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1. INTRODUÇÃO 

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ariquemes 

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

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

normatização, planejamento, acompanhamento e controle dos serviços públicos 

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

transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

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

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

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

financeiro desses mesmos serviços. 

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

exploração dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contribuições e os questionamentos que surgiram durante a audiência pública realizada 

em 25/11/2021.  
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2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

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

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

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

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

levantadas na audiência pública e às manifestações posteriores ao Relatório 4 

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

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

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

Concessão. 

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

confunde com eventuais violações legais e contratuais da Concessionária pelo não 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Concessão.  

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

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

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

proceder à revisão dos contratos de concessão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

das contribuições e manifestações posteriores ao Relatório 4. 

  

ID: 661938 e CRC: 9FD2764C



 

CI 5546  4 

3. RESPOSTAS AO RELATÓRIO DE QUESTIONAMENTOS E 

OBSERVAÇÕES DA COMISSÃO TÉCNICA DO COMSAB DE 23.11.2021 

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

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

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

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

da licitação? 

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

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

que se verifique divergências. Abaixo literalidade do dispositivo: 

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

seguinte ordem: 

a) Normas constitucionais; 

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

interesse público, se refiram exclusivamente as cláusulas de serviços; 

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

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

d) Normas deste CONTRATO; 

e) Normas do EDITAL; 

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

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

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

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

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

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

                                                 

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

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

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

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

ordem de execução de serviço. 

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

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

serviços públicos municipais de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário 

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

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

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

responsabilidade das partes contratuais pelo procedimento de desapropriação. Na 

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

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

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

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

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

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

no próprio Contrato” (fl. 21). 

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

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

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

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

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

desapropriação como um todo.  

  

                                                 

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

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

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

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

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

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

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

relação aos procedimentos de desapropriação das áreas das Estações de Tratamento 

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

não à concessionária. 

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

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

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

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

consequentemente aos usuários dos serviços públicos. Nos termos explicitados na 

resposta do questionamento 1 acima. 

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

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

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

para a concessão. 

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

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

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

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

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

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

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

administrativos, especialmente no campo das concessões. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

em prejuízo do contratante”.  

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

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

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

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

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

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

circunstâncias vigorantes ao tempo em que foram travados.  

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

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

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

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

financeiro”. 

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

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

monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

obediência ao princípio pacta sunt servanda. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

equação contratual [§ 4º]. 

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

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

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

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

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

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

incólume a equação econômico-financeira: 

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

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

regulamentares e contratuais”.  

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

dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: 

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

reavaliação das condições de mercado; 

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

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

financeiro. [...]”. 

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

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

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

seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 

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

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

asseguradas, permitindo ao Poder Público poderes ilimitados para alterar cláusula 

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

*** 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empreendimento. (...)”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRATO. 

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

CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE: 

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

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

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

b) Modificação unilateral do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE; 

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

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

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

d) Caso fortuito ou força maior; 

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

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

obras ou serviços descritos neste CONTRATO e em seus Anexos; 

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

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

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

anterior à assunção dos serviços é do PODER CONCEDENTE. 

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

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

8.1).  

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

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

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

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

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

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

entre as partes contratantes. 

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

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

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

responsabilidade da Administração e o que é claramente de responsabilidade da 

concessionária. 

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

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

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

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

meio de recomposição. 

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

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

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

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

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

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

contratos administrativos tendem a prever as formas de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro. 

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

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

desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em desfavor da CONCESSIONÁRIA, 

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

CONTRATO, dentre outras juridicamente possíveis. 

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

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

devendo o requerimento para sua instauração ser fundamentado pela CONCESSIONÁRIA 

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

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

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

jurídicas não contempladas que ensejam nova revisão de tarifas. 

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

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

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

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

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

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

mediante a expressão “dentre outras juridicamente possíveis”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

água potável. 

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

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

alegadamente impactaram o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e que 

encontrariam guarida no âmbito de revisões extraordinárias. 

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

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

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

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

dos pleitos apresentados pela Concessionária no âmbito do presente procedimento de 

revisão ordinária”. 

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

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

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

metas (cronograma de investimentos). Abaixo a cláusula: 

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

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

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

implementado por meio de: 

a) Revisão das tarifas; 

b) Prorrogação do prazo da CONCESSÃO; 

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

e) Compensação financeira; 

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

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

reconhecidamente atrasado) é a apuração de eventuais descumprimentos contratuais e 

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

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

específicos.  

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

universalização dos serviços de saneamento foram descumpridas e se tal descumprimento 

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

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

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

nos termos da Cláusula 29ª do Contrato.  

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

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

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

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

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

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

esclarecimentos tratados na resposta deste item. 

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

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

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

da Fipe foi feita em cima apenas deste cenário? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50, § 1°). 

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

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

procedimento revisional. 

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

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

Concessionária faz jus à revisão ordinária desde 28.04.2020. 

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

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

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

na proposta comercial da Concessionária (Cláusula 17.2). 

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

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

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

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

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

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

Municipal de Saneamento (Cláusula 17.3). 

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

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

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

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

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

apreciados e eventualmente ensejar deliberações do Comitê Técnico que deverão ser 

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

procedimento a ser adotado nesses casos: 

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

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

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

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

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

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

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

local. 

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

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

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

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

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

de competência desse Comitê. 

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

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

para solicitar esclarecimentos adicionais (Cláusula 17.4). 

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

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

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

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

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

Relatório Técnico encaminhado pela Concessionária, Águas de Ariquemes, juntamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

análise da Fipe foi o apresentado na Tabela 2. 

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

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

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

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

01 da Fipe. 

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

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

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

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

AMR, Comsab, ou audiência pública? 

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

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

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

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

Revisão Periódica Ordinária do Contrato de Concessão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

data e quais casos a segunda data? 

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

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

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

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

de assinatura do Contrato (Cláusula 17.25). 

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

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

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

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

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

(definição contida na Cláusula 1.1 do Contrato). 

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

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

Concessionária. Veja-se: 

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

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

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

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

                                                 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

temporal foi atendido. 

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

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

continuidade do procedimento de revisão para eventual aprimoramento da execução 

normal do contrato, visando manter seu rumo. 

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

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

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

manter o contrato em situação de neutralidade”. 

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

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

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

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

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

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

requerimento da Concessionária”. (Grifou-se) 

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

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

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

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

consideração a efetiva assunção dos serviços pela Concessionária. 

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

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

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

data de assunção é caracterizada na Ordem de Início).   
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6. A análise da Fipe, considerou todos os pleitos de desequilíbrio procedentes (página 

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

abaixo: 

Pleito C – Redução do subsídio sobre energia elétrica 

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

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

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

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

consumo, automação etc.?” 

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

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

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

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

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

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

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

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

tarifária. Abaixo literalidade do dispositivo legal: 

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

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

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

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

serviço público alternativo e gratuito para o usuário. 

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

equilíbrio econômico-financeiro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apresentada pela licitante vencedora.  

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

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

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

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

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

indicador de desempenho objetivo nesse sentido.  

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

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

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

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

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

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

estas intercorrências ocasionam grandes resistências à adesão da população à rede 

de abastecimento de água”. 

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

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

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

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

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

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

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

Relatório 04 da Fipe 

2.3.4 Frustração de receita decorrente de ligações factíveis não realizadas 

2.3.4.2 Motivação 

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

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

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

prazo para repavimentação asfáltica após ligações de água. 

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

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

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

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

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

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

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

impactar na delimitação econômico-financeira do presente pleito. 

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

para apurar eventuais irregularidades havidas na repavimentação asfáltica após a 

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

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

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

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

sobre o numerário de ligações factíveis”. 

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

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

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

n° 9-011142/2020. 

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

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

destacando inconformidade nos números de ligações factíveis pendentes apresentado pela 

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

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

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

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

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

houve qualquer informação que alterasse a responsabilidade do Poder Concedente neste 

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

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

impactar na delimitação econômico-financeira do pleito. 

Pleito E – Ausência de Receita no primeiro mês 

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

foi disponibilizado? Se disponibilizado, adiantaria em algo? 

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

meses? Ou não se tinha a leitura inicial? 

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

obrigada a fornecer o cadastro”. 

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

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

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

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

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

Relatório 04. Abaixo trecho do relatório: 

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

Relatório 04 da Fipe 

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

ausência de receita tarifária no primeiro mês da Concessão 

2.3.5.2 Motivação 

ii) Disposições editalícias e contratuais 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nesse sentido. 

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

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

as disposições contratuais. 

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

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

correspondentes às atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento 

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

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

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

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

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

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

atendimento aos USUÁRIOS. 

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

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

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

decorrentes dos serviços complementares prestados (Cláusula 11.2). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pela Caerd para a Concessionária. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atualizados. 

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

referendar a repactuação? 

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

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

Concessão, como um contrato administrativo deve prever obrigações às partes 

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

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

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

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

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

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

a organização e prestação do serviço público. 

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

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

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

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

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

qualquer alteração ou repactuação no Contrato de Concessão. 

                                                 

6 Art. 21. Compete à União:  

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

transportes urbanos; e 

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

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

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

06.10.2011. Vide: 

Art. 21. Os planos de saneamento básico: 

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

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

serviços; 

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

com os de vigência dos planos plurianuais. 

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

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

saneamento básico ou no correspondente plano setorial. 

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

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

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

assegurada a preservação do equilíbrio econômico-financeiro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diretrizes previstas no novo marco legal do saneamento básico. 

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

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

municipais de saneamento básico, que antes de era 4 (quatro) anos e passou para 10 (dez) 

ID: 661938 e CRC: 9FD2764C



 

CI 5546  26 

anos (art. 19, §4º7); (ii) as metas de universalização de distribuição de água e esgotamento 

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

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

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

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

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

obrigatoriedade de revisão advém de necessidade de compatibilizar o PMSB de 

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

Ademais, importante destacar que eventual repactuação do cronograma de investimentos 

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

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

31.03.2022. 

  

                                                 

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

para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 

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

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

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

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

melhoria dos processos de tratamento. 

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

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

PÚBLICA 

No geral as manifestações na Audiência Pública não questionaram os resultados 

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

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

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

efetiva transferência de propriedade em favor do Município e consequente transferência 

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

Houve diversas reclamações sobre a proporcionalidade das multas contratuais, a 

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

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

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

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

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

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

específica e demais providências eventualmente pertinentes e necessárias, conforme as 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vinculadas aos terrenos em discussão. 

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

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

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

disposições regulamentares.  

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

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

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

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

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

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

responsabilidade compartilhada para o Pleito A. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pela concessionária em sua manifestação (
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

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

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

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

constituem fator de desequilíbrio, sendo de responsabilidade da concessionária eventuais 

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

na proposta, ainda que eles estejam incorretos. 

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

 
Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

variáveis relacionados a volumes não gerados.  

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

Proposta Comercial 

 
Fonte: Águas de Ariquemes, AMR. 

Elaboração: Fipe. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

V
o

lu
m

e
tr

ia
 (

m
ilh

õ
e

s 
d

e
 l
it
ro

s)

Ano de Concessão

Relatorio GO  (Proposta Comercial) Proposta Comercial que recebemos

ID: 661938 e CRC: 9FD2764C



 

CI 5546  31 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Investimento 

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

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

Fipe. 

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

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

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

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

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

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

na proposta comercial.  

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

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

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

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

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

3. Custos 

Com relação aos custos, foram encontradas divergências importantes entre os 

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

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

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

A concessionária não explicita os parâmetros e coeficientes empregados em sua 

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

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

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

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

elaboração da proposta. 

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

procedimento estatístico amplamente empregado. Utilizando esses coeficientes 

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

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

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

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

essa opção. 

Tabela: Relação de TIR e reajuste tarifário por pleito 

Pleito TIR 
Reequilíbrio - Reajuste Tarifário a 

partir do Ano 6 

Proposta Comercial 12,20% 0,00% 

A 14,09% -9,75% 

B 11,96% 1,57% 

C 11,93% 1,69% 

D 12,02% 1,15% 

E 12,12% 0,50% 

Impacto Conjunto  13,29% -5,93% 

Elaboração: Fipe. 

 

 

 

 

André Luis Squarize Chagas 

Coordenador 
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