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• Contexto 
 

– Objetivo: universalizar a prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário na Região Metropolitana do 
Recife e no Município de Goiana, no prazo de 12 anos; 
 

– O projeto beneficiará 15 municípios e uma população 
de aproximadamente 4,6 milhões de habitantes; 
 

– Valor total dos investimentos: R$ 4.314 milhões: 
• R$ 3.308 milhões de responsabilidade do Parceiro Privado; 
• R$ 1.006 milhões de responsabilidade do Parceiro Público. 

PPP - Recife 
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• Contexto 

PPP - Recife 
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• Contexto 

PPP - Recife 

Concessionária 

Prefeituras (RMR e 
Goiana) 

Estado de 
Pernambuco 

Convênio de 
Cooperação 

Prestação dos serviços de 
água e esgoto nos 
Municípios 

Contrato de PPP Regulação e 
fiscalização dos 

serviços 

Companhia 
Pernambucana de 

Saneamento 
(COMPESA) 

Agência de Regulação 
de Pernambuco 

(ARPE) 

Contratos de 
Programa 
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• Aspectos contratuais 
 

– Concessão Administrativa (Lei nº 11.079/04); 

– Objeto:  
• Exploração do sistema de esgotamento sanitário da Região 

Metropolitana do Recife e do Município de Goiana; 

• Implantação da infraestrutura necessária; 

– Partes:  
• Poder Concedente: Companhia Pernambucana de 

Saneamento  (COMPESA); 

• Concessionária: Consórcio Grande Recife. 

 

PPP - Recife 
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• Aspectos contratuais 

– Principais obrigações 

 

PPP - Recife 
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COMPESA ARPE Concessionária 

Realizar a gestão comercial 

dos serviços de água e 

esgoto 

Regular a prestação dos 

serviços de esgotamento 

sanitário 

Prestar os serviços de 

esgotamento sanitário na 

área da concessão 

Executar os serviços de 

competência exclusiva da 

Administração Pública 

(serviços não delegados) 

Fiscalizar a prestação dos 

serviços de água e esgoto 

no Estado de Pernambuco 

Realizar as obras e 

investimentos para a 

ampliação e implantação da 

infraestrutura  

Realizar os investimentos 

complementares para a 

implantação de 

infraestrutura 

Fixar e atualizar o valor das 

tarifas, homologando o 

reajuste ou a revisão. 

Apoiar a execução dos 

serviços não delegados pela 

COMPESA 



• Contratação 
 
– Início do contrato  em 15/02/2013 com duração de 35 

anos; 
– PPP  para a construção, operação e manutenção do 

sistema de esgotamento sanitário e serviços auxiliares; 
– TIR de 8,41%; 
– Estrutura tarifária pré-definida; 
– Retorno do parceiro privado: 

• % da receitas; 
• Vinculada a indicadores de desempenho. 
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• Processo de Licitação 

 
– Lançamento do edital de concorrência: 25 de 

Maio de 2012;  

– Entrega de propostas: 45 dias após publicação do 
edital; 

– Realização de Consulta pública e Audiência 
pública: 
• Projeto preliminar; 

• Projeto de edital. 
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• Processo de Licitação 

 

– Requisitos de habilitação: 

• Várias restrições a empresas estrangeiras: 

• Capital minoritário no consórcio; 

• Experiência e os funcionários foram obrigados a ser 
registrado nas associações profissionais brasileiros; 

• Diversos documentos necessários; 

• Garantia de proposta de 31 milhões. 
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• Processo de Licitação 
 
– Capital social mínimo – R$ 120 milhões (valores de 

2011); 

 
– 2 Licitantes:  Consórcio Grande Recife (composto pela 

Foz do Brasil (Odebrecht) e Lidermac Construções) e o 
consórcio OAS / AGBAR; 

 
– Consórcio vencedor: Grande Recife. 
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• Escolha do Licitante vencedor 
 
– Critério de avaliação utilizado:   

• Nota da proposta técnica (60%); 
• Nota da proposta comercial (40%). 

 
– Análise de propostas: 

• Qualificação (jurídica, financeira, Técnica); 
• Avaliação da proposta técnica (classificação mínima 

70/100); 
• Avaliação da proposta comercial.  
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• Escolha do Licitante vencedor 

 
– Critérios de avaliação técnica: Experiência do 

consórcio e metodologia de execução; 

 
– Critérios de avaliação comercial: Menor 

pagamento da COMPESA (maior valor de desconto 
na receita do esgoto recolhido, e receitas 
adicionais obtidas através das atividades 
acessórias). 
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• Gestão Contratual 
 
– Responsáveis: 

• Entidade de supervisão que representa o concedente; 
• Auditor independente; 
• Agência reguladora (Agência Reguladora de Pernambuco 

- ARPE), responsável pela fixação de tarifas e de 
supervisão serviço de qualidade de serviço; 

• Comitê de resolução de conflitos. 

 
– Prevista possibilidade de arbitragem. 
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• Gestão Contratual 
 
– Obrigações contratuais: 

• Indicadores de desempenho: 
• Responsabilidade  operacional; 
• Responsabilidade ambiental; 
• Responsabilidade social; 
• Responsabilidade financeira. 

 
– Retorno vinculado aos resultados dos indicadores de 

desempenho; 
– Penalidades em caso de incumprimento. 
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Estrutura Remuneratória 

Usuários 

COMPESA Concessionária 

Verificador 
Independente 

Agente Fiduciário 

Tarifa 

Nota QID 

Receitas 
Extraordinárias 

30% 70% 

Conta Garantia 

PPP - Recife 



• Estrutura Remuneratória 
 

– Usuários: tarifa de água e esgoto; 
– Repasse pelo Agente Fiduciário; 

• Concessionária: recebe um percentual variável do 
faturamento obtido com os serviços de coleta e tratamento 
de esgoto, a depender do seu desempenho (Nota QID); 

• COMPESA: recebe os valores da tarifa de água e uma parcela 
das receitas dos serviços de esgoto; 

• Conta-Garantia: garantia da contraprestação pública; 

– Compartilhamento das Receitas Extraordinárias: 70% 
para a Concessionária e 30% para a COMPESA. 
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• A remuneração é estabelecida em função do nível de 
desempenho: 

 

 

𝐶𝑂𝑆 = 1 − 𝑇𝐼𝑅𝑝 + 𝑇𝐼𝑅𝑝 ×
𝑁𝑄𝐼𝐷

10
× 𝐶𝐵𝑂𝑆 

 

Indicadores agregados 

Contraprestação Básica 

Variável em função do desempenho 

Mínimo garantido 

Contraprestação 
da Concedente 
para o Sistema 

PPP - Recife 



Conjunto de Indicadores de Desempenho (NQID) 
(Anexo III) 

20 

Categorias Indicadores Frequência Peso 

Operação 5 Mensal 50% 

Construção 3 Anual 20% 

Ambiente 3 Mensal 10% 

Social 2 Mensal 10% 

Financeiro 8 (*) Trimestral 10% 

Total 21 100% 

(*) Estes indicadores não refletem a situação financeira da concessionária, apenas 
o reporte atempado da informação necessária. 
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• NQID: 

 

– Índice de Desempenho de Operação 

PPP - Recife 

  INDICE DE DESEMPENHO SIGLA PERIDIOCIDADE PESO 

ÍNDICE DE DESEMPENHO DE 
OPERAÇÃO 

 
(Peso = 50%) 

Indicador de Disponibilidade de EEE IDE Mensal 40% 

Indicador de Eficiência nos Prazos de Atendimento IEAP Mensal 20% 

Indicador de Reincidência de Serviços IRSE Mensal 10% 

Indicador de Qualidade de Serviço Executado IQSE Mensal 20% 

Indicador de Prazo Máximo de Atendimento IPMA Mensal 10% 



• NQID: 

 

– Índice de Desempenho de Construção 

PPP - Recife 

  INDICE DE DESEMPENHO SIGLA PERIDIOCIDADE PESO 

ÍNDICE DE DESEMPENHO DE 
CONSTRUÇÃO 

 
(Peso = 20%) 

Indicador de Cobertura ICE Anual 70% 

Indicador de Adesão ao Sistema IAE Anual 10% 

Indicador de Entrega de Projeto Executivo (AS 
BUILT) 

IEP A cada conclusão de Obra 20% 



• NQID: 

 

– Índice de Desempenho Ambiental 
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  INDICE DE DESEMPENHO SIGLA PERIDIOCIDADE PESO 

ÍNDICE DE DESEMPENHO 
AMBIENTAL 

 
(Peso = 10%) 

Indicador de Tratamento de Esgoto Coletado  ITE Mensal 40% 

Indicador de Qualidade do Efluente Final IDF Mensal 50% 

Indicador de Licenciamento Ambiental ILA Mensal 10% 



• NQID: 

 

– Índice de Desempenho Social 
 

PPP - Recife 

  INDICE DE DESEMPENHO SIGLA PERIDIOCIDADE PESO 

ÍNDICE DE DESEMPENHO    
SOCIAL 

 
(Peso = 10%) 

Campanhas junto às Comunidades ICC Mensal 50% 

Campanhas junto às Escolas INE Mensal 50% 



• NQID: 

 

– Índice de Desempenho Financeiro 

PPP - Recife 

  INDICE DE DESEMPENHO SIGLA PERIDIOCIDADE PESO 

ÍNDICE DE DESEMPENHO 
FINANCEIRO 

 
(Peso = 10%) 

Estrutura de Capital EC Trimestral 15% 

Liquidez Corrente LC Trimestral 10% 

LAJIRDA (EBITDA) LE Trimestral 15% 

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida  CD Trimestral 10% 

Fluxo de Caixa Livre FC Trimestral 10% 

Demonstrações Financeiras DF Trimestral 20% 

Custo x Receita Líquida CR Trimestral 10% 

Projeções Financeiras PF Semestral 10% 



• Partilha de Risco 
 

• Riscos atribuídos ao concedente (cláusula 26): 
– Risco de consumo: 

• Compartilhado em pequeno grau com o parceiro privado;  
• Assumido pelo parceiro público se for superior (pelo menos) 80% do valor previsto.  

– Risco de cobrança; 
– Risco tecnológico (por exemplo, o risco associado à estações de 

tratamento de esgoto); 
– Risco da operação (associado a alterações nos valores dos indicadores de 

desempenho); 
– Risco regulatório;  
– Risco arqueológico (compartilhado em 50% como parceiro privado); 
– Risco de projeto e de construção. 
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• Partilha de Risco 

 
– Planos de investimento compartilhados (um quarto 

dos investimentos são feitos pela COMPESA); 

 
– Ganhos compartilhados (nomeadamente pela 

alteração das taxas de juro); 

 
– Reequilíbrio econômico-financeiro será restaurada 

tendo em conta a TIR do projeto definido na proposta 
econômica. 
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• Riscos e equilíbrio econômico-financeiro 
 

– Principais riscos alocados à concessionária: 
• Não obtenção do retorno econômico previsto; 

• Custos excedentes relacionados às obras e à prestação dos 
serviços; 

• Aumento do custo de capital; 

• Variação das taxas de câmbio; 

• Prejuízos decorrentes da gestão ineficiente dos serviços; 

• Falhas nos projetos executivos, na execução das obras de 
construção do sistema e na infraestrutura; 

• Prejuízos decorrentes de riscos inerentes à atividade empresarial. 
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Riscos e equilíbrio econômico-financeiro 

o Compartilhamento do risco de variação do faturamento dos serviços entre a COMPESA e 

a concessionária 

 

 

 

 

 

o Compartilhamento dos ganhos econômicos decorrentes da redução do risco de crédito 

dos financiamentos utilizados para a execução dos investimentos requeridos para a 

prestação do serviço (50% para cada) 

Faturamento a maior Faturamento a menor 

100%-110%: excedente de receitas 

destinados à concessionária 

100%-90%: responsabilidade exclusiva 

da concessionária pelas perdas 

Mais de 110%: compartilhamento das 

receitas excedentes (50% para cada 

parte) 

90%-80%: compartilhamento das perdas 

entre as partes (50% cada) 

Menos de 80%: responsabilidade 

exclusiva da COMPESA pelas perdas 

PPP - Recife 



Riscos e equilíbrio econômico-financeiro 

Principais hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro 

Descumprimento das obrigações 

contratuais pela COMPESA 

Alterações do cronograma de 

investimentos ou de custos de 

investimento ou operacionais 

Modificação unilateral do contrato Alteração legislativa  

Criação, modificação ou extinção de 

tributos 

Alteração dos indicadores de 

desempenho 

Fato do príncipe ou fato da 

Administração  

Alteração no Plano de Saneamento 

Básico 

Caso fortuito ou força maior Decisões judiciais e administrativas 

Alteração nos critérios de tarifação social Solicitação para a realização de obras 

originalmente previstas dentre as 

obrigações da COMPESA 

PPP - Recife 
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• Riscos e equilíbrio econômico-financeiro 

 
– Mecanismos para a recomposição do contrato: 

• Alteração do prazo da concessão; 

• Alteração dos prazos e das condições para cumprimento das 
metas da concessão; 

• Revisão do cronograma de implantação das obras; 

• Supressão ou aumento de encargos para a concessionária; 

• Adequação dos indicadores de desempenho;  

• Revisão da contraprestação pública; 

• Pagamento compensação financeira. 

 



PPP - Recife 

• Garantias 
 
– Garantia de cumprimento de obrigações contratuais 

• Garantia de fiel cumprimento das obras de construção do 
sistema no valor de 10% dos investimentos apresentados na 
proposta econômica, em cada quadriênio 

• Garantia de fiel cumprimento da operação, da manutenção e 
da conservação do sistema, correspondente a média 
semestral dos custos operacionais verificados pela 
concessionária no ano anterior 

• Cobertura do pagamento de multas aplicadas à 
concessionária em razão de inadimplemento no 
cumprimento de suas obrigações contratuais 

 



Penalidades 
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Tipo Aplicação Penalidade Penalidade estimada 

Persistente 
Por dia de 
infração 

Até 0,05% do retorno 
mensal 

20 kR$/dia 

Ocasional 
Por 

infração 
Até 2% do retorno mensal 817 kR$/infração 

No encerramento 
do contrato 

Por 
infração 

Até 3% do retorno mensal 
multiplicado pelo número 

de meses em falta 
1225 kR$/infração 

O valor acumulado das penalidades aplicadas a cada mês não pode 
exceder 3% do retorno mensal da concessionária. 



PPP - Recife 

• Anexos do Contrato: 
 
– Anexo I – Edital nº 002/2012 
– Anexo II – Documentação de Habilitação 
– Anexo III – Proposta Técnica 
– Anexo IV – Proposta Econômica 
– Anexo V – Compromisso de Capitalização da 

Concessionária 
– Anexo VI – Ato Constitutivo da Concessionária 
– Anexo VII – Documentação de Financiamento Enviada por 

Instituições Financeiras 



PPP - Recife 

• Anexos do Contrato: 

 

– Anexo VIII – Documentação de Garantias 

– Anexo IX – Documentação de Seguros (Apólices) 

– Anexo X – Condições de Recebimento do Sistema 

– Anexo XI – Leis Autorizativas e Contratos de Programa 

– Anexo XII – Contrato de Conta-Garantia 

– Anexo XIII – Documentos de Concessão à Concedente 



Discussão 

 

• Conflito potencial entre parceiros; 

• Dificuldade de atingir metas previstas; 

• Sem concorrência no acesso ao mercado; 

• Processo de avaliação das propostas não garantiu de que o 

vencedor do concurso foi o melhor para o público; 
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Discussão 

 

• O contrato tem várias lacunas; 

• Matriz de riscos é desequilibrada para o setor público; 

• Elevado potencial de renegociações e a todas as 

consequências associadas; 

• O papel omisso do regulador. 
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CONCESSÃO COMUM – AP-5 RJ 
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Concessão Comum – AP-5 RJ 

• Área do Projeto 

– Divisão do território municipal em 5 Áreas de 
Planejamento (“AP”) 

 

AP-5 
AP-1 

AP-2 

AP-3 

AP-4 



Concessão Comum – AP-5 RJ 

• Área do Projeto 

– 5 Regiões Administrativas na AP-5 

1. Santa Cruz (XIX-RA) 

2. Guaratiba (XXVI-RA) 

3. Campo Grande (XVIII-RA) 

4. Bangú (XVII-RA) 

5. Realengo (XXXIII-RA) 

1 

2 

3 

4 
5 



• Escopo: 
– Município do Rio de Janeiro área AP-5 (envolvendo 600 km² e 1,5 milhões de habitantes 

contribuintes para a poluição por Bacia de Guanabara); 
– A AP-5 é a região com piores indicadores de saneamento do Rio de Janeiro; 
– Cerca de metade das 440.000 famílias da AP-5 estão ligadas à rede coletora de esgoto e 

apenas uma pequena parte recebe tratamento adequado. 
– Tem 56% do esgoto coletado através de uma rede com 800km e apenas 4% do esgoto é 

tratado. 

 
• Antecedentes: 

– Responsabilidade  partilhada pelo serviço de esgotamento sanitário (CEDAE, a 
companhia estatal e município); 

– Falta de planejamento integrado; 
– Sobreposição de funções e responsabilidades; 
– Fraco progresso e qualidade do serviço prestado; 
– Necessidades emergentes (Jogos Olímpicos). 
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Concessão Comum – AP-5 RJ 

• Proposta: 
 

– Ampliar a coleta e o tratamento de esgoto na 
AP-5 para 80% da população nos próximos 10 
anos e para 90% em 20 anos; 

– Beneficiar em 20 anos uma população 
estimada de cerca de 2,5 milhões de 
habitantes; 

– Trazer claras melhorias ao meio ambiente.  



Concessão Comum – AP-5 RJ 

• Projeto: concessão da construção e operação do sistema de 
coleta e tratamento de esgotos sanitários da região AP-5 da 
Cidade do Rio de Janeiro (21 bairros da Zona Oeste) 
– 1,8 milhões de habitantes (56% do esgoto coletado e 4% 

tratado); 
– Valor do Investimento: R$ 1,6 bi; 
– Estudos em parceria BNDES / EBP; 
– Leilão ocorrido em 23/11/11, com ágio de 8%; 
– Foram recebidas 3 propostas. O lance mínimo era de R$ 78 MM. 

O vencedor foi o Consórcio Águas do Brasil e Foz do Brasil: R$ 
84,2 MM; 

– Contrato assinado em 25/01/2012. 



Contexto 

 

 

 

Área do 
Município do 

Rio de Janeiro 

AP-5 e 
áreas 

faveladas 

Estado do Rio 

de Janeiro 

Companhia 

Estadual de 

Água e Esgotos 

– RJ (CEDAE) 

Município do 

Rio de Janeiro 

Concessão 

Contrato de 
Interdependência 

Prestação de 
serviços de água 
e esgoto no 
Município 
 

Prestação de serviços 
esgotamento sanitário na 
AP-5 e nas áreas faveladas 
 

Concessionária 
Concessão 

Concessão Comum – AP-5 RJ 



• Contrato de Interdependência 
 
– Partes: CEDAE e Município do Rio de Janeiro; 
– Objeto: regular os direitos e obrigações das Partes em relação às 

atividades de gestão comercial e atividades operacionais a serem 
realizadas no âmbito da AP-5; 
• Sub-rogação da futura concessionária nos direitos e obrigações 

assumidos pelo Município; 

– Suspensão da eficácia do Contrato de Interdependência até a 
celebração de contrato de concessão pelo Município. 
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Concessão Comum – AP-5 RJ 

Assinatura do 
Contrato de 
Concessão 

Período de Transição 

Transferência da 
responsabilidade pela gestão 

comercial dos serviços de água 
e esgoto à Concessionária 



• Contrato de Concessão 
 
– Concessão Comum (Lei nº 8.987/95); 
– Objeto: Prestação do serviço de esgotamento sanitário na 

AP-5 do Município do Rio de Janeiro; 
– Prazo: 30 anos, podendo ser  prorrogado por até 20 anos; 
– Valor: R$ 2.900.000.000,00; 
– Partes:  

• Poder Concedente: Município do Rio de Janeiro; 
• Concessionária: F. AB. Zona Oeste S.A.; 
• Interveniente-Anuente: Fundação Instituto das Águas do 

Município do Rio de Janeiro (Rio-Águas). 
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• Processo de Licitação 
 
– Lançamento do edital de concorrência: 31 de Agosto de 2011;  
– Entrega de propostas: 18 de Outubro de 2011; 

• Consulta pública; 
• Audiência pública; 

 
– Requisitos de habilitação: 

• Capital social mínimo:  R$ 120 milhões (valores de 2011);  

 
– 3 Licitantes: Odebrecht/SAAB, Equipav e Delta; 
– Consórcio vencedor: Odebrecht /SAAB. 
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• Escolha do Licitante vencedor 
 
– Critério de avaliação utilizado:   

• Maior valor de outorga 

 
– Análise de propostas: 

• Proposta comercial 
• Qualificação: 

– Jurídica;  
– Financeira (incluindo análise do modelo de negócio); 
– Técnica (incluindo verificação pelas autoridades brasileiras oficiais). 

 
– Valor de outorga contratado: R$ 84 milhões (a pagar no início da 

atividade) 

 
– Retorno: 4% de todas as receitas (brutas)  

48 
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• Principais Obrigações 
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Concessão Comum – AP-5 RJ 

Município 

• Auxiliar a Rio-Águas na 

fiscalização dos serviços 

de esgotamento sanitário 

• Concluir as obras no 

bairro de Santa Cruz 

• Zelar pela boa qualidade 

dos serviços de 

esgotamento sanitário 

 

 

Rio-Águas 

• Regulamentar os 

serviços de esgotamento 

sanitário 

• Fiscalizar os serviços 

prestados pela 

concessionária 

• Fixar o valor das tarifas e 

homologar o seu reajuste 

• Promover a revisão do 

contrato 

Concessionária 

• Prestar os serviços de 

esgotamento sanitário 

• Realizar a gestão 

comercial dos serviços 

de abastecimento de 

água e de esgotamento 

sanitário, inclusive em 

relação aos serviços 

prestados pela CEDAE 

• Prestar os serviços 

complementares 



• Gestão Contratual 
 
– Responsáveis: 

• Rio Águas, organismo regulador municipal, responsável por: 
– Gestão do contrato; 
– Supervisão; 
– Controlo da execução do contrato; 

 
– Obrigações contratuais: 

• Metas e níveis de indicadores de desempenho;  
• Sanções correspondentes; 

 
– Regras de governança entre os agentes definidas em contrato. 
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• Estrutura Remuneratória 
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Município do Rio 
de Janeiro 

CEDAE Concessionária 

Usuários 

Tarifa de água 
e esgoto 

Serviços 
complementares 

Receitas 
Extraordinárias 

Rio-Águas 

25% 

75% 

Taxa de 
fiscalização e 

regulação 

Tarifa de 
água 

Outorga da 
Concessão 



• Valor da outorga da concessão: 4% da receita 
bruta mensal; 

• Taxa de fiscalização e regulação: entre 1% e 2% 
da receita bruta mensal, a depender do ano da 
concessão; 

• Receitas Extraordinárias: compartilhamento com 
o Poder Concedente: 
– 75% para a concessionária; 

– 25% para o Município do Rio de Janeiro. 
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• Reajuste e Revisão Tarifária 
 
– Reajuste anual dos valores da tarifa de água e 

esgoto e dos preços relativos aos serviços 
complementares: 
• Índice de reajuste: IPCA-E/IBGE; 

– Possibilidade de revisão extraordinária do valor 
das tarifas, a qualquer tempo, como mecanismo 
de reequilíbrio econômico-financeiro; 

– A competência para homologar o reajuste e a 
revisão do valor das tarifas será da Rio-Águas. 
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Riscos e equilíbrio econômico-financeiro 

o Principais riscos alocados à concessionária: 

 Variação da demanda; 

 Não obtenção do retorno econômico previsto; 

 Custos excedentes relacionados às obras e à prestação dos serviços de 

esgotamento sanitário; 

 Variação das taxas de câmbio; 

 Prejuízos decorrentes da gestão ineficiente dos serviços; 

 Falhas nos projetos executivos, na execução das obras e na infraestrutura; 

 Prejuízos decorrentes de riscos inerentes à atividade empresarial. 
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Hipóteses de Reequilíbrio econômico-financeiro 

Descumprimento das obrigações contratuais 

pelo Município ou pela Rio-Águas 

Modificação unilateral do contrato 

Criação, modificação ou extinção de tributos 

Determinações judiciais 

Alteração legislativa  

Caso fortuito ou força maior 

Fornecimento de água aos usuários em 

volume total medido de água inferior a 163 

litros/habitante/dia 

Em caso de alteração do 
equilíbrio econômico-

financeiro, a 
concessionária terá 

direito à recomposição 
contratual 

• Revisão tarifária 
• Alteração do prazo 

Revisão do valor da 
outorga 

• Alteração dos 
encargos 

Riscos e equilíbrio econômico-financeiro 

Concessão Comum – AP-5 RJ 



• Garantias 
 

– Garantia de Execução; 
– Prestada pela concessionária, no valor de R$150.000.000,00, na forma 

de seguro garantia; 
– Hipóteses de execução (pelo Município ou pela Rio-Águas): 

• descumprimento ou execução desconforme das obrigações contratuais; 
• não pagamento das multas aplicadas; 
• ausência de entrega dos bens reversíveis, ao final da concessão. 

 
• Não havendo pagamento de contraprestação pública à 

concessionária, não há garantia a ser prestada pelo Poder 
Concedente. 
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• Anexos do Contrato 
 
– Anexo I - Edital 
– Anexo II – Contrato de Interdependência 
– Anexo III – Plano de Metas, Níveis para Prestação dos 

Serviços de Esgotamento Sanitário e Sanções 
– Anexo IV – Diretrizes Técnicas 
– Anexo V – Estrutura Tarifária 
– Anexo VI – Descrição e Mapa da Área de 

Planejamento-5 
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• Anexos do Contrato 
 
– Anexo VII – Diretrizes Ambientais 
– Anexo VIII – Diagnóstico do Sistema Existente 
– Anexo IX – Relação de Bens Integrantes do Sistema 

Existente 
– Anexo X – Dados Comerciais Atualizados do Sistema 

Existente 
– Anexo XI – Modelo de Governança 
– Anexo XII – Proposta Comercial 
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• Anexo III – Plano de Metas, Níveis para Prestação dos 
Serviços de Esgotamento Sanitário e Sanções 
 
– Plano de Metas 

• Meta de Cobertura – Indicador de Cobertura (IC); 
• Meta de Atendimento – Indicador de Atendimento (IA); 
• Meta de Tratamento – Indicador de Tratamento (IT). 
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Ano IC (%) IA (%) IT (%) 

5 40 33 95 

10 70 66 100 

15 80 75 100 

25 90 85 100 

30 90 85 100 



• Anexo III – Plano de Metas, Níveis para Prestação dos Serviços 
de Esgotamento Sanitário e Sanções 
 
– Plano de Prestação dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

• Será elaborado a cada 4 anos; 
• Contemplará: 

– Análise da situação atual: 
» i. habitantes com cobertura de rede de esgotamento sanitário 
» ii. habitantes atendidos (análise por sistema); 
» iii. capacidade instalada em cada sistema. 

– Estudos demográficos para os 4 (quatro) anos subsequentes, baseados nos dados 
mais recentes do IBGE (por sistema); 

– Relação dos principais projetos urbanísticos e de habitação em desenvolvimento 
ou planejados para o horizonte do plano quadrienal (por sistema); 

– Demanda de infraestrutura por sistema; 
– Necessidades de infraestrutura por sistema = (Demanda de infraestrutura por 

sistema – Capacidade instalada). 

60 

Concessão Comum – AP-5 RJ 



• Anexo III – Plano de Metas, Níveis para Prestação dos Serviços 
de Esgotamento Sanitário e Sanções 

 

– Níveis de Serviço 

• Qualidade da Prestação de Serviço Operacional 
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Média mensal 

Indicador para quantificar a ocorrência de 
desobstruções em ramais (IDR) 

< 20 

indicador para quantificar as operações de 
desobstrução de coletores (IDC) 

< 200 



• Anexo III – Plano de Metas, Níveis para Prestação dos Serviços de 
Esgotamento Sanitário e Sanções 
 
– Níveis de Serviço 

 
• Qualidade da Prestação de Serviço Operacional; 

 
• Este valor pode apenas ser ultrapassado em 4 (quatro) meses no ano e nunca em 

mais de 02 (dois) meses consecutivos; 
 

• Para este nível de serviço, a classificação do não cumprimento que será utilizada, 
inclusive para fins de aplicação das penalidades cabíveis, é a seguinte: 

– Leve: IDR e IDC são, em média, até 10% superiores aos níveis de serviço definidos; 
– Grave: IDR e IDC são, em média, entre 10% a 20% superiores aos níveis de serviço 

definidos; 
– Muito Grave: IDR e IDC são, em média, entre 20% a 30% superiores aos níveis de serviço 

definidos; 
– Gravíssima: IDR e IDC são, em média, mais de 30% superiores aos níveis de serviço 

definidos. 
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• Anexo III – Plano de Metas, Níveis para Prestação dos Serviços 
de Esgotamento Sanitário e Sanções 

 

– Níveis de Serviço 

• Qualidade da Prestação de Serviço Comercial 

– Eficiência nos Prazos de Atendimento 
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Ano Indicador de Eficiência nos Prazos de 
Atendimento – IEPA (%) 

Do 1 ao 2 80 

Do 3 ao 4 90 

Do ano 5 em diante 95 



• Anexo III – Plano de Metas, Níveis para Prestação dos Serviços 
de Esgotamento Sanitário e Sanções 

 

– Níveis de Serviço 

• Qualidade da Prestação de Serviço Comercial 

– Satisfação do Usuário no Atendimento 
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Ano Indicador de Satisfação do Usuário no 
Atendimento - ISUA(%) 

Do 1 ao 2 90 

Do 3 ao 4 95 

Do ano 5 em diante 98 



• Anexo III – Plano de Metas, Níveis para Prestação dos Serviços 
de Esgotamento Sanitário e Sanções 

 

– Níveis de Serviço 

• Qualidade da Prestação de Serviço Comercial 

– Adequação das Estruturas de Atendimento 
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Ano Indicador de adequação das Estruturas de 
Atendimento - IAEA (-) 

Do 1 ao 2 5 

Do 3 ao 4 6 

Do ano 5 em diante 7 



• Anexo III – Plano de Metas, Níveis para Prestação dos Serviços 
de Esgotamento Sanitário e Sanções 

 

– Níveis de Serviço 

• Qualidade da Prestação de Serviço Comercial 

– Adequação do Sistema de Comercialização dos 
Serviços 
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Ano Indicador de Sistema de Comercialização 
dos Serviços - ISCS (-) 

Do 1 ao 2 5 

Do 3 ao 4 6 

Do ano 5 em diante 7 



• Anexo III – Plano de Metas, Níveis para Prestação dos Serviços 
de Esgotamento Sanitário e Sanções 

 

– Sistema de Sanções 

• Metas de Atendimento e Tratamento 

67 

Concessão Comum – AP-5 RJ 



• Anexo III – Plano de Metas, Níveis para Prestação dos Serviços 
de Esgotamento Sanitário e Sanções 

 

– Sistema de Sanções 

• Metas de Atendimento e Tratamento 
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Leve Grave Muito 
Grave 

Gravíssima 

Níveis de Serviço – Operacional Limitação de 
Obstruções 

0,5 % 1,0 % 2,0 % 4,0 % 

Níveis de Serviço – Comercial Eficiência nos 
prazos de atendimento Satisfação do Usuário 

0,5 % 1,0 % 2,0 % 4,0 % 

Satisfação do Usuário 0,5 % 1,0 % 2,0 % 4,0 % 

Adequação das Estruturas de Atendimento 0,5 % 1,0 % 2,0 % 4,0 % 

Adequação dos Sistemas de Comercialização 0,5 % 1,0 % 2,0 % 4,0 % 



Anexo XI – Modelo de Governança 

 

– Definição do Modelo de Governança;  

– Os Atores Envolvidos;  

– Comitês de Governança;  

– Comitê de Projeto;  

– Comitê de Construção;  

– Comitê de Interdependência. 
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 Anexo XI – Modelo de Governança 

 
– Definição do Modelo de Governança: 

• “O principal mecanismo de implementação da governança do CONTRATO é a instituição de 
Comitês de Governança (“COMITÊS”), que insere os atores envolvidos em um mesmo foro de 
discussão e deliberação.” 

 
– Os Atores Envolvidos: 

• PODER CONCEDENTE: Município do Rio de Janeiro; 
• CONCESSIONÁRIA: sociedade de propósito específico (SPE) constituída para a execução do 

CONTRATO; 
• RIO ÁGUAS: entidade responsável pela fiscalização e regulação dos SERVIÇOS DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO na ÁREA DE PLANEJAMENTO-5 e pela regulação e fiscalização das 
atividades de gestão comercial tratadas no CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA; 

• CEDAE: Companhia Estadual de Águas e Esgotos; 
• CET-RIO: Companhia de Engenharia de Tráfego, vinculada à Secretaria Municipal de 

Transportes; 
• O/COR: Comissão Coordenadora de Obras e Reparos em Vias Públicas, vinculada à Secretaria 

Municipal de Conservação e Serviços Públicos; 
• SMAC: Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 
• SMH: Secretaria Municipal de Habitação; 
• SMU: Secretaria Municipal de Urbanismo; 
• SMO: Secretaria Municipal de Obras. 70 
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 Anexo XI – Modelo de Governança 

 
– Comitê de Projeto: 

 
• Fica desde já criado o Comitê de Projeto – CP, que se reunirá ao menos 

semestralmente; 
 

• É objetivo precípuo do CP a disponibilização de informações relevantes aos seus 
membros para que eles possam garantir os interesses públicos envolvidos, 
nomeadamente, cumprimento dos requisitos ambientais, plano de metas e níveis 
de serviço, assim como a coordenação com outros projetos do MUNICÍPIO nas 
áreas de habitação e urbanismo e com projetos de expansão da cobertura e 
atendimento de serviços de abastecimento de água a cargo da CEDAE. 
 

• São membros efetivos do CP: 
– Presidente da CONCESSIONÁRIA, ou pessoa por ele indicada; 
– Diretor da área responsável pela fiscalização das operações esgotamento Sanitário da 

RIO ÁGUAS, ou pessoa por ele indicada; 
– Prefeito Municipal do Rio de Janeiro, ou pessoa por ele indicada; 
– Secretário Municipal do Meio Ambiente ou pessoa por ele indicada; 
– Secretário Municipal da Habitação ou pessoa por ele indicada; 
– Secretário Municipal do Urbanismo ou pessoa por ele indicada; 
– Presidente da CEDAE ou pessoa por ele indicada. 
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 Anexo XI – Modelo de Governança 

 
– Comitê de Construção: 

 
• Fica desde já criado o Comitê de Construção – CC, que se reunirá ao menos 

semestralmente; 
 

• É objetivo precípuo do CC a discussão de aspectos relacionados com a análise dos 
cronogramas de obras; com a resolução de interferências com outros serviços e 
com a compatibilização com cronogramas de outras obras do MUNICÍPIO. 
 

• São membros efetivos do CC: 
– Presidente da CONCESSIONÁRIA, ou pessoa por ele indicada; 
– Diretor responsável pela fiscalização das operações de Esgotamento Sanitário da Rio 

Águas, ou pessoa por ele indicada; 
– Prefeito Municipal do Rio de Janeiro, ou pessoa por ele indicada; 
– Secretário Municipal de Obras ou pessoa por ele indicada; 
– Presidente da CET-Rio ou pessoa por ele indicada; 
– Presidente da O/COR ou pessoa por ele indicada. 
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Anexo XI – Modelo de Governança 

 
– Comitê de Interdependência: 

 
• Fica desde já criado o Comitê de Interdependência – CI, que se reunirá 

ao 
• menos semestralmente; 

 
• É objetivo precípuo do CI a discussão de aspectos relacionados com as 

atividades de natureza comercial que são partilhadas entre a 
CONCESSIONÁRIA e a CEDAE; 
 

• São membros efetivos do CI: 
– Presidente da CONCESSIONÁRIA, ou pessoa por ele indicada; 
– Diretor responsável pela fiscalização das operações de Esgotamento Sanitário da 

RIO ÁGUAS, ou pessoa por ele indicada; 
– Presidente da CEDAE ou pessoa por ele indicada. 

73 

Concessão Comum – AP-5 RJ 



Discussão 

 

• Contrato claro e focado nos aspetos mais 

importantes; 

• A licitação tem barreiras de acesso à livre 

concorrência; 

• A matriz de risco é equilibrada; 
74 
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Discussão 

 

• Existe uma forte possibilidade do contrato ser 

renegociado; 

• O regulador não é independente e atua com funções 

de gestor do contrato, o que poderá potenciar 

conflitos entre as partes. 
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SUBDELEGAÇÃO - SANEAGO 

76 



• Contexto 
 
– SANEAGO: prestação dos serviços de água e esgoto 

 
– Com autorização dos Prefeitos Municipais de RIO 

VERDE, JATAÍ, APARECIDA DE GOIÂNIA e TRINDADE, a 
SANEAGO abriu procedimento licitatório com o fim de 
terceirizar: 
• A exploração e ampliação do serviço de esgotamento 

sanitário; 
• As ações comerciais do serviço de abastecimento de água. 
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• Contexto 
 
– O processo de terceirização tem como objetivo elevar o 

atendimento em esgotamento sanitário a 90% da população num 
prazo máximo de 6 anos; 
 

– Investir R$ 782.731.000 (preços de 2011), nos primeiros 6 anos; 
 

– E no total investir mais de um bilhão de reais; 
 

– Necessidade de compatibilização dos Planos Municipais de 
Saneamento Básico para a prestação regionalizada dos serviços 
de esgotamento sanitário. 
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• Aspectos contratuais 
 
– Contrato de Subdelegação; 
– Objeto:  

• Subdelegação dos serviços de esgotamento sanitário; 
• Gestão comercial conjunta dos serviços de água e esgoto. 

– Prazo: 30 anos, sem prorrogação; 
– Partes: 

• SANEAGO; 
• Subdelegatária: Consórcio Centro-Oeste; 
• Intervenientes-Anuentes: AGR + Municípios de Aparecida de 

Goiânia, Jataí, Rio Verde e Trindade. 
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• Contexto 
– Agentes envolvidos na prestação dos serviços de água e esgoto 
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Subdelegatária 

Prefeituras 
Municipais 

Estado de Goiás 

Convênio de 
Cooperação 

Subdelegação 

Regulação e 
fiscalização dos 

serviços 

Saneamento de 
Goiás S/A  

(SANEAGO) 

Agência Goiana de 
Regulação, Controle e 

Fiscalização de Serviços 
Públicos (AGR) 

Contratos de 
Programa 



• Aspectos contratuais 

– Principais obrigações 
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SANEAGO AGR Subdelegatária 

Realizar a gestão comercial 

dos serviços de água e esgoto 

Regular, fiscalizar e controlar 

a prestação dos serviços de 

esgotamento sanitário 

Prestar os serviços de 

esgotamento sanitário e os 

serviços a ele 

complementares 

Executar a gestão comercial 

dos serviços de água e esgoto 

Atualizar o valor das tarifas, 

por meio de reajuste tarifário 

Executar as obras 

necessárias à implantação e 

manutenção da infraestrutura 

Fiscalizar e acompanhar a 

execução do contrato 

Fixar e atualizar o valor das 

tarifas, homologando o 

reajuste ou a revisão. 

Executar atividades 

comerciais ligadas aos 

serviços de água e esgoto, 

sob gestão da SANEAGO 



• Contratação 

 

– Assinado a 19 de Julho de 2013; 

 

– Estrutura Tarifária pré-definida; 

 

– Retorno do privado: Receitas da operação. 
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• Processo de Licitação 

 
– Lançamento do edital de concorrência:  22 de 

setembro de 2012; 

 

– Entrega das propostas: 45 dias após a publicação 
do edital; 

 

– Capital social mínimo superior a R$ 30 milhões. 
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• Processo de Licitação 
 
– O valor inicial da outorga seria de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de 

reais). 
 

– Esse seria o valor mínimo.  
 

– O valor vencedor para a outorga deverá ser pago pelo licitante vencedor em 
30 parcelas anuais, devidamente atualizadas pelo IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo), com início em 180 (cento e oitenta) dias 
corridos contados da data de início. 
 

– As demais parcelas serão pagas após decorrido cada período completo e 
subsequente de 12 (doze) meses, contada do primeiro pagamento do valor da 
outorga. 
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• Processo de Licitação 
 
– 4 Licitantes e apenas 2 foram avaliados: Consórcio Foz Goiás 

Saneamento (Foz do Brasil – Odebrecht; Construtora Norberto 
Odebrecht Brasil; Construtura Central do Brasil) e AGEA (holding 
do Grupo Equipave). 
 

– Foram excluídas: Consórcio de Mendes Júnio e Agbar e o 
Consórcio  Águas de Goiás (Ferreira Guedes; Trail Incorporadora; 
Enorsul saneamento e grupo Evolutti). 
 

– Consórcio Vencedor: Foz Goiás Saneamento (com 273 milhões 
de reais de outorga, contra 90 milhões da Águas de Goiás). 
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• Escolha do Licitante Vencedor 

 
– Critério de Avaliação Utilizado: 

• Nota da proposta técnica (70%); 

• Nota da proposta comercial (30%). 

 

– Análise de propostas: 
• Qualificação (jurídica; técnica e econômico-financeira); 

• Avaliação da proposta técnica (classificação mínima 70/100); 

• Avaliação da proposta comercial. 
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• Escolha do Licitante vencedor 

 
– Critérios de avaliação técnica: 

• Conhecimento do Sistema de Esgoto e Proposições 
(CSEP), 

• Programa de Obras (PO); 

• Experiência e Conhecimento da Empresa (ECE); 

• Programa de Operação e Manutenção (POM). 

 
– Critérios de avaliação comercial: Maior outorga. 
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• Gestão Contratual 
 

• Responsáveis: 
– AGR, organismo regulador municipal, responsável por: 

• Gestão do contrato; 
• Supervisão; 
• Controlo da execução do contrato. 

 
• Obrigações contratuais: 

– Metas;  
– Sanções correspondentes. 
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Usuários 

SANEAGO Subdelegatária 

Instituição 
Financeira 

Tarifa 

AGR 
Taxa de 

fiscalização (50%) 

Taxa de 
fiscalização (50%) 

Outorga da 
subdelegação 

Tarifa pelos 
serviços de água 

Tarifa pelos 
serviços de 

esgoto 

  Estrutura Remuneratória 
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Subdelegação - SANEAGO 

• Reajuste e Revisão Tarifária 
 

– Reajuste anual das tarifas de água e esgoto 
– Revisão ordinária das tarifas a cada 4 anos, 

concomitantemente com a revisão dos Planos 
Municipais de Saneamento 

– Possibilidade de revisão extraordinária das tarifas, a 
qualquer tempo, como mecanismo de recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

– Competência para atualizar o valor das tarifas, 
homologando o reajuste ou a revisão: AGR 

 



Equilíbrio econômico-financeiro 

o Previsão genérica: direito ao reequilíbrio em caso de alteração do equilíbrio econômico-

financeira original  

o Preservação da Taxa Interna de Retorno (TIR) 

o Mecanismos de reequilíbrio: 

 Revisão tarifária 

 Revisão das metas do contrato 

 Revisão dos encargos da subdelegatária 

 Outorga de direitos ou vantagens patrimoniais  

o Competência da AGR para decidir sobre os pleitos de reequilíbrio e sobre os 

mecanismos de recomposição a serem utilizados 
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Equilíbrio econômico-financeiro 

o Principais causas: 

o Alterações contratuais; 

o Alterações legais e fiscais; 

o Determinações do Estado ou da Administração Pública; 

o Atos de Deus ou de força maior; 

o Custos não cobertos pela variação do ajuste das tarifas (cláusula 19.2.1); 

o Perdas decorrentes de atos ou fatos ocorridos antes da vigência do contrato (cláusula 15.1); 

o Modificação das metas (cláusula 9.2); 

o Alterações no esquema de penalidades do regulador (cláusula 27,2); 

o Novos requisitos ambientais (cláusula 33.2 e 33.3). 
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Garantias 

o Garantia do contrato 

 Prestada pela subdelegatária para garantia do cumprimento das suas 

obrigações contratuais 

 Valor: 1% do valor dos investimentos da concessão (a ser 

progressivamente reduzido para 0,25% no decorrer da execução 

contratual) 

 Cobertura das multas eventualmente aplicadas à subdelegatária, bem 

como de indenizações ou outros valores devidos à SANEAGO, aos 

municípios e ao regulador 
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Penalidades (pelo contrato e pelo regulador) 
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Tipo Aplicação Penalidade 

C
o

n
tr

a
to

 Incumprimento de trabalhos Por infração 10% do valor do contrato 

Atraso de trabalhos Por dia 
0,3% (até 30 dias) e 

0,7% (mais de 30 dias) do valor            
das obras 

R
eg

u
la

d
o

r 

Infração suave Por infração 1,486 to 14,855 R$ 

Infração média Por infração 14,857 to 29,710 R$ 

Infração grave Por infração 29,712 to 59,421 R$ 

Infração crítica Por infração 59,422 to 118,841 R$ 

Não existe limite para as penalidades, mas se as penalidades acumuladas chegarem 
a 10% do investimento total, o contrato pode ser rescindido por justa causa. 
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• Existem diversas cláusulas que regulam a subordinação da 
concessionária ao poder da AGR, incluindo: 

 
– Avaliação do Plano Municipal de Saneamento Básico (cláusula 6.1); 

– Análise do desempenho técnico (cláusula 6.5); 

– Regulação da qualidade dos serviços (cláusula 9.1); 

– Certificação dos investimentos e amortizações (cláusula 12.2); 

– Revisão tarifária (cláusula 19.1); 

– Aprovação reequilíbrio financeiro (cláusula 22.4); 

– Fiscalização (cláusula 24.2); 

– Emissão de parecer sobre uma possível intervenção nos serviços (cláusula 
28.1.1); 

– Recomendação sobre a rescisão antecipada (cláusula 30.1); 

– Proteção ambiental e dos recursos hídricos (cláusula 33.1.); 

– Licenças ambientais (cláusula 34.1.I); 

– Subcontratação (cláusula 35.2). 
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Subdelegação - SANEAGO 

• Anexos do Contrato 
 
– Anexo I – Edital da Licitação nº 4.3-001/2012; 
– Anexo II – Projeto Básico; 
– Anexo III – Mapas e Plantas dos Perímetros Urbanos 

dos Municípios Planos Municipais de Saneamento, 
devidamente compatibilizados pela SANEAGO para a 
prestação regionalizada; 

– Anexo IV – Regulamento do Serviço 
– Anexo V – Metas de ampliação do sistema 



Subdelegação - SANEAGO 

• Anexos do Contrato 

 

– Anexo VI – Bens Reversíveis 

– Anexo VII – Sistema Tarifário em Vigor; 

– Anexo VIII – Resolução CG 231/2005; 

– Anexo IX – Proposta Técnica da Licitante Vencedora; 

– Anexo X – Proposta Comercial da Licitante Vencedora; 

– Anexo XI – Manual de Obras da SANEAGO 



Anexo V – Metas de ampliação do sistema 
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Subdelegação - SANEAGO 

• Discussão 

 

– Dificuldade de atingir as metas; 

 

– Reduzida concorrência; 

 

– Processo de avaliação claro; 



Subdelegação - SANEAGO 

• Discussão 
 
– Reduzidos incentivos de desempenho (ausência de 

indicadores); 
 

– Eventos sobre reequilíbrio econômico-financeiro 
pouco claros; 
 

– Grande influência do Regulador no cumprimento do 
contrato.  
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