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ANEXO II- CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSÃO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [__]/2022 

 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta a descrição das atividades operacionais a serem cumpridas 

pela CONCESSIONÁRIA na operação das diversas unidades integrantes dos sistemas de 

abastecimento de água (SAA) e de esgotamento sanitário (SES) na ÁREA DA CONCESSÃO, que é 

a sede do município de Sooretama/ES e as localidades de Comendador Rafael, Juncado, 

Chumbado, Santa luzia, Joerama A e B e Barro Roxo, pelo prazo da CONCESSÃO, que é de 35 

(trinta e cinco) anos.  

O presente ANEXO deve ser entendido como uma coletânea de orientações gerais, que têm por 

objetivo orientar a elaboração das PROPOSTAS das LICITANTES, bem como padronizar e 

uniformizar práticas e condutas no âmbito da operação de sistemas de abastecimento de água 

e de esgotamento sanitário do município de Sooretama/ES, de maneira a alcançar as metas de 

atendimento e de performance estabelecidas  

As ações, estratégias e investimentos requeridos para alcançar as metas estabelecidas, deverão 

ser apresentadas pela CONCESSIONÁRIA em suas PROPOSTAS, abarcando cada município da 

CONCESSÃO, durante os 35 (trinta e cinco) anos de duração da CONCESSÃO.  

Deverão ser observadas as competências regulatórias da ARSP – Agência de Regulação de 

Serviços Públicos do Espírito Santo e da ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento 

Básico.  

As rotinas operacionais específicas serão detalhadas pela CONCESSIONÁRIA, por meio de 

Manuais de Operação e Manutenção, para cada uma das instalações operacionais existentes, 

assim como o monitoramento dos resultados obtidos.  

2 – JUSTIFICATIVA 

Os serviços públicos de distribuição de água e coleta de esgotos no Município de Sooretama 

são atualmente prestados pela SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. A situação atual 

demanda a necessidade de realização de vultuosos investimentos no setor para que seja 
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possível atingir as metas de universalização no horizonte temporal previsto no Plano de 

Saneamento Básico de Sooretama. 

Considerando que nem o Governo do Estado do Espírito Santo, a atual prestadora ou o 

Município de SOORETAMA detém capacidade de investimento (ou de endividamento) para a 

concretização das intervenções necessárias para a melhoria e expansão dos sistemas para 

suprir à demanda crescente do cenário municipal, mostra-se como melhor alternativa a 

CONCESSÃO destes à iniciativa privada, conforme autorizado pelo art. 175 da Constituição 

Federal: 

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

CONCESSÃO ou permissão, sempre através de LICITAÇÃO, a prestação de serviços públicos. ” 

A prestação de serviços públicos por terceiros resta ainda regulamentada pela Lei Federal nº 

8.666/93 (Lei das Licitações e Contratos Públicos), Lei Federal nº 8.987/95 (Lei das Concessões) 

e, mais recentemente, pela Lei Federal nº 11.079/04 (Lei das PPPs) - com as devidas alterações 

posteriores – bem como foi autorizada, ainda, pela Lei Municipal nº 873/17. A prestação destes 

serviços por empresas privadas no cenário nacional, segundo dados da ABCON , representa 

algo próximo de 6% (cinco por cento). 

Desta forma, é a CONCESSÃO dos serviços públicos de captação, adução, tratamento e 

distribuição de água, coleta, tratamento e despejo final de esgotos, a melhor alternativa para o 

Município de SOORETAMA por tudo que foi demonstrado, devendo o procedimento para tal 

fim observar a instauração do regular procedimento licitatório para a CONCESSÃO dos serviços, 

onde assegurado a todos o direito de participação em igualdade de condições com os demais 

concorrentes, em condições que atendam ao interesse público. 

3 – CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 Consideram-se serviços públicos de abastecimento de água a sua distribuição até o 

ponto de entrega, incluindo eventuais instrumentos de medição, bem como, quando vinculadas 

a esta finalidade, as seguintes atividades: (i) captação e adução de água bruta; (iii) tratamento e 

adução de água tratada; (v) reservação e distribuição de água até as ligações prediais e 

respectivos instrumentos de mediação, bem como todos os demais que lhe sejam 

complementares ou correlatos, incluindo a realização de medição da utilização dos referidos 

serviços para fins de faturamento e arrecadação da quantia devida à CONCESSIONÁRIA pelos 

USUÁRIOS, a título de remuneração pelo serviço prestado. 

3.2 Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário os serviços constituídos pelas 

seguintes atividades: : a coleta, o transporte e a disposição final de esgotos sanitários, incluindo 

os efluentes industriais compatíveis, bem como de lodos e de outros resíduos do processo de 

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

a realização de medição da utilização do referido serviço para fins de faturamento e 
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arrecadação da quantia devida à CONCESSIONÁRIA pelos USUÁRIOS, a título de remuneração 

pelo serviço prestado. 

3.3 Considera-se parte integrante dos serviços as infraestruturas e instalações necessárias 

para operação das atividades descritas nos itens 3.1 e 3.2, bem como os projetos, licenças 

ambientais, construções, operação, ampliação e manutenção das infraestruturas e instalações 

dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, 

a comercialização dos produtos, o atendimento e a cobrança direta aos USUÁRIOS, bem como a 

realização e decorrente cobrança dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES. 

4 – INFORMAÇÕES GERAIS  

Ano 
População  

Sede Juncado Chumbado 
Comendador 

Rafael 
Santa 
Luzia 

Joerama 
B 

 Joerama 
A 

Barro 
Roxo 

Total 

1 2022 23.025 1.063 568 648 381 209 136 227 26.257 

2 2023 23.485 1.084 579 661 388 213 139 231 26.780 

3 2024 23.955 1.106 591 674 396 217 142 236 27.317 

4 2025 24.434 1.128 602 688 404 222 145 240 27.863 

5 2026 24.752 1.143 610 697 409 224 147 244 28.226 

6 2027 25.074 1.158 618 706 415 227 149 247 28.594 

7 2028 25.400 1.173 626 715 420 230 151 250 28.965 

8 2029 25.730 1.188 634 724 425 233 152 253 29.339 

9 2030 26.064 1.203 643 734 431 236 154 256 29.721 

10 2031 26.273 1.213 648 740 434 238 156 258 29.960 

11 2032 26.483 1.223 653 746 438 240 157 261 30.201 

12 2033 26.695 1.232 658 751 441 242 158 263 30.440 

13 2034 26.908 1.242 663 758 445 244 159 265 30.684 

14 2035 27.124 1.252 669 764 448 246 161 267 30.931 

15 2036 27.259 1.259 672 767 451 247 162 268 31.085 

16 2037 27.396 1.265 675 771 453 248 162 270 31.240 

17 2038 27.533 1.271 679 775 455 250 163 271 31.397 

18 2039 27.670 1.277 682 779 458 251 164 272 31.553 

19 2040 27.809 1.284 686 783 460 252 165 274 31.713 

20 2041 27.948 1.290 689 787 462 253 166 275 31.870 

21 2042 28.087 1.297 692 791 464 255 166 276 32.028 

22 2043 28.228 1.303 696 795 467 256 167 278 32.190 

23 2044 28.369 1.310 699 799 469 257 168 279 32.350 

24 2045 28.511 1.316 703 803 471 259 169 280 32.512 

25 2046 28.653 1.323 706 807 474 260 170 282 32.675 

26 2047 28.797 1.329 710 811 476 261 171 283 32.838 

27 2048 28.941 1.336 714 815 479 262 172 285 33.004 

28 2049 29.085 1.343 717 819 481 264 172 286 33.167 

29 2050 29.231 1.350 721 823 483 265 173 288 33.334 

30 2051 29.377 1.356 724 827 486 266 174 289 33.499 

31 2052 29.524 1.363 728 831 488 268 175 290 33.667 

32 2053 29.671 1.370 732 835 491 269 176 292 33.836 



 

 
 

    4 

33 2054 29.820 1.377 735 839 493 270 177 293 34.004 

34 2055 29.969 1.384 739 844 496 272 178 295 34.177 

35 2056 30.119 1.391 743 848 498 273 179 296 34.347 

 

 

Ano 

Pop. 
Urbana 

Índice de 
Atendimento 

Pop. 
Abastecida 

Consumo 
Per Capita 

Demanda Índice 
de 

Perdas 

Volume 
de 

Perdas 

Demanda 
Max diária 
projetada 

Vazão de 
operação ETA 

(21 h/dia) 
Média Máx. 

Dia 

(hab.) (%) (hab.) (L/hab xdia) (m3/dia) (m3/dia) (%) (m3/dia) (m3/dia) (m3/h) (L/s) 

1 2022 23.025 81,22% 18.700 160 2.992 3.590 50,00% 2.992 6.582 313 87 

2 2023 23.485 100,00% 23.485 160 3.758 4.509 47,50% 3.400 7.909 377 105 

3 2024 23.955 100,00% 23.955 160 3.833 4.599 45,00% 3.136 7.735 368 102 

4 2025 24.434 100,00% 24.434 160 3.909 4.691 42,50% 2.890 7.581 361 100 

5 2026 24.752 100,00% 24.752 160 3.960 4.752 40,00% 2.640 7.393 352 98 

6 2027 25.074 100,00% 25.074 160 4.012 4.814 37,50% 2.407 7.221 344 96 

7 2028 25.400 100,00% 25.400 160 4.064 4.877 35,00% 2.188 7.065 336 93 

8 2029 25.730 100,00% 25.730 160 4.117 4.940 32,50% 1.982 6.922 330 92 

9 2030 26.064 100,00% 26.064 160 4.170 5.004 30,00% 1.787 6.792 323 90 

10 2031 26.273 100,00% 26.273 160 4.204 5.044 27,50% 1.594 6.639 316 88 

11 2032 26.483 100,00% 26.483 160 4.237 5.085 25,00% 1.412 6.497 309 86 

12 2033 26.695 100,00% 26.695 160 4.271 5.125 25,00% 1.424 6.549 312 87 

13 2034 26.908 100,00% 26.908 160 4.305 5.166 25,00% 1.435 6.602 314 87 

14 2035 27.124 100,00% 27.124 160 4.340 5.208 25,00% 1.447 6.654 317 88 

15 2036 27.259 100,00% 27.259 160 4.361 5.234 25,00% 1.454 6.688 318 88 

16 2037 27.396 100,00% 27.396 160 4.383 5.260 25,00% 1.461 6.721 320 89 

17 2038 27.533 100,00% 27.533 160 4.405 5.286 25,00% 1.468 6.755 322 89 

18 2039 27.670 100,00% 27.670 160 4.427 5.313 25,00% 1.476 6.788 323 90 

19 2040 27.809 100,00% 27.809 160 4.449 5.339 25,00% 1.483 6.822 325 90 

20 2041 27.948 100,00% 27.948 160 4.472 5.366 25,00% 1.491 6.856 326 91 

21 2042 28.087 100,00% 28.087 160 4.494 5.393 25,00% 1.498 6.891 328 91 

22 2043 28.228 100,00% 28.228 160 4.516 5.420 25,00% 1.505 6.925 330 92 

23 2044 28.369 100,00% 28.369 160 4.539 5.447 25,00% 1.513 6.960 331 92 

24 2045 28.511 100,00% 28.511 160 4.562 5.474 25,00% 1.521 6.995 333 93 

25 2046 28.653 100,00% 28.653 160 4.585 5.501 25,00% 1.528 7.030 335 93 

26 2047 28.797 100,00% 28.797 160 4.607 5.529 25,00% 1.536 7.065 336 93 

27 2048 28.941 100,00% 28.941 160 4.630 5.557 25,00% 1.543 7.100 338 94 

28 2049 29.085 100,00% 29.085 160 4.654 5.584 25,00% 1.551 7.136 340 94 

29 2050 29.231 100,00% 29.231 160 4.677 5.612 25,00% 1.559 7.171 341 95 

30 2051 29.377 100,00% 29.377 160 4.700 5.640 25,00% 1.567 7.207 343 95 

31 2052 29.524 100,00% 29.524 160 4.724 5.669 25,00% 1.575 7.243 345 96 

32 2053 29.671 100,00% 29.671 160 4.747 5.697 25,00% 1.582 7.279 347 96 

33 2054 29.820 100,00% 29.820 160 4.771 5.725 25,00% 1.590 7.316 348 97 

34 2055 29.969 100,00% 29.969 160 4.795 5.754 25,00% 1.598 7.352 350 97 

35 2056 30.119 100,00% 30.119 160 4.819 5.783 25,00% 1.606 7.389 352 98 
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5 – DOS OBJETIVOS E METAS DA CONCESSÃO 

Para a prestação dos serviços da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá: 

5.1 Atender as disposições do Regulamento de Serviços, da Lei Municipal nº 873/17, 

especialmente no que se refere às condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, qualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade das 

TARIFAS cobradas aos USUÁRIOS; 

5.2  Cumprir as diretrizes previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, parte 

integrante do EDITAL, obedecendo rigorosamente às metas ali expostas, sendo responsável 

pelos investimentos e ações necessários para seu atingimento nos prazos previstos, em 

especial no que se refere à universalização dos serviços objeto da CONCESSÃO. 
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5.3  Realizar os investimentos e ações para a recuperação ou substituição dos sistemas 

existentes e necessários à prestação dos serviços, bem como à ampliação e modernização 

destes, durante todo o prazo da CONCESSÃO, de acordo com as PROPOSTAS apresentadas 

durante a LICITAÇÃO. 

5.4  Implantar ações e medidas para redução do índice de perdas de água do sistema de 

distribuição de água. 

5.5  Promover a manutenção e/ou substituição e/ou implantação regular do parque de 

hidrômetros. 

5.6  Promover a modernização da prestação dos serviços comerciais através da 

informatização do serviço de atendimento ao público, oferecendo canais de acesso direto ao 

usuário, de modo a agilizar a prestação de qualquer informação do interesse dos USUÁRIOS, 

inclusive leitura e emissão simultânea das contas. 

5.7  Efetuar o monitoramento da qualidade da água dos mananciais no período determinado 

na legislação aplicável. 

5.8  Desenvolver programa de recuperação e preservação de nascentes. 

5.9  Dispor de equipamentos para operar, manter, administrar e comercializar os sistemas e 

os serviços. 

5.10 Observar e atender às normas técnicas aplicáveis, bem como promover as relações 

entre a CONCESSIONÁRIA e os USUÁRIOS. 

6 – INDICADORES E METAS 

Os indicadores de saneamento básico se constituem em importante referência das condições 

ambientais e da qualidade de vida da população. Cabe ressaltar que o Plano Municipal de 

Saneamento de Sooretama apresenta um tópico específico referente aos Objetivos e Metas, 

porém em razão da necessidade do ajuste temporal, na sequência são apresentados os quadros 

de referência e demais itens de controle, ajustados ao período da CONCESSÃO e área de 

abrangência, de modo a facilitar o acompanhamento do atendimento das Metas e demais 

indicadores de qualidade, inerentes aos serviços prestados, conforme segue.  

Atente-se, ainda, que a AÊNCIA REGULADORA poderá alterar os indicadores e metas aqui 

dispostos para adequá-los às normas de referência da ANA, sendo garantido à 

CONCESSIONÁRIA a manutenção do equilíbrio econômico-financeiros da CONCESSÃO:  

Dos Objetivos e Metas – 
SEDE, temos que:Serviço 

de saneamento 

SERVIÇO DE ÁGUA - SEDE URBANA 

OBJETIVOS CENÁRIO ATUAL 
CENÁRIO FUTURO - 

METAS 
PRAZO 

ÁGUA – SEDE 
Ampliação do índice de 
atendimento de água 

Cobertura de 81 % Cobertura de 100 % 
Curto Prazo 2022-
2023 
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Manter o índice de tratamento 
de água 

Cobertura de 100 % Cobertura de 100 % 
Longo Prazo 2022- 
2056 

Reduzir as Perdas de Água no 
sistema 

Índice atual: 50% Índice proposto: 25% 
Longo Prazo 2022- 
2056 

Manter o índice de 
hidrometração de água 

Cobertura de 100 % Cobertura de 100 % 
Longo Prazo 2022- 
2056 

Garantir a qualidade da água 
distribuída 

Atende a Portaria do 
Atender a Portaria do MS 

Longo Prazo 2022- 
2056 MS 

 

Serviço de saneamento 

SERVIÇO DE ESGOTO - SEDE URBANA 

Objetivos Cenário atual 
Cenário Futuro - 

Metas 
Prazo 

ESGOTO- SEDE 

Promover a coleta dos esgotos 
domésticos 

Cobertura de 73% Cobertura de 100% 
Curto Prazo 2022-

2025 

Promover o tratamento dos 
Cobertura de 73% Cobertura de 100% 

Curto Prazo 2022-
2023 

esgotos coletados 

Garantir a eficiência no 
Tratamento dos esgotos 

Atende a Legislação 
vigente 

Atende a Legislação 
vigente 

Longo Prazo 2022- 
2056 

 

Núcleos 
Urbanos 

SERVIÇO DE ÁGUA 

OBJETIVO
S E METAS 

CENÁRI
O ATUAL 

CENÁRIO FUTURO - METAS 

PRAZO 

ANO 
1 

ANO 
2 

ANO 
3 

ANO 
4 

ANO 
5 

ANO 
6 

ANO 
7 

ANO 
8 

ANO 
9 

ANO 
10 

ANO 
11 
ao 
35 

Comendador 
Rafael 

Implantação 
dos Sistemas 

de 
Tratamento e 
Distribuição 

de Água 

Cobertura 
de 0 % 

0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Juncado 
Cobertura 

de 0 % 
0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Chumbado 
Cobertura 

de 0 % 
0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Santa Luzia 
Cobertura 

de 0 % 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Joerama B 
Cobertura 

de 0 % 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 

Joerama A 
Cobertura 

de 0 % 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

Barro Roxo 
Cobertura 

de 0 % 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

 

Núcleos 
Urbanos 

SERVIÇO DE ESGOTO 

OBJETIVOS 
E METAS 

CENÁRI
O 

ATUAL 

CENÁRIO FUTURO - METAS 

PRAZO 

ANO 
1 ao  
10 

ANO 
11 

ANO 
12 

ANO 
13 

ANO 
14 

ANO 
15 

ANO 
16 

ANO 
17 

ANO 
18 ao 

35 
Comendador 

Rafael 
Implantação dos 

Sistemas de 
Coleta e 

tratamento de 
esgoto 

Cobertura 
de 0 % 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Juncado 
Cobertura 

de 0 % 
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Chumbado 
Cobertura 

de 0 % 
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Santa Luzia 
Cobertura 

de 0 % 
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Joerama B 
Cobertura 

de 0 % 
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Joerama A 
Cobertura 

de 0 % 
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Barro Roxo 
Cobertura 

de 0 % 
0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 

 

6.1 – INDICADORES 

A referência formal quanto ao conceito de ‘Serviços Adequado’ é dada pelo § 1.º do Art. 6.º da 

Lei Federal N.º 8.987/95: “Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas”. Tal conceito pode ser assim interpretado: 

Regularidade: Obediência às regras estabelecidas nos Instrumentos de Regulação. A 

regularidade se consubstancia pela vigência de estado de plena conformidade dos serviços com 

tais regras. 

Continuidade: Os serviços devem ser prestados de modo contínuo, sem interrupções, exceto 

nas situações previstas nos Instrumentos de Regulação. 

Eficiência: O atendimento aos requisitos de serviço adequado ao menor preço possível. 

Ressalte-se o disposto do “caput” do Art. 37 da Constituição Federal, ao incluir a eficiência 

como um dos cinco princípios da Administração Pública. Assim serviços ineficientes são - não 

apenas inadequados perante as Leis Federais N.º 8.987/95 e 11.445/07 - como desconformes 

em relação à Constituição da República, sujeitando, portanto, seus dirigentes, às sanções 

aplicáveis. 

Segurança: Estado caracterizado pela menor probabilidade possível de ocorrência de danos 

para os usuários, para a população em geral, para os empregados e instalações do serviço e 

para a propriedade pública ou privada, em condições de factibilidade econômica. 

Atualidade: Modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, e a sua 

conservação, bem como a melhoria e a expansão dos serviços. Assim, o que é obsoleto se 

caracteriza como inadequado. 

Generalidade: Universalidade do direito ao atendimento. 

Cortesia: Grau de civilidade com que os empregados do serviço atendem aos usuários. 

Modicidade: Valor relativo da tarifa no contexto do orçamento do usuário, em condições de 

compatibilidade com os demais requisitos de serviço adequado. 
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Estes indicadores têm como objetivo medir a eficiência e a eficácia, ao longo do período de 

planejamento, das ações e medidas propostas apresentadas anteriormente, conforme é 

apresentado nos tópicos seguintes. 

INDICADORES DE CONTROLE E MONITORAMENTO: 

SIGLA INDICADORES TÉCNICOS RG CT EF SG AT GE CO MO 
IQA Índice de Qualidade da Água X  X      
CBA Índice de Cobertura do Sistema de Água X     X   
ICA Índice de Continuidade do Abastecimento X X X      
IPD Índice de Perdas na Distribuição X X X     X 

CBE Índice de Cobertura do Sistema de Esgoto X     X   
IORD Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares X X  X     
IORC Índice de Obstrução de Redes Coletoras X X  X     
IETE Índice de Eficiência do Tratamento de Esgotos X   X     

SIGLA INDICADORES GERENCIAIS RG CT EF SG AT GE CO MO 

IESAP 

Índice de Eficiência na Prestação de Serviços e 
Atendimento ao Público 

        

Fator 1 – Cumprimento dos prazos de atendimento 
dos serviços de maior frequência 

X  X     X 

Fator 2 – Eficiência da programação dos serviços X  X      
Fator 3 – Disponibilidade de estruturas de 
atendimento ao público 

X  X      

Fator 4 – Adequação da estrutura de atendimento em 
prédios da operadora 

  X   X X  

Fator 5 – Adequação das instalações e logística de 
atendimento em imóveis da operadora 

     X X  

IACS 

Índice de Adequação da Comercialização dos 
Serviços 

        

Condição 1 – Adequação da micromedição X X X     X 

Condição 2 – Facilidade de atendimento   X      
Condição 3 – Verificação de consumo excessivo X  X     X 

Condição 4 – Disponibilidade de pontos credenciados   X      
Condição 5 – Eficiência na comunicação de corte X        
Condição 6 – Eficiência no restabelecimento do 
abastecimento 

X  X      

LEGENDA: 
RG: REGULARIDADE  
CT: CONTINUIDADE 
EF: EFICIÊNCIA 
SG: SEGURANÇA 
AT: ATUALIDADE 
GE: GENERALIDADE 
CO: CORTESIA 
MO: MODICIDADE 
 

Nota-se que tais indicadores não cobrem a amplitude dos requisitos estabelecidos pelas Leis Nº 

8.987/95 e 11.445/07. Eles estão fortemente voltados para a capacidade dos sistemas 

funcionarem adequadamente (Regularidade e Continuidade) e para os fatores mais expressivos 

da interação entre o prestador do serviço e o usuário. 
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Os demais requisitos, tais como Segurança, Modicidade de Tarifas, Atualidade e Cortesia, são 

deixados para o âmbito dos Instrumentos de Regulação e do Sistema de Regulação. Além disso, 

é importante a realização de uma pesquisa anual de opinião, indicativa da percepção, pelo 

usuário, da adequação dos serviços prestados e do nível de cortesia no atendimento, o que 

também constitui importante inovação. 

 

a) INDICADORES TÉCNICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

a.1 ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA  

O sistema de abastecimento de água, em condições normais de funcionamento, deve assegurar 

o fornecimento da água demandada pelas ligações existentes no sistema, garantindo o padrão 

de potabilidade estabelecido na Portaria N.º 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério 

da Saúde, ou outras que venham substitui-la ou complementá-la. 

A qualidade da água distribuída deve ser medida pelo Índice de Qualidade da Água – IQA. 

Este índice procura identificar, de maneira objetiva, a qualidade da água distribuída à 

população. Em sua definição são considerados os parâmetros de avaliação da qualidade da 

água mais importantes, cuja boa performance depende não apenas da qualidade intrínseca das 

águas dos mananciais e do processo de tratamento, mas, fundamentalmente, de uma operação 

correta, tanto de todo o sistema produtor quanto do sistema de distribuição. 

O índice é obtido a partir de princípios estatísticos que privilegiam a regularidade da qualidade 

da água distribuída, sendo o valor final do índice pouco afetado por resultados que apresentem 

pequenos desvios em relação aos limites fixados. 

O IQA é calculado com base no resultado das análises laboratoriais das amostras de água 

coletadas na rede de distribuição de água, segundo um programa de coleta que atenda à 

legislação vigente e seja representativa para o cálculo estatístico adiante definido. Para garantir 

essa representatividade, a frequência de amostragem do parâmetro, fixada na Portaria 

2.914/2011, deve também ser adotada para os demais que compõem o índice. 

 A frequência de apuração do IQA deve ser mensal, utilizando os resultados das análises 

efetuadas nos três últimos meses. Para apuração do IQA, o controle da qualidade da água deve 

incluir uma sistemática de coleta de amostras e de execução de análises laboratoriais que 

permitam o levantamento dos dados necessários, além de atender à legislação vigente. 
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O IQA é calculado como a média ponderada das probabilidades de atendimento da condição 

exigida de cada um dos parâmetros indicados na Tabela a seguir, considerados os respectivos 

pesos. 

Dos Sistemas Físicos e Suas Conexões com os Indicadores de Serviço Adequado: 

Parâmetro Sigla Condição exigida Peso 

Turbidez TB Menor que 1,0 UT (Unidade de Turbidez) 0,20 
Cloro residual 

livre CRL 
Maior que 0,2 e menor que um valor limite a ser fixado de acordo com as 

condições do sistema 0,25 

pH pH Maior que 6,5 e menor que 8,5 0,10 

Fluoreto FLR Maior que 0,7 e menor que 0,9 mg/l (miligramas por litro) 0,15 

Bacteriologia BAC 
Menor que 1,0 UFC / 100 ml (Unidade Formadora de Colônia por cem 

mililitros). 0,30 

A probabilidade de atendimento de cada um dos parâmetros do quadro acima pode ser obtida, 

exceto no que diz respeito à bacteriologia, através da teoria da distribuição normal ou de 

Gauss; no caso da bacteriologia, pode ser utilizada a frequência relativa entre o número de 

amostras potáveis e o número de amostras analisadas. Determinada a probabilidade de 

atendimento para cada parâmetro, o IQA é obtido através da seguinte expressão: 

IQA = 0,20 . P(TB) + 0,25 . P(CRL) + 0,10 . P(PH) + 0,15 . P(FLR) + 0,30 . P(BAC) 

Onde: 

P(TB) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a turbidez.  

P(CRL) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o cloro residual. 

P(PH) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o pH. 

P(FLR) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para os fluoretos. 

P(BAC) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a bacteriologia. 

A apuração mensal do IQA não isenta o prestador dos serviços de suas responsabilidades 

perante outros órgãos fiscalizadores e perante a legislação vigente. A qualidade da água 

distribuída no sistema pode ser classificada de acordo com a média dos valores do IQA 

verificados nos últimos doze meses, de acordo com a Tabela a seguir: 

Valor do IQA Classificação 

Menor que 80 % Ruim 

Maior ou igual a 80 % e menor que 90 % Regular 

Maior ou igual a 90 % e menor que 95 % Bom 

Maior ou igual a 95 % Ótimo 
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Pode-se considerar a água distribuída como ‘Adequada’ se a média dos IQA’s apurados no ano 

for igual ou superior a 90 % (conceito ‘Bom’), não devendo ocorrer, no entanto, nenhum valor 

mensal inferior a 80 % (conceito ‘Ruim’). 

a.2  COBERTURA DO ABASTECIMENTO DA ÁGUA 

A cobertura do sistema de abastecimento de água é o indicador utilizado para verificar se os 

requisitos de Generalidade são ou não respeitados na prestação do serviço. Importa ressaltar 

que este indicador não deve ser analisado isoladamente, pois o fato de um imóvel estar 

conectado à rede pública de abastecimento não garante que o usuário esteja plenamente 

atendido. 

Este índice deve sempre ser considerado em conjunção com dois outros: o IQA - Indicador de 

Qualidade da Água distribuída e o ICA - Índice de Continuidade do Abastecimento, pois 

somente assim pode-se considerar que a ligação do usuário é adequadamente suprida com 

água potável na quantidade e qualidade requeridas. A cobertura pela rede distribuidora de 

água será apurada pela expressão seguinte: 

 

CBA = (NIL . 100) / NTO 

Onde: 

CBA = cobertura pela rede distribuidora de água, em percentagem. 

NIL = número de imóveis ligados à rede distribuidora de água. 

NTO = número total de imóveis ocupados na área de prestação dos serviços. 

Na determinação do número total de imóveis ocupados (NTO) não devem ser considerados os 

imóveis não ligados à rede distribuidora localizados em loteamentos cujos empreendedores 

estiverem inadimplentes com suas obrigações perante a legislação vigente, perante a Prefeitura 

Municipal e demais poderes constituídos, e perante o prestador dos serviços. Não são 

considerados ainda os imóveis abastecidos exclusivamente por fontes próprias de produção de 

água.  O nível de cobertura de um sistema de abastecimento de água pode ser classificado 

conforme indicado na Tabela a seguir: 

Cobertura (%) Classificação do Serviço 

Menor que 90 % Inadequado 

Maior ou igual a 90 % e menor que 95 % Ruim 

Maior ou igual a 95 % e menor que 97 % Razoável 

Maior ou igual a 97 % Adequado 

Considera-se que o serviço é adequado se a porcentagem de cobertura for maior que 90 %. 
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a.3  CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Para verificar o atendimento ao requisito da continuidade dos serviços prestados, é definido o 

Índice de Continuidade do Abastecimento - ICA. Este indicador estabelece um parâmetro 

objetivo de análise para verificação do nível de prestação dos serviços, no que se refere à 

continuidade do fornecimento de água aos usuários. 

Os valores requeridos do índice são estabelecidos de modo a garantir as expectativas dos 

usuários quanto ao nível de disponibilidade de água em seu imóvel e, por conseguinte, o 

percentual aceito de falhas. 

O índice consiste na quantificação do tempo em que o abastecimento propiciado pode ser 

considerado normal, comparado ao tempo total de apuração do índice, que pode ser diário, 

semanal, mensal ou anual, ou qualquer outro período que se queira considerar. 

Para apurar o valor do ICA deve ser medido continuamente o nível d'água em todos os 

reservatórios de distribuição em operação, e registradas as pressões em pontos da rede 

distribuidora onde haja a indicação técnica de possível deficiência de abastecimento. A 

determinação desses pontos deve ser feita pelo Ente Regulador, devendo ser representativa e 

abranger todos os setores de abastecimento. 

A metodologia mais adequada para a coleta e registro sistemático das informações dos níveis 

dos reservatórios e das pressões na rede de distribuição deve ser estabelecida pelo operador 

via sistema de telemetria, desde que atenda às exigências técnicas de apuração do ICA, a 

critério do Ente Regulador. O ICA pode ser calculado através da seguinte expressão: 

ICA = [ (TPM8 + TNMM ) . 100 ] / NPM . TTA 

Onde: 

ICA = índice de continuidade do abastecimento de água, em porcentagem (%). 

TTA = tempo total da apuração, que é o tempo total, em horas, decorrido entre o início e o 

término de um determinado período de apuração. Os períodos de apuração podem ser de um 

dia, uma semana, um mês ou um ano. 

TPM8 = tempo com pressão maior que 10 mca (metros de coluna d'água), que é o tempo total, 

medido em horas, dentro de um período de apuração, durante o qual um determinado 

registrador de pressão registrou valores iguais ou maiores que 10 mca. Esse valor de pressão 

mínima, de 10 mca, pode ser alterado pelo Ente Regulador de acordo com as condições locais. 

TNMM = tempo com nível maior que o mínimo, que é o tempo total, medido em horas, dentro 

de um período de apuração, durante o qual um determinado reservatório permaneceu com o 
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nível d'água em cota superior ao nível mínimo de operação normal, sendo este nível mínimo 

aquele que não traz prejuízos ao abastecimento de água e que deverá ser definido em conjunto 

com o Ente Regulador. 

NPM = número de pontos de medida, que é o número total dos pontos de medida utilizados 

em um período de apuração, assim entendidos os pontos de medição de nível de reservatório e 

os de medição de pressão na rede de distribuição. 

Não deverão ser considerados, para cálculo do ICA, registros de pressões ou níveis de 

reservatórios abaixo dos valores mínimos estabelecidos, no caso de ocorrências programadas e 

devidamente comunicadas à população, bem como no caso de ocorrências decorrentes de 

eventos além da capacidade de previsão e gerenciamento do operador, tais como greves em 

setores essenciais aos serviços, inundações, incêndios, precipitações pluviométricas anormais e 

outros eventos semelhantes que venham a causar danos de grande monta às unidades do 

sistema, interrupções de energia elétrica, e outros impedimentos acidentais da operação 

normal do sistema. 

 Os valores do ICA para o sistema como um todo, calculado para o período de um ano, definem 

o nível de continuidade do abastecimento, classificado conforme a Tabela a seguir: 

Valor do ICA Classificação do Sistema 

Inferior a 95 % Abastecimento intermitente 

Entre 95 % e 98 % Abastecimento irregular 

Superior a 98 % Abastecimento satisfatório 

O serviço pode ser considerado ‘Adequado’ se a média aritmética dos valores do ICA calculados 

para cada mês do ano for superior a 98 %, não devendo ocorrer em nenhum dos meses valor 

inferior a 95 %. 

O Ente Regulador ainda pode fixar outras condições de controle estabelecendo limites para o 

ICA de pontos específicos, ou índices gerais com períodos de apuração semanais e diários, de 

modo a obter melhores condições de controle dos serviços prestados. 

a.4 PERDAS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

O índice de perdas no sistema de distribuição deve ser determinado e controlado para 

verificação da eficiência do sistema de controle operacional implantado, e garantir que o 

desperdício de água seja o menor possível. Tal condição, além de colaborar para a preservação 

dos recursos naturais, tem reflexos diretos sobre os custos de operação e investimentos do 

sistema de abastecimento, e consequentemente sobre as tarifas, ajudando a garantir o 

cumprimento do requisito da modicidade das tarifas. O índice de perdas de água no sistema de 

distribuição pode ser calculado pela seguinte expressão: 
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IPD = (VLP – VAL) . 100 / VLP 

Onde: 

IPD = índice de perdas de água no sistema de distribuição (%). 

VLP = volume de água líquido produzido, em metros cúbicos, ou seja, VLP é o volume de água 

potável efluente da unidade de produção; a somatória dos VLP's será o volume total efluente 

de todas as unidades de produção em operação no sistema de abastecimento de água. 

VAL = volume de água fornecido, em metros cúbicos, resultante da leitura dos micro medidores 

e do volume estimado das ligações que não os possuam; o volume estimado consumido de uma 

ligação sem hidrômetro será a média do consumo das ligações com hidrômetro, de mesma 

categoria de uso. 

Para efeito deste Plano, o nível de perdas verificado no sistema de abastecimento pode ser 

classificado conforme mostra o Erro! Fonte de referência não encontrada. 

NÍVEL DE PERDAS CLASSIFICAÇÃO 
Acima de 35 % Inadequado 

Entre 30 % e 35 % Ruim 
Entre 26 % e 30 % Razoável 

Igual ou Abaixo de 25 % Adequado 

Assim, o nível de perdas de água é considerado ‘Adequado’ se a média aritmética dos índices 

mensais for igual ou inferior a 25 %. 

b) INDICADORES TÉCNICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

b.1 COBERTURA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Do mesmo modo que no caso do sistema de abastecimento de água, a cobertura da área de 

prestação por rede coletora de esgotos é um indicador que busca o atendimento dos requisitos 

de Generalidade, atribuídos pela lei aos serviços considerados adequados. A Cobertura pela 

Rede de Esgotos é calculada pela seguinte expressão: 

CBE = (NIL . 100) / NTO 

Onde: 

CBE = cobertura pela rede coletora de esgotos, em percentagem. NIL = número de imóveis 

ligados à rede coletora de esgotos. 

NTO = número total de imóveis ocupados na área de prestação. 
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Na determinação do número total de imóveis ligados à rede coletora de esgotos (NIL) não 

devem ser considerados os imóveis ligados a redes que não estejam conectadas a coletores 

tronco, interceptores ou outras tubulações que conduzam os esgotos a uma instalação 

adequada de tratamento. 

 Na determinação do número total de imóveis ocupados (NTO) não devem ser considerados os 

imóveis não ligados à rede coletora localizados em loteamentos cujos empreendedores 

estiverem inadimplentes com suas obrigações perante a legislação vigente, perante a Prefeitura 

Municipal e demais poderes constituídos, e perante o prestador dos serviços de saneamento. 

Não devem ser considerados, ainda, os imóveis cujos proprietários se recusem formalmente a 

ligar seus imóveis ao sistema público. 

O nível de cobertura de um sistema de esgotos sanitários pode ser classificado conforme a 

Tabela a seguir: 

Porcentagem de 
Cobertura Classificação do Serviço 

Menor que 60 % Insatisfatório 

Maior ou igual a 60 % e inferior a 85 % Satisfatório 

Maior ou igual a 85 % Adequado 

Considera-se ‘Adequado’ o sistema de esgotos sanitários que apresente cobertura igual ou 

superior a 85 %. Não obstante, em curto prazo esta classificação deve ser revista, passando a se 

exigir cobertura superior a 90% para o grau de adequação. 

b.2 EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE COLETA 

A eficiência do sistema de coleta de esgotos sanitários pode ser medida pelo número de 

desobstruções de redes coletoras e ramais prediais que efetivamente forem realizadas por 

solicitação dos usuários. O prestador de serviços deverá manter registros adequados tanto das 

solicitações quanto dos serviços realizados. 

As causas da elevação do número de obstruções podem ter origem na operação inadequada da 

rede coletora, ou na utilização inadequada das instalações sanitárias pelos usuários. Entretanto, 

qualquer que seja a causa das obstruções, a responsabilidade pela redução dos índices é do 

prestador dos serviços, seja pela melhoria dos serviços de operação e manutenção da rede 

coletora, ou através de mecanismos de correção e campanhas educativas por ele promovidos 

de modo a conscientizar os usuários do correto uso das instalações sanitárias de seus imóveis. 

O Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares (IORD) deve ser apurado mensalmente e consiste 

na relação entre a quantidade de desobstruções de ramais realizadas no período por solicitação 



 

 
 

    17 

dos usuários e o número de imóveis ligados à rede, no primeiro dia do mês, multiplicada por 

10.000 (dez mil). 

 O Índice de Obstrução de Redes Coletoras (IORC) deve ser apurado mensalmente e consiste na 

relação entre a quantidade de desobstruções de redes coletoras realizadas por solicitação dos 

usuários e a extensão da mesma em quilômetros, no primeiro dia do mês, multiplicada por 

1.000 (mil). 

O serviço de coleta dos esgotos sanitários pode ser considerado eficiente e, portanto, 

‘Adequado’, se atendidas cumulativamente as seguintes condições: 

A média anual dos IORD, calculados mensalmente, deve ser inferior a 20 (vinte), podendo este 

valor ser ultrapassado desde que não ocorra em dois meses consecutivos nem em mais de 

quatro meses em um ano; e, 

A média anual dos IORC, calculados mensalmente, deve ser inferior a 200 (duzentos), podendo 

ser ultrapassado desde que não ocorra em dois meses consecutivos nem em mais de quatro 

meses por ano. 

b.3 EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS 

Todo o esgoto coletado deve passar a ser adequadamente tratado, num prazo o mais breve 

possível, de modo a atender à legislação vigente e às condições locais.  

O ente regulador poderá, adicionalmente, estabelecer condições mais exigentes que as 

determinadas na legislação, sempre que tal ação seja tecnicamente justificável. 

A qualidade dos efluentes lançados nos cursos de água naturais deve ser medida pelo Índice de 

Qualidade do Efluente - IQE. 

Esse índice procura identificar, de maneira objetiva, os principais parâmetros de qualidade dos 

efluentes lançados. O índice é calculado a partir de princípios estatísticos que privilegiam a 

regularidade da qualidade dos efluentes descarregados, sendo o valor final do índice pouco 

afetado por resultados que apresentem pequenos desvios em relação aos limites fixados. 

O IQE deve ser calculado com base no resultado das análises laboratoriais das amostras de 

efluentes coletadas no conduto de descarga final das estações de tratamento de esgotos, 

segundo um programa de coleta que atenda à legislação vigente e seja representativa para o 

cálculo estatístico adiante definido. 

A frequência de apuração do IQE deve ser mensal, com base nos resultados das análises 

efetuadas nos três últimos meses.  Para apuração do IQE, o controle de qualidade dos efluentes 

a ser futuramente implantado pelo operador deve incluir uma sistemática de coleta de 
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amostras e de execução de análises laboratoriais que permitam o levantamento dos dados 

necessários, além de atender à legislação vigente. 

O IQE é calculado como a média ponderada das probabilidades de atendimento da condição 

exigida para cada um dos parâmetros contidos na Tabela a seguir, considerados os respectivos 

pesos. 

A Probabilidade de atendimento de cada um dos parâmetros pode ser obtida através da teoria 

da distribuição normal ou de Gauss. Determinada a probabilidade de atendimento para cada 

parâmetro, o IQE pode ser obtido através da seguinte expressão: 

IQE = 0,35 . P(SS) + 0,30 . P(SH) + 0,35 . P(DBO) 

Onde: 

P(SS) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para materiais sedimentáveis; 

P(SH) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para substâncias solúveis em 

hexana; 

P(DBO) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a DBO. 

Parâmetro Sigla Condição Exigida Peso 

Sólidos Sedimentáveis SS Menor que 1,0 ml/l (um mililitro por litro) – 
Obs. 1 0,35 

Substâncias Solúveis em Hexana SH Menor que 100 mg/l (cem miligramas por 
litro) 0,30 

DBO DBO Menor que 60 mg/l – Obs. 2 0,35 
Observação 1: Em teste de uma hora em cone Imhoff. 

Observação 2: DBO de 5 (cinco) dias a 20º C (vinte graus centígrados). 

 

A apuração mensal do IQE não isenta o prestador de serviços da obrigação de cumprir 

integralmente o disposto na legislação vigente, nem de suas responsabilidades perante outros 

órgãos fiscalizadores. A qualidade dos efluentes descarregados nos corpos d’água naturais será 

classificada de acordo com a média dos valores do IQE verificados nos últimos doze meses, de 

acordo com a Tabela a seguir: 

Valor do IQE Classificação 

Menor que 80 % Ruim 
Maior ou igual a 80 % e menor que 90 % Regular 
Maior ou igual a 90 % e menor que 95 % Bom 

Igual ou maior que 95 % Ótimo 

O efluente lançado pode ser considerado adequado se a média dos IQE’s apurados no ano for 

igual ou superior a 95 % (conceito ‘Bom’), não podendo ocorrer, no entanto, nenhum valor 

mensal inferior a 90 % (conceito ‘Ruim’). Verificando-se valores inferiores, o ente regulador 
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deverá fixar o prazo para se atingir o indicador adequado. A fixação deste prazo dependerá das 

condições locais e da equação econômico-financeira da prestação dos serviços. 

c) INDICADORES GERENCIAIS 

c.1 EFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

A eficiência no atendimento ao público e na prestação dos serviços pode ser avaliada através 

do Índice de Eficiência na Prestação dos Serviços e no Atendimento ao Público - IESAP. 

O IESAP pode ser calculado com base na avaliação de diversos fatores indicativos da 

performance do prestador quanto à adequação de seu atendimento às solicitações e 

necessidades de seus usuários. Para cada um desses fatores é atribuído um valor, de forma a 

compor-se o indicador para a verificação. 

Para a obtenção das informações necessárias à determinação do indicador, o Ente Regulador 

deve fixar os requisitos mínimos do sistema de informações a ser implementado pelo prestador 

dos serviços. O sistema de registro deve ser organizado adequadamente e conter todos os 

elementos necessários que possibilitem a conferência pelo ente regulador. 

Os fatores que podem ser considerados na apuração do IESAP, mensalmente, são definidos a 

seguir. 

Fator 1 - Cumprimento dos prazos de atendimento dos serviços de maior frequência 

Deve ser medido o período de tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo usuário e a 

data efetiva de conclusão. A tabela padrão dos prazos de atendimento dos serviços é 

apresentada na Tabela, a seguir.  

O índice de eficiência dos prazos de atendimento é determinado como segue: 

I 1 = Quantidade de Serviços Realizados no Prazo Estabelecido . 100 

Quantidade Total de Serviços Realizados 

Serviço Prazo Para Atendimento da Solicitação 

Ligação de água 7 dias úteis 

Reparo de vazamentos na rede ou ramais de água 24 horas 

Falta d'água local ou geral (primeiro atendimento) 3 horas 

Ligação de esgoto 7 dias úteis 

Desobstrução de redes e ramais de esgotos 24 horas 

Decorrente da ausência ou má qualidade da 
repavimentação 5 dias úteis 

Verificação da qualidade da água 4 horas 
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Serviço Prazo Para Atendimento da Solicitação 

Restabelecimento do fornecimento de água 24 horas 

Ocorrências de caráter comercial 24 horas 

O valor atribuído ao Fator 1 é indicado na tabela a seguir: 

Índice de Eficiência dos Prazos de Atendimento – I 1 Fator 1 

Menor que 75 % 0 

Igual ou maior que 75 % e menor que 90 % 0,5 

Igual ou maior que 90 % 1,0 

Fator 2 - Eficiência da programação dos serviços 

Define o índice de acerto do prestador quanto à data prometida para a execução do serviço. O 

prestador deve informar ao solicitante a data provável da execução do serviço quando de sua 

solicitação, obedecendo, no máximo, os limites estabelecidos na tabela de prazos de 

atendimento acima definida. 

O índice de acerto da programação dos serviços pode ser medido pela relação percentual entre 

as quantidades totais de serviços executados na data prometida e a quantidade total de 

serviços solicitados, conforme fórmula abaixo: 

I 2 = Quantidade de Serviços Realizados no Prazo Estabelecido . 100 

Quantidade Total de Serviços Realizados 

O valor atribuído ao Fator 2 é indicado na Tabela a seguir: 

Índice de Eficiência da Programação – I 2 Fator 2 

Menor que 75 0 

Igual ou maior que 75 e menor que 90 0,5 

Igual ou maior que 90 1,0 

No caso de reprogramação de datas prometidas deve ser buscado um novo contato com o 

usuário, informando-o da nova data prevista. Contudo, serviços reprogramados serão 

considerados como erros de programação, para efeito de apuração do fator. 

Fator 3 - Disponibilidade de estruturas de atendimento ao público 

As estruturas disponibilizadas para atendimento ao público podem ser avaliadas pela oferta ou 

não das seguintes possibilidades: 

• Atendimento em escritório do prestador; 

• Sistema 0800 para todos os tipos de contatos telefônicos que o usuário pretenda, 

durante 24 horas, todos os dias do ano; 
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• Atendimento personalizado domiciliar (ou seja, o empregado responsável pela leitura 

dos hidrômetros e / ou entrega de contas, também denominado ‘agente comercial externo’, 

deve atuar como representante do prestador junto aos usuários, fornecendo informações de 

natureza comercial sobre o serviço sempre que solicitado); para tanto o prestador deve treinar 

sua equipe de agentes comerciais externo, fornecendo-lhes todas as indicações e informações 

sobre como proceder nas diversas situações que se apresentarão; 

• Softwares de controle e gerenciamento do atendimento que devem ser processados em 

rede de computadores do prestador. Este quesito deve ser avaliado pela disponibilidade ou não 

das possibilidades elencadas, segundo os valores da Tabela a seguir: 

Estruturas de Atendimento ao Público Fator 3 

Existência de duas ou menos dessas estruturas 0 

Existência de três das estruturas 0,5 

Existência das quatro estruturas 1,0 

c. ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A comercialização dos serviços é interface de grande importância no relacionamento do 

prestador com os usuários dos serviços. Alguns aspectos do sistema comercial têm grande 

importância para o usuário, seja para garantir a justiça no relacionamento comercial ou 

assegurar-lhe o direito de defesa, nos casos em que considere as ações do prestador dos 

serviços incorretas. Assim, é importante que o sistema comercial implementado possua as 

características adequadas para garantir essa condição. 

A metodologia de definição desse indicador segue o mesmo princípio utilizado para o anterior, 

pois, também neste caso, a importância relativa dos fatores apresentados depende da 

condição, cultura e aspirações dos usuários.  

Os pesos de cada um dos fatores relacionados são apresentados a seguir, sendo que no caso do 

índice de micromedição é atribuída forte ponderação em face da importância do mesmo como 

fator de justiça do sistema comercial utilizado. 

As condições de verificação da adequação do sistema comercial implementado são descritas a 

seguir. 

Condição 1 - Adequação da micromedição 

Deve ser calculado o índice de micromedição em cada mês, de acordo com a seguinte 

expressão: 

 

I1 = N.º total de ligações com hidrômetro em funcionamento no final do mês . 100 
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N.º total de ligações existentes no final do mês 

De acordo com a média aritmética anual dos valores mensais calculados de I1, esta condição 

assume os seguintes valores na Tabela a seguir: 

Índice de Micromedição – I 1 Condição 1 
Menor que 98 % 0 
Maior que 98 % 1,0 

Condição 2 – Facilidade de atendimento 

O sistema de comercialização implementado pelo prestador deve favorecer a fácil interação 

com o usuário, evitando ao máximo possível o seu deslocamento até o escritório para 

informações ou reclamações. Os contatos devem preferencialmente realizar-se no imóvel do 

usuário ou através de atendimento telefônico, internet e aplicativos. A verificação do 

cumprimento desta Condição pode ser feita através do indicador que relaciona o número de 

reclamações realizadas diretamente nas agências comerciais, com o número total de ligações, 

segundo a seguinte fórmula: 

I2 = Número de atendimentos feitos diretamente no balcão no mês . 100 

Número total de atendimentos realizados no mês (balcão, telefone, internet e aplicativo) 

O valor atribuído à Condição 2 obedece ao Erro! Fonte de referência não encontrada.8, 

segundo a faixa na qual se enquadra I2: 

Faixa de Valor de I 2 Condição 2 

Menor que 20 % 1,0 

Entre 20 % e 30 % 0,5 

Maior que 30 % 0 

Condição 3 – Verificação de consumo excessivo 

O sistema de comercialização deve prever mecanismos que garantam que contas com consumo 

excessivo, em relação à média histórica da ligação, só sejam entregues aos usuários após a 

verificação pelo prestador da possível causa do problema, sem custo para o usuário, incluindo 

inspeção das instalações hidráulicas do imóvel, de modo a checar a existência de vazamentos. 

O sistema deverá selecionar para esse procedimento as contas com consumo superior a 2 

(duas) vezes o consumo médio da ligação. 

A avaliação dessa condição pode ser feita através do indicador I3, que relaciona o número de 

inspeções prediais realizadas com o número de contas emitidas que se encontram na condição 

especificada: 

I3  =  N.º de exames prediais realizados no mês . 100 



 

 
 

    23 

N.º de contas emitidas no mês com consumo maior que duas vezes a média 

 

Na determinação do número de inspeções prediais realizadas no mês, para esse fim, devem ser 

consideradas como realizadas quando as mesmas forem oferecidas pelo prestador, mas 

recusadas pelo usuário. O valor atribuído à Condição 3, segundo a faixa de valor na qual se 

enquadra o indicador I3, deve ser: 

Faixa de vaLor de I 3 Condição 3 

Menor que 98 % 1,0 

Entre 90 % e 98 % 0,5 

Maior que 90 % 0 

Condição 4 – Disponibilidade de pontos credenciados 

Os prestadores dos serviços de água e esgoto devem contar com um número adequado de 

locais para o recebimento das contas dos usuários desses serviços, distribuídos em diversos 

pontos da cidade. O nível de atendimento a essa Condição pode ser medido através do 

indicador: 

I 4   =  Número de pontos credenciados . 1000 

Número total de ligações de água no mês 

 O valor atribuído à Condição 4, em função da faixa de valor na qual se enquadra o indicador I4, 

deve ser: 

Faixa de Valor de I 4 Condição 4 

Maior que 0,7 1,0 

Entre 0,5 e 0,7 0,5 

Menor que 0,5 0 

O ente regulador deverá assegurar que os parâmetros acima contemplem, também, uma 

distribuição geográfica compatível com a da população. 

Condição 5 – Eficiência na comunicação de corte 

Para as contas não pagas e segundo os critérios de comercialização, o prestador deve prover 

comunicação por escrito aos usuários, informando-os da existência do débito, com definição de 

data-limite para regularização da situação, antes da efetivação do corte. 

O nível atendimento a essa Condição pelo prestador pode ser avaliado através do indicador:  

I 5 = Número de comunicações de corte emitidas no mês . 100 

Número de contas sujeitas a corte de fornecimento no mês 
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O valor a ser atribuído à Condição 5, segundo a faixa de valor na qual se enquadra o indicador 

I5, deve ser: 

Faixa de Valor de I 5 Condição 5 

Maior que 98 % 1,0 

Entre 95 % e 98 % 0,5 

Menor que 95 % 0 

 

Condição 6 – Eficiência no restabelecimento do abastecimento 

O operador deve garantir o restabelecimento do fornecimento de água ao usuário em até 24 

horas da comunicação, do pagamento de seus débitos, com indicação da forma, hora e local.  

O indicador para avaliar esta condição é: 

I 6 = N.º de restabelecimentos do fornecimento realizados em até 24 horas . 100 

N.º total de restabelecimentos 

O valor atribuído à Condição 6, conforme o valor de I6, deve ser:  

Faixa de Valor de I6 Condição 6 

Maior que 95 % 1,0 

Entre 80 % e 95 % 0,5 

Menor que 80 % 0 

Com base nos valores calculados das Condições 1 a 5, determina-se o Índice de Adequação da 

Comercialização dos Serviços (IACS), calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

IACS = 5 . Condição 1 + Condição 2 + Condição 3 + Condição 4 + Condição 5 + Condição 6 

O sistema comercial do prestador de serviços, a ser avaliado anualmente pela média dos 

valores mensais apurados é considerado ‘Inadequado’ se o valor do IACS for igual ou inferior a 

5 (cinco) e ‘Adequado’ se superior a este valor, com as seguintes gradações: 

• ‘Regular’ se superior a 5 (cinco) e igual ou inferior a 7 (sete); 

• ‘Satisfatório’ se superior a 7 (sete) e igual ou inferior a 9 (nove); e, 

• ‘Ótimo’ se superior a 9 (nove). 

d) NÍVEL DE CORTESIA E DE QUALIDADE PERCEBIDA PELOS USUÁRIOS 

Os profissionais envolvidos com o atendimento ao público, em qualquer área e esfera da 

organização do prestador, devem contar com treinamento especial de relações humanas e 

técnicas de comunicação, além de normas e procedimentos que devem orientar os vários tipos 
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de atendimento (no posto de atendimento, telefônico ou domiciliar), visando à obtenção de 

um bom padrão de comportamento e tratamento para todos os usuários, indistintamente. 

As normas de atendimento devem fixar, dentre outros pontos: a forma como o usuário deve 

ser tratado, o uso de uniformes para o pessoal de campo e do atendimento, o padrão dos 

crachás de identificação, e o conteúdo obrigatório do treinamento a ser dado ao pessoal de 

empresas contratadas que tenham contato com o público. 

O prestador deve implementar mecanismos de controle e verificação permanente das 

condições de atendimento aos usuários, procurando identificar e corrigir possíveis desvios. 

A aferição dos resultados obtidos pelo prestador deve ser feita anualmente, através de uma 

pesquisa de opinião realizada por empresa independente, capacitada para a execução do 

serviço. 

A pesquisa deve abranger um universo representativo de usuários que tenham tido contato 

devidamente registrado com o prestador, no período de três meses que antecederem à 

realização da pesquisa. Os usuários devem ser selecionados aleatoriamente, desde que 

incluídos no universo da pesquisa os três tipos de atendimento possíveis: (1) via 

telefone/Internet/Aplicativo; (2) personalizado; e, (3) no imóvel para execução de serviços 

diversos. Para cada tipo de contato o usuário deve responder a questões que avaliem 

objetivamente o seu grau de satisfação em relação aos serviços prestados e ao atendimento 

realizado. Assim, entre outras, o usuário deve ser questionado se o funcionário que o atendeu 

foi educado e cortês, e se resolveu satisfatoriamente suas solicitações. Ainda, se o serviço foi 

realizado a contento e no prazo compromissado, e quando for o caso, se, após a realização do 

serviço, o local foi adequadamente reparado e limpo. Outras questões de relevância também 

podem ser objeto de formulação, procurando, inclusive, atender a condições peculiares. As 

respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se cinco níveis de satisfação 

do usuário: 

1. Ótimo 
2. Bom 
3. Regular 
4. Ruim 

5. Péssimo 

A compilação das respostas às perguntas formuladas, sempre mediante o mesmo valor relativo 

para cada pergunta independentemente da natureza da questão ou do usuário pesquisado 

deve resultar na atribuição de porcentagens de classificação do universo de amostragem em 

cada um dos conceitos acima referidos.  
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Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados ‘Adequados’ se a soma dos conceitos 

‘Ótimo’ e ‘Bom’ corresponderem a 80 % ou mais do total. 

DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ÍNDICES 

É condição indispensável para a validação de todo o processo de verificação da adequação dos 

serviços prestados, que os índices apurados tenham ampla divulgação para os usuários. Assim, 

anualmente, devem ser publicados com destaque, na imprensa local, os resultados obtidos 

pelo prestador dos serviços, com comentários e devidas justificativas para os índices onde o 

conceito ‘Adequado’ não foi alcançado, apontando-se quais serão as ações a serem tomadas 

pelo prestador para a correção e melhoria dos índices nos anos seguintes. 

ARTICULAÇÃO ENTRE INDICADORES E SISTEMAS  

As conexões dos indicadores propostos nos itens anteriores com os sistemas físicos 

(abastecimento de água e esgotamento sanitário) e com os sistemas gerenciais (técnico- 

operacional e administrativo-comercial) são identificadas nas Tabelas a seguir: 

Sistema de Abastecimento de Água IQA CBA ICA IPD IESAP IACS 

i. Manancial xxx xxx xxx X   

ii. Captação de água bruta x xxx xxx X   

iii. Adutora de água bruta x xxx xxx X   

iv. Estação de tratamento de água xxx xxx xxx x x   

v. Unidades de recalque       

vi. Sub-adutoras x xxx xxx x x   

vii. Reservatórios de distribuição x x xxx xxx Xxx   

viii. Redes de distribuição x x xxx xxx Xxx   

iX. Ramais prediais  x x  Xxx   

 
LEGENDA: 
XXX Forte dependência do desempenho do sistema 
XX Coadjuvante do desempenho do sistema 
X Relação indireta com o desempenho do sistema. 

Dos Sistemas Gerenciais e suas Conexões com os Indicadores de Serviço Adequado. 

Sistema Técnico-Operacional IQA CBA ICA IPD CBE IORD IORC IETE IESAP IACS 

i. Operação do sistema de água xxx  xx X       
ii. Controle operacional do 
abastecimento de água 

xx  xxx xxx       

iii. Controle de qualidade água xx  x Xx       
iv. Controle de perdas xxx xx xx xxx       
v. Serviços em redes e ligações   xx xxx  x Xx    
vi. Manutenção eletromecânica xx  xx Xx    Xxx   
vii. Controle operacional do 
esgotamento sanitário 

     x Xxx Xx   

viii. Projetos e obras xx xx xx xxx  x Xx Xxx   
Sistema Administrativo-Comercial IQA CBA ICA IPD CBE IORD IORC IETE IESAP IACS 

i. Estrutura organizacional x x x x x  X X xxx xxx 
ii. Recursos humanos xxx xxx xxx xxx xxx  Xx xxx xxx xxx 
iii. Suprimentos xxx xx x xx xx  X xxx xx xx 
iv. Serviços gerais e de transporte x x x x x  X X xx xx 
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v. Comercial e atendimento ao público xx xx xx xx xx xx Xx  xxx xxx 
vi. Financeiro xx xxx xx xx xxx  X Xx xx xxx 

LEGENDA: 
XXX Forte dependência do desempenho do sistema 
XX Coadjuvante do desempenho do sistema 
X Relação indireta com o desempenho do sistema. 
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Do Planejamento de Obras: 

Plano de Obras e Intervenções - Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

 

Ano da concessão 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Ano de referencia 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 31 32 33 34 35

1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

1.1 Reforma na captação e EEAB Materiais equipamentos e serviços GB 1

1.2 ETA - montagem eletromecanica e urbanização da área Materiais equipamentos e serviços GB 1

1.3 Reforma das áreas operacionais Materiais equipamentos e serviços GB 0,5 0,5

1.4 EEAT - montagem eletromecanica Materiais equipamentos e serviços GB 1

1.5 Resevatorio enterrado 2000 m3 UNID 1

1.6 Rede primária 100 MM a 300 MM M 8000

1.11 Booster Salvador Q=10 l/s - Hman 25 mca P- 10 cv UNID 1

1.12 Comendador Rafael Implantação de produção, tratamento e reservação GB 1

1.13 Juncado Implantação de produção, tratamento e reservação GB 1

1.14 Chumbado Implantação de produção, tratamento e reservação GB 1

1.15 Santa Luzia Implantação de produção, tratamento e reservação GB 1

1.16 Joerama B Implantação de produção, tratamento e reservação GB 1

1.17 Joerama A Implantação de produção, tratamento e reservação GB 1

1.18 Barro Roxo Implantação de produção, tratamento e reservação GB 1

1.19 Rede de distribuição Materiais e serviços M 1547 17953 2015 4628 5759 3913 3237 2600 2340 2210 1261 1274 1287 1326 962 962 1001 975 1014 1027 1001 1014 1066 1040 1053 1079 1079 1079 1131 1105 1911 1144 689 715 728

1.20 Ligações domiciliares Materiais e serviços UNID 119 1381 155 356 443 301 249 200 180 170 97 98 99 102 74 74 77 75 78 79 77 78 82 80 81 83 83 83 87 85 147 88 53 55 56

1.21 Hidrometros Materiais e serviços UNID 1.725 1.149 1.149 1.149 1.529 1.590 1.639 1.679 1.715 1.749 1.769 1.788 1.808 1.829 1.843 1.858 1.874 1.889 1.904 1.920 1.935 1.951 1.967 1.983 2.000 2.016 2.033 2.049 2.067 2.084 2.114 2.133 2.144 2.156 2.169

1.22 Remanejamento da rede existente atualmente Materiais e serviços M 1.013 1.013 1.013 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2.1 Coletores Tronco 150 MM a 300 MM M 5.000 5.000

2.2 EEE Materiais, equipamentos e serviços unid 2

2.3 Linhas de recalque 300 MM M 10.000

2.4 Comendador Rafael Implantação de modulos de tratamento e EEE GB 1

2.5 Juncado Implantação de modulos de tratamento e EEE GB 1

2.6 Chumbado Implantação de modulos de tratamento e EEE GB 1

2.7 Santa Luzia Implantação de modulos de tratamento e EEE GB 1

2.8 Joerama B Implantação de modulos de tratamento e EEE GB 1

2.9 Joerama A Implantação de modulos de tratamento e EEE GB 1

2.10 Barro Roxo Implantação de modulos de tratamento e EEE GB 1

2.11 ETE B 2 Materiais,equipamento e serviços GB 1

2.12 Rede Coletora Materiais e serviços M 1.339 1.391 13.052 13.585 1.404 1.404 1.417 1.482 1.469 1.040 3.770 ##### 1.196 1.209 910 897 910 923 910 949 936 949 962 949 962 1.014 988 988 1.001 1.040 1.794 1.118 637 663 676

2.13 Ligações domiciliares Materiais e serviços unid 103 107 1.004 1.045 108 108 109 114 113 80 290 941 92 93 70 69 70 71 70 73 72 73 74 73 74 78 76 76 77 80 138 86 49 51 52

2.14 Remanejamento da rede existente atualmente Materiais e serviços M 596 596 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7 – DA ASSUNÇÃO DE RISCOS 

A CONCESSIONÁRIA, a partir da data da expedição da ORDEM DE SERVIÇO, assumirá 

integralmente a responsabilidade por todos os riscos e obrigações inerentes à exploração da 

CONCESSÃO, observadas as condições previstas neste CADERNO DE ENCARGOS e demais 

anexos do EDITAL, incluindo o CONTRATO, sendo ainda a única responsável pela obtenção dos 

recursos financeiros necessários à prestação do serviço público de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário, devendo ser observado o que segue: 

A CONCESSIONÁRIA, nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia os direitos 

emergentes da CONCESSÃO, conforme estabelecido no CONTRATO. 

Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, em qualquer de suas modalidades, 

destinados a investimentos relacionados à CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA poderá ceder ao 

mutuante, mediante notificação formal ao PODER CONCEDENTE, em caráter fiduciário, seus 

créditos operacionais futuros, observadas as condições do artigo 28-A da Lei Federal nº 

8.987/95. 

7.3 O compartilhamento dos riscos entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA 

respeitará a seguinte MATRIZ DE RISCOS constante do Anexo I do CONTRATO. 

8 – DO SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO 

A CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo da CONCESSÃO, a partir da data da expedição da 

ORDEM DE SERVIÇO, e observados os prazos para os investimentos previstos no Plano 

Municipal de Saneamento de Sooretama/ES e PROPOSTAS apresentadas, deverá prestar o 

serviço público de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário de acordo com o 

disposto neste CADERNO DE ENCARGOS, nos demais anexos do EDITAL e disposições da Lei nº 

11.445/07 com relação à adequação deste. 

Serviço adequado é o que tem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, qualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade das 

TARIFAS cobradas aos USUÁRIOS. Ainda para os fins previstos neste item, considera-se: 

a) Regularidade: a regular prestação do serviço público de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário nas condições estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS e em outras 

normas em vigor, no que se incluem as normas técnicas; 

b) Continuidade: a prestação do serviço público de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário de modo contínuo e sem interrupções dentro da periodicidade 

estabelecida, exceto nas situações previstas neste CADERNO DE ENCARGOS e nas demais 

normas em vigor; 

c) Eficiência: a execução do serviço público de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário de acordo com as normas, inclusive as de ordem técnica, aplicáveis e em padrões 
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satisfatórios que assegurem, qualitativa e quantitativamente, em caráter permanente, o 

cumprimento dos objetivos e das metas da CONCESSÃO; 

d) Segurança: a execução do serviço público de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário com a utilização de técnicas que visem à prevenção de danos aos USUÁRIOS, aos 

empregados da CONCESSIONÁRIA e às instalações do serviço, em condições de factibilidade 

econômica; 

e) Atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, sua conservação 

e manutenção, bem como a melhoria e expansão do serviço público de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário; 

f) Generalidade: universalidade do direito ao atendimento do serviço público de abastecimento 

de água potável e esgotamento sanitário, em conformidade com os termos deste CADERNO DE 

ENCARGOS e demais normas aplicáveis; 

g) Cortesia na prestação dos serviços: tratamento aos USUÁRIOS com civilidade e urbanidade, 

assegurando o amplo acesso para a apresentação de reclamações; 

h) Modicidade das TARIFAS: a justa correlação entre os encargos da CONCESSÃO e a TARIFA 

pecuniária paga pelos USUÁRIOS. 

9 – DOS SEGUROS 

A CONCESSIONÁRIA durante o prazo da CONCESSÃO deverá manter a efetiva cobertura dos 

riscos inerentes à execução das atividades relacionadas à CONCESSÃO, bem como àqueles 

previstos no CONTRATO, nos termos e condições aprovadas pelo PODER CONCEDENTE, através 

de contratos a serem negociados pela CONCESSIONÁRIA. 

Na fase de Construção das obras, a SPE deverá manter os seguintes seguros: 

a) Na modalidade Risco de Engenharia - Obras Civis em Construção e Instalações e Montagem 

(OCC-IM), a apólice deverá contemplar, além da cobertura básica, com valor de importância 

segurada (LMI) igual àquele estipulado na cláusula Valor deste instrumento para cobertura 

Básica da modalidade, devendo figurar na apólice como segurados, a própria Prefeitura e a SPE. 

E deverão constar também na apólice as seguintes coberturas adicionais:  

• Erro de Projeto – 50% do valor dos investimentos; 

• Risco do Fabricante – 50% do valor total dos serviços de fornecimento e montagem dos 

equipamentos; 

• Despesas de salvamento e contenção de sinistros;  

• Despesas Extraordinárias, representando um limite de 5% da cobertura básica;  

• Desentulho do Local, representando um limite de 5% da cobertura básica;  

• Danos Materiais causados ao Proprietário da obra - Propriedades Circunvizinhas.  
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b) Na modalidade Responsabilidade Civil Geral Contra Terceiros - Obras, a apólice deverá 

contemplar, além da cobertura básica com valor de importância segurada igual ou superior a 

2% do valor total do investimento, inclusive decorrentes dos trabalhos de sondagem de 

terreno, rebaixamento de lençol freático, escavações, abertura de galerias, estaqueamento e 

serviços correlatas (fundações), devendo figurar na apólice como segurados, a própria 

municipalidade e a SPE, e deverão constar também na apólice as seguintes coberturas 

adicionais:  

• RC Fundação,  

• Danos ao Proprietário da Obra,  

• RC Empregador,  

• RC Poluição Súbita,  

• RC Erro de Projeto;  

c) Seguro Garantia (Performance Bond) de Execução Global do Contrato – 1% do valor dos 

investimentos. 

Na fase de Operação: 

a) Contrato de seguro (apólice) de responsabilidade civil com valor de 2% do valor dos 

investimentos; 

b) Contrato de seguro (apólice) de risco operacional com valor de 5% do valor dos 

investimentos; 

10 – DOS BENS AFETOS À CONCESSÃO 

A CONCESSÃO será integrada pelos bens que lhe estão afetos, assim consideradas como todas 

as instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, edificações, e acessórios, enfim, todos os 

bens necessários e vinculados à adequada execução do serviço público de abastecimento de 

água potável e esgotamento sanitário, que constam do ANEXO III do EDITAL. 

Integrarão também a CONCESSÃO todos os bens que venham a ser adquiridos ou construídos 

pela CONCESSIONÁRIA, ao longo do período de CONCESSÃO, necessários e vinculados à 

execução adequada do SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO, na ÁREA DE CONCESSÃO. 

Na extinção da CONCESSÃO, todos os bens a ela afetos, recebidos, construídos ou adquiridos 

pela CONCESSIONÁRIA e integrados diretamente à CONCESSÃO, reverter-se-ão 

automaticamente ao PODER CONCEDENTE sem ônus. Por seu turno, a CONCESSIONÁRIA fará 

jus ao recebimento de indenização pelos bens reversíveis e não amortizados, na forma 

estabelecida no CONTRATO DE CONCESSÃO. 

11 – DO SERVIÇO ADEQUADO 
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A CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo da CONCESSÃO, deverá prestar o SERVIÇO PÚBLICO 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO de acordo com o 

disposto no EDITAL e seus ANEXOS, inclusive deste CADERNO DE ENCARGOS, visando ao pleno 

e satisfatório atendimento aos USUÁRIOS. 

Para os efeitos do que estabelece o item anterior, considera-se serviço adequado o que tem 

condições efetivas de regularidade, periodicidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das TARIFAS, nos termos da 

Lei nº 11.445/07. 

12 – DO INÍCIO DE COBRANÇA DA TARIFA 

A CONCESSIONÁRIA, em conformidade com o que dispõe o CONTRATO DE CONCESSÃO e a 

partir da data da ORDEM DE SERVIÇO, poderá cobrar diretamente dos USUÁRIOS localizados na 

ÁREA DE CONCESSÃO a respectiva TARIFA pelo serviço público de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário prestado, bem como pela prestação de SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES, observado o que segue: 

12.1  As TARIFAS serão cobradas, pela CONCESSIONÁRIA, diretamente dos USUÁRIOS que se 

localizem na ÁREA DE CONCESSÃO. 

12.2 A CONCESSIONÁRIA efetuará a cobrança das TARIFAS aplicáveis aos volumes de água e 

esgoto, com base na ESTRUTURA TARIFÁRIA apresentada na LICITAÇÃO, conforme ANEXO VI e 

PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA, de forma a possibilitar a devida 

remuneração dos custos de operação, manutenção e financiamentos, decorrentes dos 

investimentos realizados. 

12.2.1  No Ano 1 da CONCESSSÃO a cobrança referente a TARIFA de esgoto, deverá considerar 

somente a coleta e afastamento, uma vez que nesse período, a LICITANTE VENCEDORA deverá 

executar as melhorias necessárias na Estação de Tratamento de Esgotos.  

12.3 Serão também lançados nas faturas de consumo dos USUÁRIOS, quando for o caso, os 

valores correspondentes às multas e aos SERVIÇOS COMPLEMENTARES executados, 

compreendendo os serviços de ligação, religação, dentre outros, de acordo com o estabelecido 

no EDITAL e seus ANEXOS. 

12.4 As faturas de consumo dos USUÁRIOS devem discriminar, além dos valores finais e 

quantidades correspondentes ao uso do serviço público de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário prestado: 

a) os valores correspondentes aos custos de regulação e fiscalização; 

b) os valores destinados ao serviço público de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário, isoladamente; 

c) os valores despendidos relativos ao uso de recursos hídricos, se e quando houver, sendo 

estes repassados ao USUÁRIO final; 
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d) informações sobre o controle da qualidade da água de sistemas de abastecimento em 

conformidade com o Decreto 5.440/2005 do Governo Federal. 

12.5 A CONCESSIONÁRIA poderá contratar terceiros para fins de promover a arrecadação das 

quantias mencionadas neste item. 

12.6 As TARIFAS que irão remunerar a CONCESSIONÁRIA e a respectiva ESTRUTURA 

TARIFÁRIA que será aplicada à CONCESSÃO são aquelas indicadas no ANEXO VI do EDITAL e 

PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA. 

12.7 A TARIFA será preservada pelas regras de REAJUSTE e REVISÃO previstas na Lei Federal 

n.º 8.987/95 e pelas regras previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO, com a finalidade de 

assegurar à CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo da CONCESSÃO, a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

12.8 A CONCESSIONÁRIA terá direito a receber a TARIFA, conforme previsto no CONTRATO 

DE CONCESSÃO, pela prestação do serviço público de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário. 

12.9 A CONCESSIONÁRIA terá, igualmente, direito de auferir a receita decorrente dos 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES prestados aos USUÁRIOS, nos termos estabelecidos no EDITAL e 

seus ANEXOS. 

12.10 Ressalvados os SERVIÇOS COMPLEMENTARES, a CONCESSIONÁRIA poderá, a partir da 

assunção do SISTEMA auferir as RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, observado o disposto no artigo 

11 da Lei Federal nº 8.987/95 e a Cláusula 16.4 do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

13 – DA REGULAÇÃO 

A regulação e a fiscalização da CONCESSÃO serão exercidas pela ARSP – Agência de Regulação 

de Serviços Públicos do Espírito Santo, por força do Convênio de Cooperação nº [...], firmado 

em [...];, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 873/17, por ente criado para os mesmos 

fins que a substitua, ou por ente conveniado ao PODER CONCEDENTE sempre observando os 

seguintes princípios: independência decisória; autonomia administrativa, orçamentária e 

financeira; transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

Para possibilitar o exercício da atividade de regulação e fiscalização, a CONCESSIONÁRIA obriga-

se a manter cadastro atualizado de USUÁRIOS e conferir livre acesso à AGÊNCIA REGULADORA 

dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário ao SISTEMA e 

a todos os dados, livros, registros e DOCUMENTOS relacionados à CONCESSÃO, prestando, a 

respeito destes, os esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo razoável, estabelecido 

de comum acordo. 

As atividades de fiscalização poderão ser acompanhadas pela CONCESSIONÁRIA, por 

intermédio de seus representantes especialmente indicados para esta finalidade. 
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A AGÊNCIA REGULADORA poderá realizar, na presença dos representantes da 

CONCESSIONÁRIA, ou requerer que esta realize, ensaios ou testes que possibilitem a verificação 

das condições de adequação do funcionamento dos SISTEMAS, assim como das condições de 

qualidade da água fornecida e do esgoto tratado, mediante programa específico a ser 

estabelecido de comum acordo entre a CONCESSIONÁRIA e a AGÊNCIA REGULADORA. 

A AGÊNCIA REGULADORA poderá realizar auditorias técnicas nos SISTEMAS, ou indicar terceiro 

para fazê-lo, às suas expensas, sempre na presença dos representantes da CONCESSIONÁRIA. 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à AGÊNCIA REGULADORA, relatórios técnicos, 

operacionais e financeiros, semestrais e anuais, com a finalidade de demonstrar a execução das 

obras e serviços inerentes à CONCESSÃO.O conteúdo e a forma de apresentação dos relatórios 

serão estabelecidos em ato administrativo a ser exarado pela AGÊNCIA REGULADORA. 

O responsável pela fiscalização anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 

com a CONCESSÃO, determinando à CONCESSIONÁRIA a regularização das faltas ou defeitos 

verificados e emitindo os autos de infração, quando for o caso, nos termos previstos neste 

CADERNO DE ENCARGOS. 

A fiscalização da CONCESSÃO pela AGÊNCIA REGULADORA não poderá obstruir ou prejudicar a 

exploração normal da CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA. 

A CONCESSIONÁRIA deverá informar acerca da ocorrência de eventuais atrasos ou 

discrepâncias entre a execução das obras e serviços e o cronograma da CONCESSÃO vigente, de 

forma detalhada, identificando as providências que estiverem sendo adotadas para corrigir 

esses fatos. 

As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante da AGÊNCIA 

REGULADORA na fiscalização do CONTRATO devem ser encaminhadas aos seus superiores, em 

tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 

A CONCESSIONÁRIA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, as obras e serviços pertinentes à CONCESSÃO em que a 

fiscalização verifique de forma justificada, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados, nos prazos tecnicamente indicados. 

Caso a CONCESSIONÁRIA não concorde com a decisão sobre a qualidade do trabalho das obras 

ou serviços, ou quanto aos prazos fixados para as correções, ser-lhe-á facultado, em primeira 

instância administrativa, apresentar Defesa Administrativa à AGÊNCIA REGULADORA, dentro de 

10 (dez) dias após ter sido notificada. 

Da decisão que julgar a defesa tratada no item acima, caberá, no prazo de 30 (trinta) dias, 

Recurso Administrativo. 

14 – DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
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A CONCESSIONÁRIA, a partir da data de assunção do SISTEMA, deverá prestar o SERVIÇO 

PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

comprometendo-se a empregar todos os recursos necessários para atender esse objetivo. 

O SISTEMA deverá ser mantido e operado pela CONCESSIONÁRIA, tornando-se esta, até a 

extinção da CONCESSÃO, a única responsável pela operação e conservação de tais bens afetos, 

tidos como necessários e vinculados à execução do SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO na ÁREA DE CONCESSÃO, observado o disposto 

no item seguinte deste item. 

Os bens afetos à CONCESSÃO integrantes do SISTEMA deverão ser reformados, substituídos, 

conservados, operados e mantidos em suas condições normais de uso, de tal maneira que, 

quando devolvidos ao PODER CONCEDENTE, encontrem-se em seu estado normal de utilização, 

excetuado o desgaste proveniente de seu funcionamento. 

15 – DOS SERVIÇOS 

Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço público de 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário serão acompanhados pela AGÊNCIA 

REGULADORA, assim como as demais normas aplicáveis, inclusive sanitárias, além das demais 

condições estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS. 

No caso de existirem objeções em relação aos serviços realizados pela CONCESSIONÁRIA, a 

AGÊNCIA REGULADORA deverá informar, fundamentadamente, as observações e motivos da 

sua objeção, abrindo à CONCESSIONÁRIA, após lhe assegurar amplo direito de defesa e ao 

contraditório, prazo para cumprimento das exigências. 

16 – DOS INVESTIMENTOS E OBRAS 

Para execução das obras de infraestrutura necessárias à adequada prestação do SERVIÇO 

PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá respeitar os respectivos normativos, a legislação em vigor e as 

disposições adiante: 

16.1 A CONCESSIONÁRIA deverá obter licenças de instalação e operação que se fizerem 

necessárias, bem assim utilizar materiais cuja qualidade seja compatível com as normas 

editadas pelos órgãos técnicos especializados e, ainda, cumprir todas as especificações e 

normas técnicas brasileiras que assegurem integral solidez e segurança à obra, tanto na sua 

fase de construção, quanto na de operação. 

16.2 A CONCESSIONÁRIA deverá observar os cronogramas apresentados em suas PROPOSTAS 

na realização dos investimentos que se fizerem necessários. 

17 – DO INÍCIO DAS OBRAS E DEVER DE INFORMAÇÃO 

A CONCESSIONÁRIA poderá dar início à execução das obras, independentemente de 

autorização do PODER CONCEDENTE ou da AGÊNCIA REGULADORA, comunicando-a da previsão 
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de início, desde que atendidas as disposições deste CADERNO DE ENCARGOS, especialmente no 

que se refere à contratação dos seguros necessários, devendo informar a AGÊNCIA 

REGULADORA sobre o andamento das obras que estiverem sendo realizadas. 

 

18 – DAS DESAPROPRIAÇÕES 

Cabe ao PODER CONCEDENTE declarar de utilidade pública e promover desapropriações, 

instituir servidões administrativas, propor limitações administrativas e, permitir que a 

CONCESSIONÁRIA ocupe, provisoriamente, bens imóveis necessários à execução e conservação 

de obras e serviços vinculados à CONCESSÃO, observado o que segue: 

Os ônus e indenizações decorrentes das desapropriações ou imposição de servidões 

administrativas, seja por acordo, seja pela propositura de ações judiciais, correrão às expensas 

do PODER CONCEDENTE, por se tratar de bens reversíveis. 

O disposto no item anterior aplica-se, no que couber, também à autorização para ocupação 

provisória de bens imóveis, bem assim para o estabelecimento de limitações administrativas de 

caráter geral para o uso de bens imóveis necessários à prestação do serviço público de 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. 

Compete à CONCESSIONÁRIA indicar, de forma justificada, ao PODER CONCEDENTE, as áreas 

que deverão ser declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação ou instituídas 

como servidões administrativas, dos bens imóveis necessários à execução e conservação dos 

serviços e obras vinculados à CONCESSÃO, para que o PODER CONCEDENTE promova as 

respectivas declarações de utilidade pública, bem como adote os procedimentos necessários, 

que poderão ser promovidos em conjunto com a CONCESSIONÁRIA. 

19 – DOS CONTRATOS DA CONCESSIONÁRIA COM TERCEIROS 

Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos no CONTRATO DE CONCESSÃO, a 

CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, 

acessórias ou complementares ao serviço público de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário, bem como a implantação de projetos associados e a execução dos 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES, desde que os contratos firmados com terceiros não ultrapassem 

o prazo da CONCESSÃO. 

Os contratos de que trata este item serão regidos pelo Direito Privado e, no que se refere aos 

seus empregados, pela legislação trabalhista, não se estabelecendo nenhuma relação jurídica 

entre estes terceiros e o PODER CONCEDENTE. 

A execução das atividades contratadas com terceiros impõe o cumprimento das normas 

regulamentares da CONCESSÃO. Em nenhuma hipótese a CONCESSIONÁRIA poderá alegar ato 

ou fato decorrente de contratos firmados com terceiros para pleitear ou reivindicar do PODER 
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CONCEDENTE qualquer alteração no cumprimento de suas obrigações, ressarcimento de 

prejuízos ou perda de benefícios. 

Na contratação de prestadores de serviços e/ou empregados, a CONCESSIONÁRIA priorizará a 

contratação de pessoas que sejam residentes na cidade de SOORETAMA/ES. 

20 – DA REVERSÃO DOS BENS QUE INTEGRAM A CONCESSÃO 

Na extinção da CONCESSÃO, todos os bens a ela afetos, recebidos, construídos ou adquiridos 

pela CONCESSIONÁRIA e integrados diretamente à CONCESSÃO, reverterão automaticamente 

ao PODER CONCEDENTE, nas condições estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS e no 

CONTRATO DE CONCESSÃO. 

Na extinção do CONTRATO DE CONCESSÃO, todos os bens a ela vinculados, recebidos, 

construídos ou adquiridos pela CONTRATADA e afetos diretamente ao seu objeto, reverterão 

ao PODER CONCEDENTE nas condições estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS e no 

CONTRATO DE CONCESSÃO, após o pagamento das eventuais indenizações devidas à 

CONCESSIONÁRIA. 

Os bens reversíveis deverão estar inteiramente livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou 

encargos e em condições normais de operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo 

do normal desgaste resultante do seu uso. 

Na extinção da CONCESSÃO será promovida uma vistoria prévia dos bens afetos à CONCESSÃO 

e lavrado um “Termo de Reversão dos Bens”, com indicação detalhada do seu estado de 

conservação. 

O “Termo de Reversão de Bens”, referido no item anterior será apresentado à AGÊNCIA 

REGULADORA, que deverá se manifestar no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Transcorrido este 

prazo sem que haja manifestação da AGÊNCIA REGULADORA, o “Termo de Reversão de Bens” 

reputar-se-á aceito. 

Caso os bens afetos à CONCESSÃO, quando de sua devolução ao PODER CONCEDENTE, não se 

encontrem em condições adequadas, e caso os investimentos tenham sido inteiramente 

amortizados, não cabendo à CONCESSIONÁRIA qualquer indenização, A CONCESSIONÁRIA 

indenizará o PODER CONCEDENTE, em montante a ser calculado em procedimento 

administrativo apropriado, observado sempre o devido processo legal, o contraditório, a ampla 

defesa, pelos meios e recursos a ela inerentes. 

O PODER CONCEDENTE poderá, ainda, no caso do item acima, reter ou executar a GARANTIA, a 

seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os bens afetos à CONCESSÃO não 

se encontram em condições de uso. Caso o montante da GARANTIA seja insuficiente para 

atender o cumprimento da obrigação, o PODER CONCEDENTE poderá descontar seus créditos 

do valor da indenização devida à CONCESSIONÁRIA, por força da extinção da CONCESSÃO, 

observado o previsto no item anterior. 
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21 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA CONCESSIONÁRIA 

A CONCESSIONÁRIA prestará contas, anualmente, da gestão do serviço público de esgotamento 

sanitário, mediante apresentação de: 

I – relatórios expedidos à AGÊNCIA REGULADORA e segundo as prescrições legais e 

regulamentares específicas, relativos: 

a) à execução dos estudos, projetos e obras previstos no PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO; 

b) ao desempenho operacional da CONCESSÃO que contenha informações específicas sobre os 

níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia 

na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário 

e, ainda, modicidade das TARIFAS; 

c) ao registro e inventário dos bens afetos à CONCESSÃO; 

d) ao desempenho operacional. 

II – demonstrações financeiras da CONCESSIONÁRIA na forma estabelecida na Lei Federal n.º 

6.404/64, publicadas em jornal de grande circulação e cópia da ata a Assembleia Geral 

Ordinária que deliberar sobre as mesmas. 

22 – DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 

A CONCESSIONÁRIA obriga-se a cumprir o disposto na legislação vigente relativa às normas de 

proteção ambiental e manterá à disposição do PODER CONCEDENTE um relatório sobre: 

a) os impactos ambientais provocados em decorrência das obras e serviços implantados; 

b) as ações adotadas para mitigar ou compensar os efeitos dos impactos ambientais 

provocados; 

c) os impactos ambientais previstos e as subsequentes medidas de mitigação e compensação. 

AGÊNCIA REGULADORA poderá solicitar à CONCESSIONÁRIA, no curso do período da 

CONCESSÃO, que adote programas e implemente medidas preventivas e/ou corretivas do meio 

ambiente, inclusive por intermédio de novas obras e serviços não previstos originariamente, 

observado o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

A CONCESSIONÁRIA deverá se submeter a todas as medidas adotadas pelas autoridades com 

poder de fiscalização do meio ambiente, no âmbito das respectivas competências, observando-

se sempre o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO, suas cláusulas e 

condições. 

A CONCESSIONÁRIA é responsável pela obtenção das licenças de instalação e operação 

necessárias à execução das obras destinadas ao cumprimento das metas e objetivos da 

CONCESSÃO, observado o disposto neste item. 
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A AGÊNCIA REGULADORA deverá, entretanto, deferir prorrogação de prazos para a realização 

de metas e objetivos da CONCESSÃO quando, embora a CONCESSIONÁRIA comprove o 

cumprimento de todos os requisitos para obtenção da licença, não a tenha obtido por razões 

alheias a sua vontade. 

A CONCESSIONÁRIA será a única responsável pelo passivo ambiental relativo ao serviço público 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a que tenha dado causa ou para ele tenha 

contribuído desde a data de início da assunção dos SERVIÇOS até o encerramento do 

CONTRATO DE CONCESSÃO, em caso de inobservância das obrigações assumidas em razão do 

CONTRATO DE CONCESSÃO, ressalvados, sempre, os casos fortuitos, de força maior, os alheios 

à vontade da CONCESSIONÁRIA e fato de terceiros, devendo manter o PODER CONCEDENTE 

isento de qualquer responsabilidade. 

23 – DA PROJEÇÃO FINANCEIRA 

Projeção Financeira Relativa aos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário – Cenário de Atendimento de 100% da Zona Urbana e 100% dos Aglomerados urbanos 

- Conclusão das obras do SAA pela Prefeitura Municipal– Tratamento de Esgoto em nível 

terciário - TARIFA CESAN modificada (T.R.E = T.R.A).  

Período 
Investimentos 

em Água 
(R$)/1000 

Investimentos 
em Esgoto 
(R$)/1000 

Investimentos 
Outros 

(R$)/1000 

Custos 
Totais de 

Operação e 
Manutenção 

(R$)/1000 

Total de 
Investimentos 

+ Custos no 
Sistema de 

Água e Esgoto 
(R$)/1000 

Receitas no 
Sistema de 

Água e 
Esgoto (R$ 

/1000) 

Deduções* 
(R$/1000) 

Resultado 
Final por 
Período 

(R$)/1000 

2022 - 2025 9.715 37.135 3.122 22.677 72.649 44.871 6.381 -34.159 

2026 – 2037 6.509 13.476 2.945 88.999 111.930 208.175 36.870 59.375 

2038 – 2056 3.946 3.904 2.519 151.283 161.652 388.356 86.448 140.257 

Total 20.170 54.515 8.586 262.959 346.231 641.403 129.700 165.473 

 
TIR DO PROJETO 10,11% 

 

 VPL 7,5% 14.447 

 

23 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A apresentação de proposta no processo de licitação, o qual deverá ser por técnica e preço, 

(70% técnica e 30% preço) , suscita aos concorrentes um conhecimento mais aprofundado do 

município, onde sempre deverão realizar visitas de campo que antecede a entrega de 

propostas para atualização e coleta de dados adicionais, mesmo que opcional pela legislação 

atual, além, de exercerem as suas experiências em operação, manutenção, sistemas comerciais 

e outros inerentes aos sistemas públicos de saneamento em água e esgotos. Um diferencial 

entre as propostas será o conhecimento do município da execução da administração em sua 

totalidade por processos produtivos. 
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Paralelamente, cabe aos proponentes, trabalharem as atividades necessárias empresariais, 

custos, investimentos e receitas dentro do preconizado pelos estudos técnicos apresentado e 

dentro das melhores práticas da engenharia, com exequibilidade justificada e comprovada, não 

extrapolando os limites mínimos e máximos indicados por nossa avaliação técnica e sempre 

baseados em normas técnicas da ABNT ou em outras especificas e aplicáveis, procedimentos de 

maneira em geral e os dispositivos legais para cada caso em específico. 

Em síntese, os concorrentes deverão seguir as metas e objetivos previstos nos estudos técnicos, 

econômico-financeiros, da PMI e estudos de avaliação da PMI, bem como o PMSB, assim, as 

condições limites serão as que seguem: 

 Taxa de descontos: mínimo 7,5% e máximo 12%; 

 Considerar investimentos nas redes de água e esgotos investimentos de 80% até a 

universalização e 20% após a universalização desde que seja uma condição prevista no 

regulamento dos serviços e após 2033 como condição não reduzam os indicadores 

previstos no marco legal do saneamento; 

 Compra de hidrômetros devem ser explicitados, mesmo que no estudo técnico este 

item não está formalmente explicitado;  

 A ETA sede e elevatória de água é condição de entrega em operação pela autarquia de 

SOORETAMA. 

 Limite máximo de 3% para considerar a inadimplência anual; 

 A matriz tarifaria a seguir é a referência máxima para a apresentação de proposta 

comercial. 

 

 

0 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ acima de 50 m³

Tarifa social 1,75 2,07 7,03 9,67 10,31 10,77

Residencial 4,38 5,14 8,79 9,67 10,31 10,77

Comercial serviços 6,98 7,89 10,95 11,52 11,87 12,23

Industrial 11,22 11,56 12,55 12,68 13 13,23

Pública 7,3 8,26 10,59 10,95 11,1 11,25

0 a 10 m³ 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ acima de 50 m³

Tarifa social 1,75 2,07 7,03 9,67 10,31 10,77

Residencial 4,38 5,14 8,79 9,67 10,31 10,77

Comercial serviços 6,98 7,89 10,95 11,52 11,87 12,23

Industrial 11,22 11,56 12,55 12,68 13 13,23

Pública 7,3 8,26 10,59 10,95 11,1 11,25

0 a 10 m3 11 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ acima de 50 m³

Tarifa social 1,4 1,65 5,62 7,74 8,25 8,62

Residencial 3,5 4,11 7,03 7,74 8,25 8,62

Comercial serviços 5,58 6,31 8,76 9,22 9,5 9,78

Industrial 8,98 9,25 10,04 10,14 10,4 10,59

Pública 5,84 6,6 8,48 8,76 8,88 9

Coleta, afastamento e tratamento

Tarifas de esgoto por faixa de consumo (R$ / m³)

Coleta e afastamento

Tarifas de água por faixa de consumo (R$ / m³)

Tarifas de esgoto por faixa de consumo (R$ / m³)
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 Deverá ter coerência e convergência, toda a documentação a ser apresentada na 

licitação com as integrantes do EDITAL, no que concerne, ao CADERNO DE ENCARGOS, 

CONTRATO DE CONCESSÃO, PMI e PMSB. 

 O REGULAMENTO DOS SERVIÇOS PROPOSTO deverá ter anuência do órgão regulador e 

espelhar todas as condições de contorno proposto no PMI. 

 Quanto aos indicadores, podem fazer parte do CONTRATO DE CONCESSÃO, porém, o 

órgão legal para expedir normas de referência, neste quesito, é a ANA, que agora 

integra o setor de saneamento no Brasil. 

 Os reajustes tarifários e realinhamento de tarifas é de reponsabilidade do órgão 

regulador, portanto, as fórmulas e demais itens integrantes deste quesito não estão nas 

mãos do CONCESSIONÁRIO, que eventualmente poderá ser auditado para verificar o 

equilíbrio econômico-financeiro CONTRATO DE CONCESSÃO e a TIR ganhadora proposta 

na licitação ao longo da CONCESSÃO. Os prazos para estas verificações são 

estabelecidos em normas expressas pelo órgão regulador fundamentado em normas de 

referencias estabelecidas pela ANA. 

 Demais considerações ou esclarecimentos deverão ser respondidos no processo da 

LICITAÇÃO.   

A atratividade do projeto poderá crescer caso os empreendedores busquem financiamento 

(80% / 20%) Não há possibilidade de desenvolver esse projeto sem um financiamento com 

taxas e juros inferiores a 10%aa prazo de 15 anos e carência de pelo menos 5 anos. 

Os investimentos iniciais devem ser aqueles que tragam benefício rápido para a população, por 

exemplo atacar as perdas, por 2 motivos básicos: o retorno para o investidor cresce e a 

população sente que a tarifa majorada que passou a pagar está trazendo conforto e facilidades 

para ela. 

A análise de risco exposta na PMI é obrigatória para esse tipo de projeto. Os riscos devem ser 

compartilhados. A análise relatada está bem estruturada e deve ser adotada pela Prefeitura / 

Empreendedor / Agência Regulatória. 


