor das tarifas a cada 04 (quatro) anos, objetivando a reavaliação das 
condições de mercado, que também será o momento de ajustes que 
captem possíveis distorções, para mais ou para menos, nos custos dos 
serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento 
sanitário, nas metas previstas no Plano Setorial de Abastecimento de 
Água Potável e Esgotamento Sanitário, nos insumos em geral, consoante 
as disposições deste CONTRATO e seus Anexos, bem como na 
proposta comercial, que sejam decorrentes de perdas justificáveis ou 
ganhos (tecnológicos ou de produtividade) na exploração dos serviços 
públicos de abastecimento de água potável. 

 Considerando que a Revisão Ordinária do Contrato deve ser iniciada em breve, 

entende-se inoportuna qualquer tentativa de imputar um descumprimento ou mesmo 

desequilíbrio contratual atualmente inexistente. Nesse sentido, a indicação pelo AI dentre 

as “ações a serem empreendidas pela notificada” da apresentação de “Plano de 

Recuperação de Metas de implantação do sistema de esgotamento sanitário” e de 

“cronograma de retomada das obras de implantação das redes de esgotamento 

sanitário” deve ser interpretada, à luz da disciplina contratual, como a preparação pela 

Concessionária de insumos que serão avaliados de forma inerente ao processo de 

Revisão Ordinária.  
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7. Pedido 

 De todo o exposto, considerando que (i) a AMR adota uma lógica jurídica e 

econômica típica da fiscalização de contratos de obra pública (medindo 

periodicamente quantitativos de execução de obras) e que é inaplicável a contratos de 

concessão; (ii) o parâmetro de aferição das obrigações da Concessionária não é o 

cronograma da Proposta Técnica (Anexo V do Contrato), mas as “metas da 

Concessão” dispostas no Termo de Referência: (Anexo I do Edital) conforme 

determinação do próprio Edital (item 6.1), e, segundo o Termo de Referência, ainda não 

é exigível no presente momento o cumprimento da meta de cobertura de esgoto, a ser 

aferida apenas em novembro de 2021 conforme o seu item 4.1; (iii) as inexecuções 

decorrem de atos da administração consistentes no descumprimento de suas 

obrigações da Cláusula 27.1, relativas às desapropriações, cujo risco e responsabilidade 

o Contrato de Concessão alocou ao Poder Concedente (Cláusula 8.1), e que justificam 

a inexecução da Concessionária, exonerando-a de qualquer responsabilidade, 

conforme a Cláusula 39.1; (iv) finalmente porque o Contrato de Concessão possui 

procedimento próprio para reavaliação de metas e cronograma de investimentos, 

a Revisão Ordinária, que deverá ser iniciada já em 2021, vem a Concessionária 

pleitear que não lhe seja aplicada a penalidade de advertência indicada no AI (ou 

qualquer outra) com base nos fatos narrados pela AMR, e que seja realizado o 

arquivamento definitivo do respectivo processo administrativo. 

 Alternativamente ao litígio administrativo, propõe a Concessionária, como 

medida de encaminhamento para o enfrentamento e solução dos desafios 

identificados no presente processo, que seja suspenso o presente Processo e, 

consequentemente, a aplicação de qualquer penalidade, para que as discussões 

acerca da reprogramação das metas contratuais e estimativa de cronograma de 

realização dos investimentos associados, bem como a respeito da avaliação do 

respectivo equilíbrio econômico-financeiro contratual sejam realizadas no 

procedimento contratualmente previsto para tanto, isto é, no processo de Revisão 

Ordinária com fundamento na Cláusula 17 do Contrato, cuja instauração deverá 
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ocorrer em breve. Até lá, que esta agência possa coordenar, junto ao Concedente e à 

Concessionária, uma frente de iniciativas objetivando a regularização da execução do 

Contrato, por meio da celebração de compromisso no qual figurem como 

compromissários perante a AMR o Concedente e a Concessionária. 

 Sendo o que havia a declarar, a Concessionária aproveita a oportunidade para 

ressaltar o seu compromisso com a prestação dos Serviços à população de Ariquemes, 

através da realização dos investimentos necessários ao cumprimento das metas e 

indicadores de desempenho previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) e Termo de Referência do Contrato. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA. 
CNPJ sob n.º 24.565.225/0001-53 
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