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RESUMO EXECUTIVO 

 

Este documento apresenta o Produto 4 – Relatório Técnico 3, elaborado em complementação ao 

previsto nas Etapas 2 e 3 da proposta de prestação de serviços nº 012-a/2019 da Fundação 

Getulio Vargas para os estudos da Análise da Avaliação das Condições Econômico-

financeiras e Técnico-operacionais do Pleito da Concessionária Águas Cuiabá e do Poder 

Concedente, de acordo com o contrato assinado em 03/09/2019, no primeiro termo aditivo firmado 

em 19/12/2019 e no segundo termo aditivo, assinado em 29/04/2020, compreendendo a revisão da 

análise do equilíbrio econômico-financeiro e sua conclusão a partir da manifestação protocolada na 

Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados – ARSEC. 

 

O Produto 1 – Plano de Trabalho, apresentado anteriormente, descreveu a metodologia a ser 

utilizada no presente estudo, as atividades programadas (Etapas), o conteúdo dos produtos, a 

agenda de execução, bem como solicitou uma lista de informações necessárias a serem 

disponibilizadas tanto pela Concessionária como pela ARSEC para o desenvolvimento dos 

trabalhos. 

 

O Produto 2 – Relatório Técnico 1, apresentado anteriormente, compreendeu a análise do pleito 

de reequilíbrio contratual com a caracterização dos desequilíbrios ocorridos, os dados e 

informações contextuais e a argumentação apresentada pela Agência Municipal de Regulação 

de Serviços Públicos Delegados, incluindo-se as premissas, os critérios, as projeções e os 

cenários para a composição dos fluxos de caixa de reequilíbrio. 

 

O Produto 3 – Relatório Técnico 2, apresentado anteriormente, compreendeu a disponibilização 

do material e conteúdo apresentado em Audiência Pública organizada pela ARSEC com apoio da 

FGV, realizada em 11/03/2020 no auditório sede do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – 

CRECI/MT, incluindo a compilação das contribuições apresentadas na Consulta Pública e na 

Audiência Pública. 

 

A itemização adotada neste relatório foi intencionalmente inserida de forma a: (i) facilitar uma 

análise sequencial comparativa da manifestação encaminhada pela Concessionária acerca do 

Produto 2 – Relatório Técnico 1, apresentado pela FGV; (ii) apresentar de forma resumida, as 

principais atualizações do modelo desenvolvido, e as alterações que se fizeram necessárias nos 

quadros e tabelas apresentadas preliminarmente no Produto 2 – Relatório Técnico 1, com base 
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na manifestação apresentada pela Concessionária; e (iii) apresentar os resultados do estudo de 

reequilíbrio contratual a partir da análise das solicitações da Concessionária e do Poder 

Concedente, o desequilíbrio contratual e as alternativas para a obtenção do desejado reequilíbrio. 

 

Assim, além deste Resumo Executivo, o presente Relatório Técnico 3, está dividido em 3 (três) 

partes. 

 

A Parte A, com 9 (nove) capítulos, refere-se primordialmente às observações registradas no texto 

de manifestação da Concessionária. 

 

O capítulo 1 refere-se à análise contextual envolvendo a manifestação realizada pela 

Concessionária acerca do Produto 2 – Relatório Técnico 1, anteriormente apresentado pela FGV, 

na qual relaciona a existência de “erros”, “contradições internas” e “omissões”, presentes no citado 

relatório e, adicionalmente, relata a recomendação feita pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso - MPE/MT e seu acatamento registrado em ATA de decisão da Diretoria da ARSEC, sobre 

a não inclusão da defasagem tarifária autorizada, no percentual de 7,01% pela Agência Municipal 

de Água e Esgotamento Sanitário - AMAES, verificada no ano 3 da Concessão. 

 

O capítulo 2 apresenta as Notas Explicativas, incluindo os esclarecimentos oportunos necessários 

ao entendimento das premissas assumidas pela FGV para a elaboração da presente revisão. 

 

O capítulo 3 apresenta uma análise técnica do tema relacionado à matriz de risco contratual e o seu 

entendimento contextualizado ao contrato de concessão de Cuiabá, à luz do texto da manifestação 

apresentada pela Concessionária. 

 

Nos capítulos 4, 5, 6, e 7 são apresentados as análises e os esclarecimentos da FGV, pertinentes 

aos apontamentos inseridos no texto de manifestação da Concessionária sobre os temas Receitas, 

Despesas, Impostos (incluindo Taxas e Contribuições), e Investimentos, respectivamente, e que 

dizem respeito a eventuais “erros”, “contradições internas” e “omissões” presentes no Produto 2 - 

Relatório Técnico 1. 

 

O capítulo 8 demonstra a análise da FGV a respeito da sugestão apresentada na manifestação da 

Concessionária quanto à adequação do fluxo de informações presentes no modelo desenvolvido 

pela FGV (planilha Excel). 
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No capítulo 9 são analisados e verificados os efeitos dos ajustes e o impacto que a correção de 

eventuais “erros”, “contradições” e “omissões” presentes, segundo a manifestação da 

Concessionária no modelo desenvolvido pela FGV, proporcionam no resultado final do estudo de 

reequilíbrio contratual. 

 

A Parte B, com apenas um capítulo (Capítulo 10), apresenta a atualização do modelo (correções, 

informações, tabelas e quadros apresentados no Produto 2 – Relatório Técnico 1, a partir das 

análises verificadas na Parte A do relatório. 

 

A Parte C, com 7 (sete) capítulos, apresenta os resultados finais do estudo de reequilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato de Concessão. 

 

O capítulo 11, apresenta uma análise global conceitual relacionada ao equilíbrio econômico 

financeiro contratual. 

 

O capítulo 12, apresenta a análise do pleito da Concessionária e o capítulo 13 apresenta a análise 

das solicitações do Poder Concedente e da Agência Reguladora ARSEC. 

 

O capítulo 14 dedica-se a análise do desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão 

e o capítulo 15 apresenta as alternativas analisadas para a recomposição do equilíbrio do contrato. 

 

Finalmente, os capítulos 16 e 17, apresentam os resultados e a conclusão do estudo realizado. 
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1. Análise Contextual 

 

O presente capítulo tem o objetivo de registrar a evolução dos eventos ocorridos a partir da 

disponibilização do Produto 2 – Relatório Técnico 1, elaborado pela FGV, que analisou o Pleito 

de Reequilíbrio Contratual da 1ª RTO da Concessionária Águas Cuiabá, apresentado à ARSEC em 

04/02/2020 e posteriormente à Concessionária em 07/02/2020. 

 

Por solicitação da ARSEC, a pedido da Concessionária, realizou-se na sede da Agência 

Reguladora, em Cuiabá, em 13/02/2020, reunião interativa entre a ARSEC, FGV, Concessionária 

Águas Cuiabá e seus Consultores (Portugal Ribeiro Advogados e SIGLASUL – Consultoria em 

Regulação), com objetivo de proporcionar esclarecimentos adicionais sobre o entendimento e os 

estudos desenvolvidos pela FGV, apresentados no já citado Produto 2 - Relatório Técnico 1, 

incluindo a planilha eletrônica do modelo desenvolvido em Microsoft Excel, (com fórmulas e 

memórias de cálculo rastreáveis e sem nenhum tipo de “proteção de planilhas, pasta de trabalho 

e/ou fórmulas”). 

 

Esclarece-se, desde já, que no transcorrer da reunião de 13/02/2020, muitas dúvidas da 

Concessionária e de seus Consultores foram sanadas pelas equipes da FGV e da ARSEC, 

concernentes aos critérios e premissas adotadas no estudo apresentado. 

 

Como resultado da reunião de 13/02/2020, ainda restaram dúvidas à Concessionária e seus 

Consultores, com relação aos resultados dos trabalhos apresentados, restando estabelecido o 

entendimento preliminar que essas deveriam ser registradas e encaminhadas “sem muita 

burocracia e protocolo” conforme solicitado por Portugal Ribeiro Advogados, sendo que a ARSEC 

flexibilizou esta oportunidade estabelecendo a data (solicitada pela Concessionária) de 19/02/2020, 

para que a Concessionária apresentasse, com base na planilha eletrônica da FGV, suas sugestões 

de alteração, com a inserção de comentários e acompanhada de “apontamentos” que a sua equipe 

técnica entendesse necessários à compreensão do tema. 

 

Adicionalmente a esta “flexibilização” da ARSEC, oportunizando esclarecimentos e argumentações 

adicionais, a FGV e aquela Agência, disponibilizaram, em tempo integral no período, à 

Concessionária e seus Consultores os “e-mails” de comunicação e também canais de vídeo 

conferência da equipe técnica da FGV, entretanto, estes canais e instrumentos adicionais não foram 

acionados e/ou demandados. 
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Em 02/03/2020, a ARSEC divulgou em seu sitio eletrônico “arsec.cuiaba.mt.gov.br”, a abertura de 

prazo para Consulta Pública 001/2020, concernente aos procedimentos regulatórios do processo 

de reequilíbrio contratual, disponibilizando para conhecimento público, o Pleito de Reequilíbrio 

apresentado pela Concessionária para a 1ª RTO e o Relatório Técnico 1 de avaliação, elaborado 

pela FGV, ficando o seu encerramento agendado para 10/03/2020. 

 

Em 05/03/2020, a ARSEC divulgou em seu sitio eletrônico “arsec.cuiaba.mt.gov.br”, imprensa oficial 

e imprensa local, a convocação de Audiência Pública, para apresentação dos resultados do estudo 

do Pleito de Reequilíbrio Contratual , bem como dos resultados do reajuste tarifário de água e esgoto 

2019/2020, apresentados pela Concessionária e validados pela Agência, que resultou em um 

percentual de 6,037%, a ser aplicado de forma linear na tabela e estrutura tarifária vigentes, a partir 

do início do ano 9 de concessão. 

 

Em 18/02/2020, a Concessionária encaminhou à ARSEC o arquivo “Resumo executivo de erros e 

pleitos_ 20202017.doc”, com logomarca da SIGLASUL, contendo oito páginas com o título principal 

de “Consideração do Relatório e planilha de cálculo da FGV”. Este resumo apresenta a seguinte 

itemização: (1) Receitas: Principais pontos críticos identificados; (2) OPEX: Principais pontos 

críticos identificados; e (3) CAPEX: Principais pontos críticos identificados. Registra-se que o texto 

encaminhado não se fez acompanhar da “prometida” planilha contendo comentários e 

apontamentos. 

 

Em 19/02/2020, a Concessionária solicitou à ARSEC adiamento e abertura de prazo “extra” para 

apresentação de argumentação adicional, por considerar a necessidade de maior prazo para melhor 

compreensão das “premissas e da complexidade” do relatório apresentado pela FGV. Nesse 

sentido, a Agência dilatou o prazo de apresentação, estabelecendo como limite a data de 

29/02/2020. 

 

Em 02/03/2020, segunda-feira (o dia 29/02/2020 foi um sábado) a Concessionária protocolou junto 

à ARSEC sua manifestação acerca do documento Produto 2 – Relatório Técnico 1, elaborado 

pela FGV, cujo conteúdo é objeto de análise do presente relatório. 

 

Em 17/03/2020, o Ministério Público de Mato Grosso - MP/MT – Núcleo de Defesa da Cidadania de 

Cuiabá – 6ª Promotoria de Justiça Cível – Tutela Coletiva do Consumidor, protocolou o Ofício nº 

045/2020/6ª PJ/SIMP junto à ARSEC, contendo, após as considerações apresentadas, a 
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Recomendação 01/2020, com o seguinte conteúdo: “recomenda que Vossa Excelência se 

abstenha de incluir o adicional de 7,01% na revisão ordinária em curso nessa agência de 

regulação, bem como deixe de firmar termo aditivo que vise a recompor esse montante por 

outros instrumentos legais em razão da apuração em andamento no bojo do presente 

inquérito civil.”. 

 

Em sequenciamento à recomendação encaminhada pela MP/MT, citada anteriormente, a ARSEC, 

deu conhecimento à FGV da ATA Nº 08/2020 de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva 

daquela Agência, realizada em 20/03/2020, na qual revela ter acolhido a recomendação 

encaminhada pelo MP/MT. 

 

O último evento citado introduz alteração significativa no resultado dos estudos que à época se 

encontravam em fase de conclusão, exigindo da FGV a adaptação, aperfeiçoamento e adequação 

do modelo desenvolvido de forma a refletir esta condição. 
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2. Notas Explicativas 

 

Os subitens adiante apresentam esclarecimentos e justificativas relativas a alguns questionamentos 

inseridos no texto apresentado pela Concessionária Águas Cuiabá S.A., concernente à 

manifestação acerca do documento “Produto 2 – Relatório Técnico 1”, elaborado pela FGV. 

 

2.1 Terminologia 

 

Ao longo do citado texto de manifestação apresentado pela Concessionária, em diversas 

oportunidades, é apresentado entre aspas as expressões “moeda corrente” e “moeda da Proposta 

Comercial (maio 2011) ”. 

 

O relatório produzido pela FGV destina-se a uma leitura de fácil entendimento pela equipe da 

ARSEC e de demais interessados. 

 

Desta forma, deve-se esclarecer que as expressões “moeda corrente” e “moeda da Proposta 

Comercial ou moeda do Contrato” estão relacionadas às expressões ligadas à valores reais e 

valores nominais, respectivamente, utilizados pela Concessionária, tanto em seu pleito de 

reequilíbrio contratual para a 1ª RTO, quanto na manifestação citada anteriormente. 

 

2.2 Atuação da FGV 

 

A atuação da FGV no desenvolvimento do presente estudo de reequilíbrio contratual limita-se ao 

escopo da proposta apresentada em atendimento ao termo de referência da ARSEC e ao contrato 

de serviços pactuado entre as partes, ou seja, a atuação da FGV se dá em nível de consultoria e 

apoio às decisões a serem tomadas pela ARSEC e pelo Poder Concedente. 

 

Nesse sentido, a equipe da FGV, no Produto 2 - Relatório Técnico 1, apresentou uma análise 

técnica contextualizada do pleito da Concessionária para a 1º RTO, incluindo a análise dos pontos 

de avaliação solicitados pela ARSEC/Poder Concedente. Portanto, equivoca-se a manifestação 

da Concessionária ao se referir à “...proposta da FGV...”, ” ...efeitos numéricos das decisões 

tomadas pela FGV...”, “...omissões da FGV...”.  
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No desenvolvimento dos trabalhos, a equipe da FGV manteve um alto nível de interação com a 

equipe da ARSEC, necessário e suficiente para a compreensão dos problemas apontados, 

solicitando e recebendo informações adicionais da Agência e eventualmente, quando necessário, 

da Concessionária. 

 

Todas as demandas do “projeto” foram avaliadas, verificadas e expostas à ARSEC e na 

eventualidade de análise quanto ao impacto técnico, jurídico e econômico-financeiro, ou definição 

entre uma decisão ou outra, incorporou e inseriu no modelo desenvolvido na aba “PREMISSAS”, 

opções para a decisão da ARSEC/Poder Concedente, sendo assim, o Relatório Técnico 

apresentado pela FGV, reflete as opções iniciais da ARSEC e do Poder Concedente (incluindo e 

acatando ou não as sugestões da FGV). 

 

É evidente que as decisões finais ainda podem ser alteradas, mediante argumentações 

convincentes e compatíveis, uma vez submetidas ao procedimento de Consulta Pública e também 

à análise do Conselho Participativo da ARSEC de forma a contemplar o “...cálculo correto do 

montante de desequilíbrio do contrato de concessão...”, e a “...justa apreciação do pleito da 

Concessionária nesta 1º RTO”. 

 

2.3 Atualização e Aperfeiçoamento do Modelo Desenvolvido 

 

No presente relatório estão apresentados os ajustes, alterações, inclusões e correções inseridos no 

modelo desenvolvido pela FGV, consideradas como pertinentes, de modo a proporcionar e facilitar 

a tomada de decisão da ARSEC, no processo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão, objeto do presente estudo. 

 

2.4 Moeda do Contrato 

 

A expressão e os valores relacionados à “moeda do contrato” são aqueles que fazem referência ao 

cenário base do estudo, constituído pelo fluxo de caixa apresentado pela Concessionária na sua 

proposta comercial, tendo como referência o mês de maio de 2011, conforme previsto no edital, 

anexos e contrato de concessão. 

 

A atualização da tarifa se dá anualmente, conforme previsto no edital e no contrato de concessão 

que possui fórmula paramétrica multifatorial. 
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Ocorreu, já no 1º Reajuste Tarifário anual, divergência entre os valores apresentados pela 

Concessionária (14,98%) e os valores calculados pela AMAES e Poder Concedente (-0,89%), que 

foi em seguida anulado de tal forma que no ano 2 da concessão, não foi aplicado nenhum reajuste 

efetivo.  

 

A Concessionária recorreu de forma administrativa, extraordinariamente, resultando em 

reconsideração da AMAES que entendeu que o índice de 7,01% deveria ser aplicado a partir do 

ano 3, em conjunto e adicionalmente ao já valor previamente autorizado de 14,89%.  

 

Em seguida, uma Ação Civil Pública promovida pelo MP/MT resultou em sentença judicial 

impedindo a aplicação do índice de 7,01% na tarifa e, determinando que as partes recompusessem 

essa compensação por outros meios previstos em lei, exceto “via tarifa”. 

 

Mediante a análise de toda essa documentação, a equipe da FGV, no limite de sua atuação na 

qualidade de consultora da ARSEC, vislumbrou a necessidade de desenvolver um modelo 

específico para o caso, de forma a contemplar e permitir a ARSEC/Poder Concedente a 

possibilidade de manutenção (na forma solicitada pelo pleito de reequilíbrio da Concessionária), 

revogação ou alteração da decisão administrativa da AMAES, que resultou na autorização extra de 

7,01%. 

 

A manutenção da decisão administrativa da AMAES, solicitada no pleito da 1ª RTO, implicou na 

necessária e obrigatória inclusão desse fator para o cálculo de deflator a ser utilizado no estudo. 

  

Tanto o pleito de reequilíbrio, quanto a planilha apresentada pela Concessionária para a 1ª Revisão 

Ordinária não incorporam esse fator nos cálculos do índice de deflação, considerando apenas os 

índices de reajustes “aplicados”. 

 

Portanto, a metodologia adotada pela Concessionária não tratou adequadamente os valores em 

moeda do contrato, obrigando a elaboração de cálculos adicionais na obtenção de um “fluxo 

marginal” para o cálculo dos impactos da não incorporação dos 7,01%. 

 

Objetivando solucionar essa dificuldade o modelo da FGV, permitiu à ARSEC/Poder Concedente 

a manutenção e/ou revisão da decisão administrativa da AMAES na concessão dos 7,01% na tarifa 



 

15 / 155 
 

FGV Projetos CE Nº 0584/20  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 

a partir do ano 3, bem como avaliar os impactos decorrentes dessa decisão de forma interligada 

com a sentença judicial originada da Ação Civil Pública - ACP proposta pelo MP/MT. 

 

Neste sentido, foi necessário incluir o percentual de 7,01% no modelo elaborado em planilha Excel 

e apresentado de forma clara e transparente, com todas as fórmulas podendo ser rastreadas e 

auditadas para verificação de consistência. 

 

Justifica-se, assim, a metodologia utilizada em “inflacionar” e “deflacionar” as diversas variáveis do 

modelo de forma a apresentar de forma didática e rastreável (sem nenhuma proteção de células, 

planilhas ou pastas de trabalho), portanto, esse processo deve-se a necessidade interna de 

demanda do estudo, ao contrário dos comentários inseridos no texto de manifestação pela 

Concessionária, a seguir: 

 

“Esse processo de inflacionar e deflacionar, em muitos casos, é absolutamente 
desnecessário uma vez que muitas das variáveis do fluxo de caixa já estão em 
moeda da Proposta Comercial. 
 
No entanto, a avaliação empreendida sobre a memória de cálculo da proposta de 
Revisão Ordinária da FGV identificou uma série de erros associados ao processo 
de inflacionar e deflacionar os valores das receitas que finalmente alimentam o fluxo 
de caixa em “moeda da Proposta Comercial...” (grifos da FGV) 

 

Ao analisar o modelo desenvolvido, principalmente o fluxo de caixa (FCD) e a demonstração de 

resultados (DRE), a Concessionária pode se concentrar, especificamente, na parcela relativa à 

MOEDA DO CONTRATO, sendo que os valores em moeda corrente devem ser considerados como 

“auxiliares” na obtenção do resultado. Em muitas partes do texto da manifestação da 

Concessionária, apresenta críticas de forma precipitada em cima de valores “correntes”, sem 

verificação das considerações levadas a efeito em MOEDA DO CONTRATO, como é o caso da 

rubrica “depreciação”. 

 

A revisão, atualização e aperfeiçoamento do modelo desenvolvido, conforme solicitado pela 

ARSEC, a partir da análise do texto da manifestação apresentada pela Concessionária e mais 

recentemente pela RECOMENDAÇÃO apresentada à ARSEC pelo MP/MT e o seu acolhimento 

pela ARSEC devidamente registrado em ATA, alteram os resultados do modelo desenvolvido e 

impõe a obrigação de se considerar como “deflator”  para obtenção da nova “moeda do contrato” 

os valores tarifários “aplicados” e não os “autorizados”. Evidentemente isso implica, também, nas 

considerações a respeito dos níveis tarifários que impactam as receitas do modelo. 
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2.5 Indicadores Utilizados para Inflação/Deflação do Modelo 

 

Além dos indicadores resultantes da aplicação da fórmula paramétrica, o modelo desenvolvido 

utilizou-se do indicador IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/IBGE – na 

atualização dos valores de energia elétrica – Bandeiras Tarifárias, a preços de moeda contratual.  

 

Todos os demais indicadores utilizados de forma geral e específica tiveram como base a fórmula 

paramétrica de reajuste, inclusive os valores relativos às obras e investimentos previstos no 2º 

Termo Aditivo Contratual. 

 

Registra-se que o Pleito da 1ª RTO apresentado pela Concessionária e também o texto de 

manifestação apresentado utiliza de forma absolutamente equivocada, incoerente e 

descontextualizada, diversos indicadores, conforme o caso: (a) IPCA para cálculo de custos com 

bandeira de Energia Elétrica; (b) INCC para componentes de investimento; (c) deflatores com 

índices conceitualmente equivocados. 

 

2.6 Atualização Monetária 

 

A inflação do Contrato de Concessão é a fórmula paramétrica, com os seus indicadores específicos 

que são relevantes para o projeto em tela e ponderados pelos pesos de cada um de seus 

componentes, como: mão de obra, energia elétrica, investimentos e produtos químicos. Desta 

forma, ao se aplicar o reajuste anual ordinário na tarifa, estão sendo compensados os componentes 

inflacionários proporcionalmente aos impactos da inflação resultante de cada componente de 

custo/despesas do projeto, conforme previsto no Edital. Além disso, a fórmula paramétrica se presta 

também para deslocar os valores monetários ao longo do tempo, isto é, entre datas diferentes. 

 

Adicionalmente à fórmula paramétrica definida no Contrato de Concessão, há a Taxa Interna de 

Retorno, TIR do projeto, que é definida pelo proponente em sua Proposta Comercial vencedora do 

certame e depois consolidada no Contrato de Concessão em termos reais. 

 

A TIR, por definição, é a taxa que “zera” o fluxo de caixa, computando-se as entradas e saídas de 

caixa, incluindo os investimentos a serem realizados ao longo do projeto. Em outros termos, a TIR 

é a taxa de desconto em que o fluxo de caixa do projeto atinge o Valor Presente Líquido, VPL igual 
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a 0. Significa ainda, pela própria definição da TIR, que todos os saldos de caixa ao final de cada 

período, sejam estes positivos ou negativos, são aplicados/remunerados à própria TIR. 

 

Como o fluxo de caixa do projeto constante da Proposta Comercial é um fluxo de caixa real, ou em 

moeda constante, um eventual desequilíbrio observado/pleiteado deve ser incluído no fluxo de caixa 

real e seus impactos serão computados automaticamente, ao se recompor a TIR do projeto, não 

cabendo qualquer remuneração adicional, a qualquer título, como remuneração do capital das 

diferenças, por exemplo. 

 

Por fim, dada a recomendação do MP/MT acolhida pela ARSEC de que “se abstenha de incluir o 

adicional de 7,01% na revisão ordinária em curso...” a argumentação de que são devidos os 

eventuais impactos pleiteados de juros remuneratórios sobre os valores pleiteados relativos ao 

reajuste adicional de 7,01% “caem por terra” e não deverão compor o fluxo de caixa, uma vez que 

a decisão da Agência apontou no sentido de não incluir os 7,01% nos cálculos, assim como os 

impactos deles decorrentes. 

 

A Concessionária manifestou verbalmente na reunião de 13/02/2020 e registrou no já citado 

documento enviado em 19/02/2020, que no seu entendimento, o modelo deve incorporar o cálculo 

da perda nominal de inflação acumulada, propondo que os cálculos sejam feitos em um fluxo 

marginal “por fora do fluxo real”. 

 

Embora não impacte nos resultados do modelo, mas apenas para verificação da ARSEC e da 

Concessionária, objetivando futura tomada de decisão, foi adicionado ao modelo uma “aba” 

específica relativa à “Atualização Monetária”, levando-se a cálculo tanto de valor de moeda 

contratual (VPL), como a valor futuro (VF), as principais rubricas de créditos, nesse sentido da 

Concessionária e do Poder Concedente. A base de cálculo assume como premissa uma taxa de 

desconto com rentabilidade anual de 11,57% a.a. e mensal de 0,92%, com resultados apresentados 

a seguir. 
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Tabela 2.6.1 

Atualização Monetária 

 

 

Os resultados e valores permanecem aqui apresentados apenas como registro da verificação 

realizada pela FGV, entretanto, não devem ser avaliados no contexto de eventual reequilíbrio 

contratual, tendo em vista que foram calculados de forma contextual, anteriormente, à 

recomendação apresentada pelo MP/MT em 20/03/2020 e o seu acatamento pela ARSEC.  

 

2.7 A Complexidade do Modelo 

 

O texto da manifestação apresentada pela Concessionária sobre o estudo desenvolvido e 

apresentado pela FGV registra uma eventual “complexidade do relatório”. 

 

“Ressalta-se, preliminarmente, que tendo em vista a complexidade do relatório, bem 
como a necessidade de interações com a ARSEC e a FGV...”; 
 
“Tendo em vista a complexidade do modelo econômico-financeiro desenvolvido, a 
presença de erros de cálculo e a necessidade de interações com a ARSEC e a FGV 
para fins de compreensão do fluxo...” 

 

Merece registro, que, inobstante as alegações quanto à complexidade do estudo, a 

Concessionária, em seu período de desenvolvimento, promoveu frequentes trocas e 

substituições de sua cúpula diretiva (diretores e gerentes), seus representantes no 

desenvolvimento do processo, que, demonstravam incapacidade de execução dos serviços 

e inexperiência em operação e gestão de serviços de saneamento básico, bem como 

ausência de serenidade e transparência na participação em processos regulatórios. 
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Entretanto, deve-se reconhecer que o estudo desenvolvido foi mesmo desafiador para a sua equipe 

técnica, considerando-se a multiplicidade de alterações da Proposta Comercial presentes no 2º 

Termo Aditivo Contratual, o que exigiu grande esforço para o equacionamento e o ajuste do modelo. 
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3. A Matriz de Risco Contratual 

 

Sabe-se que a alocação adequada de riscos é de fundamental importância para que se obtenha um 

andamento conveniente do contrato, e consequentemente, um incentivo para a ação de cada uma 

das partes contratuais. 

 

Desde 2016 a maioria dos contratos administrativos possui uma matriz de risco mais abrangente, 

cuja finalidade é determinar com mais amplitude qual será a responsabilidade de cada uma das 

partes, estipulando qual delas estará incumbida em lidar com determinados riscos que podem afetar 

o andamento contratual. 

 

Pode-se dizer que foi a partir da promulgação da Lei Federal no13.303, de 30 de junho de 2016, 

que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que a 

Administração Pública começou a ser mais cuidadosa e específica na alocação dos riscos em seus 

contratos administrativos, principalmente, daqueles que tratam sobre concessões de serviços 

públicos.   

 

A referida Lei Federal, em seu artigo 42, inciso X, define matriz de riscos com sendo: 

 

“cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e 
caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de 
ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no 
mínimo, as seguintes informações: 
 
a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, 
impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual 
necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência; 
b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações 
de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no 
anteprojeto ou no projeto básico da licitação;  
c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações 
de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-
definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação.” 

 

Já o inciso I do § 1º do artigo 42, da Lei Federal em comento, relaciona uma série de exigências 

que deverão constar do instrumento convocatório, dentre elas, na letra “d” a “matriz de riscos”. 

 



 

21 / 155 
 

FGV Projetos CE Nº 0584/20  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 

Como já mencionado, a alocação dos riscos do empreendimento é de fundamental importância para 

o sucesso da empreitada e a distribuição desses fatores pode permitir que o negócio se torne mais 

ou menos eficiente, tanto do ponto de vista da economicidade, quanto da qualidade do serviço 

oferecido aos usuários.  

 

Portanto, a matriz de riscos desempenha um papel importante no instrumento convocatório por ser 

capaz de nortear o interessado, antevendo os riscos que deverão ser suportados pelas partes, antes 

mesmo da assinatura do contrato de concessão e da elaboração das propostas pelas licitantes 

participantes do certame. 

 

Durante a execução do contrato é a matriz de risco que indica com clareza as responsabilidades de 

cada uma das partes envolvidas, identificando a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro 

do contrato. 

 

Feitas as considerações sobre matriz de riscos, passa-se a combater a manifestação equivocada 

da Concessionária, especificamente quando ataca injustamente o relatório da FGV e menciona 

sobre a desconsideração da alocação de riscos prevista em contrato. 

 

Em sua manifestação, a Concessionária menciona que a FGV, em seu relatório, “em diferentes 

momentos” desconsidera que a revisão ordinária “é precisamente o momento em que se deve 

promover uma avaliação e realinhamento global do Contrato de Concessão”, e, portanto, deveria 

adequá-lo ao momento atual e às projeções futuras, objetivando a atualização da equação 

econômico-financeira. 

 

Contudo, tal acusação precipitada não se sustenta, isto porque, em momento algum, o relatório 

produzido pela FGV, explicitamente, menciona que a revisão ordinária não se presta para tal 

objetivo.  

 

No entender da Concessionária, “essa adequação foi apenas parcial”, visto que, ao ajustar as 

premissas de mercado e consumo, como indicado pela atualização do Plano Municipal de 

Saneamento Básico - PMSB em 2019, não foram corrigidas determinadas premissas, já que no seu 

entender, “o relatório da FGV tem por efeito atribuir determinados riscos, indevidamente, à 

Concessionária”. 
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Como exemplo, menciona que “a variação dos preços de insumos entre o início da operação pela 

Concessionária e a 1ª RTO é risco atribuído pelo Contrato de Concessão à Concessionária”, 

contudo, “no momento da 1ª RTO deve-se adequar os preços dos insumos para efeito de cálculo 

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato aos preços de mercado, conforme previsto no 

Contrato de Concessão” e que a não adequação desses preços lança sobre o concessionário, 

indevidamente, o risco de diferença entre o preço previsto em sua Proposta Comercial e o preço 

efetivo desses insumos no mercado, logo, entende a Concessionária que a “metodologia adotada 

pela FGV para a 1ª RTO distorce a distribuição de riscos do Contrato de Concessão”. 

 

Segundo a Concessionária, “o argumento da FGV para não considerar parâmetros de preço de 

mercado para os anos futuros da concessão (a partir do ano 9) é o fato da ARSEC não ter validado 

novos parâmetros de preço”, contudo, entende a Concessionária que é objeto da revisão ordinária 

realizar a validação desses parâmetros de preço, tanto que propôs, no Plano Diretor, novos 

parâmetros de preço alinhados com os de mercado, tendo, inclusive, considerado esses parâmetros 

no seu Pleito de Revisão Ordinária, razão pela qual, se manifesta contrária a essa situação. 

  

Para a Concessionária, o argumento da FGV apenas evidencia a omissão da ARSEC (e 

eventualmente da própria FGV) em realizar o trabalho de validação dos novos parâmetros de custo 

a serem considerados a partir do ano 9 da concessão, causando ônus indevidos para a 

Concessionária, carreando para ela riscos que não lhe foram atribuídos pelo Contrato de 

Concessão. 

 

A Concessionária afirma que a “FGV critica a métrica proposta pela Concessionaria e, ao invés de 

propor métrica alternativa, simplesmente exclui o item do cálculo”. 

 

Dentre essas “desconsiderações e/ou omissões” que se insurge a Concessionária, destaca: 

quanto às receitas, as isenções a partir do ano 8; quanto às despesas, a questão do volume de 

esgoto para cálculo dos consumos de energia elétrica e químicos; no que tange a investimentos, os 

problemas relativos à desconsideração do Plano Diretor da Concessionária; à desconsideração da 

distorção na concepção do projeto de engenharia e à distorção em custos unitários não avaliada. 

 

Antes de se adentrar nos temas abordados pela Concessionária, que em sua visão foram 

desconsiderados e/ou omitidos, convém retornar ao assunto referente à Matriz de Riscos. Para 

tanto, é preciso conferir no ato convocatório (edital) e no Contrato de Concessão, o que 
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efetivamente restou previsto pela Administração Pública de Cuiabá, para então, verificar se houve 

no presente momento a desconsideração ou qualquer omissão por parte da FGV e da própria 

ARSEC, como categoricamente afirma a Concessionária em sua manifestação precoce. 

  

O Edital de Concorrência no 014 da cidade de Cuiabá é datado do ano de 2011, àquela época, a 

grande maioria dos atos convocatórios não contemplava em seu bojo uma matriz de riscos ampla, 

abrangente e precisa, como atualmente é observado pelo Poder Público, situação que, inclusive, 

restou abordada na manifestação da Concessionária, tanto que fez questão de frisar que “a 

alocação expressa de determinados riscos do Poder Concedente” consta da cláusula referente à 

Revisão Extraordinária do Contrato de Concessão e que sua Cláusula 21.1 “estabelece um 

procedimento de Revisão Ordinária com escopo abrangente”. 

 

Ou seja, para a Concessionária está claro que o ato convocatório (edital) não apresenta qualquer 

matriz de risco expressa, salvo o disposto na Seção VIII que trata do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, e que, se há alguma diretriz sobre riscos do negócio, esta consta, tão somente, do 

Contrato de Concessão. 

 

Neste ponto, a Concessionária tem razão, já que o ato convocatório é totalmente omisso quanto 

aos riscos do Contrato, pois, além de não conter uma matriz de riscos, sequer exige das licitantes 

que a apresente em suas propostas, o que leva a FGV a vasculhar o Contrato de Concessão para 

extrair quais são os riscos assumidos integralmente pela Concessionária. 

 

No Contrato de Concessão, em sua Cláusula 13, sob título “Assunção de Riscos”, tem-se o que se 

pode chamar de “indicativo singelo” sobre os riscos do negócio. Na leitura da cláusula contratual 

está claro que a Concessionária “assumirá integral responsabilidade por todos os riscos e 

obrigações inerentes à exploração da concessão”, de acordo com o previsto no Contrato, o que 

atualmente é bastante injusto, mas, é o que restou previsto. 

 

Tais riscos e obrigações estão praticamente dispostos nas cláusulas seguintes que tratam sobre o 

serviço público adequado; sobre o direito e obrigações dos usuários; direitos e obrigações do 

concedente e da Agência Reguladora; sobre os direitos e obrigações da Concessionária; operação 

e manutenção do sistema, como também, no anexo V, que consiste do Termo de Referência. 
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Ao que tudo indica a Concessionária comunga do mesmo entendimento, conforme trechos de sua 

manifestação sobre o assunto, conforme transcrito a seguir: 

 

“ainda que o contrato não seja claro quanto à distribuição de riscos e 
responsabilidades pelas suas consequências, a estruturação e distribuição das 
obrigações de cada uma das partes, em cotejo com as determinações legais, 
permitem inferir qual parte é a responsável pelas consequências da concretização 
de determinado risco. Isso só é possível porque as condições e premissas 
originalmente pactuadas entre as partes orientam a elaboração das propostas 
econômicas na licitação e, com a assinatura do contrato, a proposta vencedora da 
licitação passa a compor sua equação econômico-financeira.” (grifos FGV) 

 

E ainda, 

 

“...a determinação das responsabilidades de cada contratante deve ser aferida 
sempre em vista das condições originalmente pactuadas e das determinações 
legais aplicáveis a cada um dos riscos da concessão. São essas condições e 
premissas que, aliadas às obrigações previstas em contrato, constituem a matriz de 
riscos da contratação e servem de referência para avaliação da ocorrência de 
eventos de desequilíbrio”. (grifos FGV) 

 

Portanto, é consenso que são destas cláusulas contratuais que se pode extrair quais são as 

obrigações das partes, e consequentemente, quais são os riscos do negócio, já que não se tem 

explicitamente uma matriz de riscos, nem no ato convocatório, muito menos no Contrato de 

Concessão. 

 

Segundo a Concessionária, havendo eventos de desequilíbrio estes devem ser avaliados segundo 

a lógica de alocação de riscos contratuais e extracontratuais (ou legais), sendo essa última categoria 

dividida, ainda, em riscos ordinários e extraordinários. 

 

Explica, que “os riscos contratuais são aqueles que foram disciplinados expressamente pelo 

contrato, alocando-os de parte a parte. O não cumprimento da matriz contratual constitui inexecução 

contratual. Quando essa inexecução é imputada ao Poder Público contratante temos aquilo que a 

doutrina tradicional do direito administrativo chama de fato da Administração e quando a inexecução 

é do contratado fala-se em descumprimento contratual”. 

 

Contribui, lecionando que “quanto aos riscos extracontratuais, podem ser divididos em (i) riscos 

ordinários, que são os inerentes a todo negócio jurídico, e atribuídos ao particular contratado, e (ii) 
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riscos extraordinários, que são aqueles que decorrem de eventos imprevisíveis ou previsíveis, mas 

de consequências incalculáveis, que são legalmente atribuídos à Administração contratante”. 

 

Sustenta que por essa classificação (que tem como principal fundamento legal o art. 65, inciso II, 

“d”, da Lei Federal nº 8.666/1993), a Concessionária é responsável pelos riscos ordinários cujos 

efeitos possam ser calculados, o Poder Concedente pelos riscos ordinários cujas consequências 

não possam ser calculadas, e os extraordinários, que são categorizados em teoria da imprevisão, 

fato do príncipe e caso fortuito ou de força maior. 

 

No seu entender, no presente caso, o próprio Contrato de Concessão expressamente incorporou 

essa lógica nas suas Cláusulas 22 (Revisão Extraordinária) e 46.2 (trata causas justificadoras da 

inexecução), estabelecendo, ainda, a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro em caso de suas ocorrências (Cláusula 46.7 do Contrato de Concessão). 

 

Porém, entende também que a alocação expressa de determinados riscos do Poder Concedente 

consta da Cláusula referente à Revisão Extraordinária do Contrato de Concessão, não havendo 

óbice alguma à invocação, em sede de Revisão Ordinária, do seu direito a ser compensada por 

eventos passados que materializam tais riscos, considerando que a Cláusula 21.1 do Contrato de 

Concessão estabelece um procedimento de Revisão Ordinária com escopo abrangente, como já 

mencionado, razão pela qual, destacou três frentes quanto ao objeto da 1ª RTO. 

 

Diante de todo o arrazoado, pode-se concluir que não há explicitamente uma matriz de riscos no 

ato convocatório e no Contrato de Concessão, os riscos a serem considerados são aqueles 

inerentes as obrigações assumidas pelas partes, e que, ocorrendo qualquer dos eventos elencados 

na Cláusula 22 do Contrato de Concessão, como também circunstâncias supervenientes, em razão 

de fato do príncipe ou ato da administração, força maior, caso fortuito e interferências imprevistas, 

tem-se o desequilíbrio contratual e com isso a necessidade de seu reequilíbrio. 

 

Portanto, não havendo uma matriz de riscos no ato convocatório, outra alternativa não resta, senão 

recorrer aos ensinamentos doutrinários e verificar se houve a desconsideração e/ou a omissão 

suscitada pela Concessionária no estudo apresentado pela FGV. 

 

Sendo assim, passa-se a abordar os destaques que se insurge a Concessionária, ou seja: quanto 

às receitas - as isenções a partir do ano 8; quanto às despesas - a questão do volume de esgoto 
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para cálculo dos consumos de energia elétrica e químicos; no que tange a investimentos - os 

problemas relativos à desconsideração do Plano Diretor da Concessionária; à desconsideração da 

distorção na concepção do projeto de engenharia e à distorção em custos unitários não avaliada. 

 

Quanto às Receitas – Desconsideração das isenções a partir do ano 8, a Concessionária questiona 

o porquê da FGV ter se limitado a incluir, em seu modelo, apenas os valores referentes aos anos 1 

(um) a 7 (sete) do Contrato de Concessão, sugerindo que não se efetuasse nenhum lançamento 

futuro quanto às isenções, já que, em contrapartida, havia lançado (Concessionária), no cálculo do 

Fluxo de Caixa de reequilíbrio apresentado, para os anos 8 a 30, uma estimativa equivalente às 

isenções tarifárias correspondente a 2,21% do faturamento, admitindo-se, coerentemente, a 

continuidade do benefício e projetando-o com base nos dados do último resultado (ano 7). 

 

Com o devido respeito, mas, não há coerência nenhuma nesta pretensão, muito pelo contrário, 

trata-se de projeção futura indevida e de pleito flagrantemente de má-fé, como se poderá ver a 

seguir. 

 

Apesar de ser pertinente o pleito de reequilíbrio e devida a compensação oriunda da concessão de 

isenções tarifárias concedidas mediante lei municipal após o processo licitatório, como já exposto 

em relatório, a compensação financeira deve se restringir, tão somente, ao período em que 

efetivamente houve a concessão do benefício àqueles que figuram como sujeito passivo da norma 

municipal em prejuízo à Concessionária, e jamais ser projetado para os anos seguintes através de 

uma estimativa equivalente às isenções tarifárias correspondentes a 2,21% do faturamento. 

 

Há de se considerar que no estudo desenvolvido pela FGV foram verificadas inúmeras situações 

irregulares na concessão das isenções, ocorridas principalmente em razão da ausência de controle 

e de norma regulamentadora específica, tanto por parte da Concessionária quanto do Poder 

Concedente e Agência Reguladora, que induzem a uma insegurança nos números apurados e à 

incerteza de efetividade da lei que concede as isenções, justamente pela dificuldade de confirmação 

de que os isentados sejam aqueles efetivamente beneficiados pelo legislador. 

  

Ademais, tais concessões de isenções necessitam urgentemente serem regulamentadas pela 

ARSEC, podendo, inclusive, serem abolidas pelo Poder Público ou mesmo limitadas a pessoas e 

entidades que efetivamente necessitem, após um estudo socioeconômico mais aprofundado, 
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sendo, portanto, incerta a continuidade da eficácia da lei municipal e de sua abrangência num futuro 

próximo. 

 

Além do que, se trata de uma situação caracterizada como imprevisível, logo, temporária, que se 

enquadra naquelas situações que permitem a revisão em caráter extraordinário, podendo ocasionar 

o desequilíbrio do Contrato em período certo e determinado, portanto, não é normal que se estenda 

a todo o período da concessão, como pretende fazer crer a Concessionária, por meio de uma 

estimativa de custo. 

 

Por derradeiro, a própria Concessionária tem total conhecimento jurídico que se trata de uma 

situação extraordinária (álea1 extraordinária administrativa), tanto que cita diversos ensinamentos 

doutrinários a respeito deste tema em sua manifestação, logo, age com extrema má-fé quando 

insiste que seja considerado seu cálculo do Fluxo de Caixa de reequilíbrio para os anos 8 a 30, e 

ainda, acusa a FGV e a Agência Reguladora de estarem se omitindo, quando em verdade não 

houve conivência com este tipo de pretensão desarrazoada e indevida, tanto que em sua 

manifestação a própria Concessionária cita quais foram as sugestões repassadas e as providências 

a serem adotadas, conforme transcrito a seguir: 

 

“Em sua argumentação nesse item, a FGV afirmou que “consultou a ARSEC sobre 
a eventual manutenção nos termos e parâmetros propostos para esse item, que 
após análise, estabeleceu-se que:  
 
a) Os resultados do presente estudo, serão apresentados ao Conselho Participativo 
da ARSEC e ao titular do Poder Concedente que, em conjunto, tomarão as 
necessárias deliberações para apresentação em Audiência Pública, objetivando a 
validação do estudo de reequilíbrio tarifário. A ARSEC pretende ainda apresentar 
(se autorizado pelo Poder Concedente), os eventuais impactos na tarifa de tais 
isenções ao Poder Legislativo Municipal, para que o este possa deliberar, 
eventualmente, sobre a redução, manutenção, ampliação e/ou extinção das 
isenções. 
 
b) Considerando-se o lapso de tempo que a demanda acima pode requerer (1 a 2 
anos), sugere-se não efetuar nenhum lançamento futuro e o desequilíbrio gerado 
por esta isenção, seja analisado e quantificado a cada período de revisão ordinária, 
ou, eventualmente, incorporado aos cálculos anuais de reajuste tarifário de forma 
adicional a fórmula paramétrica já estabelecida, assim como o tema de “Bandeiras 
Tarifárias de Energia Elétrica”; 
 
c) A ARSEC poderá estabelecer e definir procedimento regulatório específico 
objetivando a regulamentação para a concessão e/ou autorização do benefício de 
forma a exercer um maior controle e nova abordagem quanto a este quesito, que 

                                                
1 Álea é um termo jurídico que significa literalmente a possibilidade de prejuízo simultaneamente à de lucro - ou, em outras palavras, 
risco (HOUAISS, verbete "álea") 
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até então encontra-se totalmente sobe (sic!) critério e gestão apenas da 
Concessionária. Os critérios a serem estabelecidos, em se permanecendo a 
concessão das isenções poderão variar desde a limitação do consumo por unidade”. 

 

Portanto, a manifestação neste sentido é desarrazoada, devendo ser descartada. 

 

Quanto as Despesas – Volume de esgoto para cálculo dos consumos de energia elétrica e 

químicos com o sistema – Menciona a Concessionária que, a FGV, no seu cálculo de volume de 

esgoto gerado, não apresenta nenhum valor relacionado às infiltrações, e que, a ausência dos 

volumes de infiltração para a projeção dos custos do Sistema de Esgotamento Sanitário, até o final 

da Concessão, é contrária a alocação de riscos do Contrato, entendendo, portanto, que deve ser 

considerado o índice de infiltração para estimar o volume de esgoto a ser tratado. 

 

Sobre este item, a equipe da FGV apresenta sua justificativa técnica no item 5.3.1 do presente 

documento. 

 

No que tange a investimentos - os problemas relativos à desconsideração do Plano Diretor da 

Concessionária – Segundo esta, após a atualização do Plano de Água e Esgotos – PDAE 

identificou-se a necessidade de se redefinirem os investimentos anteriormente planejados e sugeriu 

alterações no escopo do Plano Emergencial. Menciona que em seu relatório técnico no presente 

pleito de reequilíbrio, a Concessionária considerou, para seus cálculos, no período entre 7o e o 30o 

ano, os investimentos estabelecidos pelo PDAE, os quais incluem o Plano Emergencial definido no 

2º Termo Aditivo. 

 

Portanto, reclama que a FGV desconsiderou as informações do PDAE em seu modelo, sob o 

argumento de os “valores de custos unitários utilizados pelo PDAE não terem sido objeto de 

avaliação regulatória por parte da ARSEC e também não terem sido homologados como parte 

integrante do Contrato de Concessão original e seus termos Aditivos, sendo, portanto, estudo 

interno da Concessionária, inobstante terem sido elaborados com base em Tabela SINAPI”. 

 

A Concessionária reconhece que a ARSEC ainda não avaliou e homologou os custos e as balizas 

previstas no PDAE, mas, entende que isso não é motivo suficiente para desconsiderá-lo por 

completo no pleito de reequilíbrio desta revisão ordinária. 
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Está bastante claro que não houve avaliação por parte da ARSEC, porque esse pleito não foi 

formalizado pela Concessionária, que se restringiu a lançar os custos, sem qualquer pedido de 

análise e aprovação, como se eles fossem unânimes. Ademais, no próprio PDAE a Concessionária 

apenas informa os custos (alguns unitários), porém, não solicita que sejam validados, portanto, a 

manifestação é totalmente sem sentido, induzindo a erro quem desconhece os fatos.   

 

Referente à desconsideração da distorção na concepção do projeto de engenharia e à distorção em 

custos unitários não avaliada – a manifestação técnica da FGV consta no item 7.3.3, mais adiante 

no presente relatório. 

 

Além das supostas omissões, a Concessionária, no item 4 de sua manifestação, afirma que há 

“Contradições Internas ao Relatório da FGV”, que levam a diversas incorreções na análise realizada 

do pleito de Revisão Ordinária. 

 

Para a Concessionária, o relatório da FGV é contraditório por ter deixado de adotar, quando da 

elaboração dos cálculos, os custos unitários parametrizados na Proposta Comercial, apesar do seu 

relatório ter sinalizado neste sentido. Segundo a Concessionária, por opção, a FGV passou a adotar 

em diferentes momentos valores efetivamente realizados, os quais, segundo ela, diferem daqueles 

previstos na Proposta Comercial, caracterizando com isso o que chama de “uma inconsistência 

interna”. 

 

Para a Concessionária faz sentido manterem-se as premissas da Proposta Comercial, em relação 

ao passado, para se evitar a distorção da distribuição de riscos do Contrato, já que, no seu 

entender, com a manutenção da Proposta Comercial é possível à Concessionária arcar com as 

consequências positivas de sua maior eficiência em relação ao estimado, bem como com os ônus 

de eventual ineficiência. 

 

Por outro lado, em relação ao futuro, ou seja, a partir do ano 9 da concessão, entende a 

Concessionária, que “é necessário que a FGV e a ARSEC corrijam eventuais distorções da 

Proposta Comercial”, ajustando os parâmetros de custo e de receita à realidade atual, recalculando-

se o valor da tarifa, mas, mantendo-se a Taxa Interna de Retorno - TIR estimada na proposta 

comercial e a alocação de riscos entre as partes. 

 



 

30 / 155 
 

FGV Projetos CE Nº 0584/20  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 

Com isso, entende a Concessionária, que seria possível limitar os riscos assumidos pelo 

concessionário ao período entre revisões do contrato, já que afirma ser “este o modelo regulatório 

previsto no Contrato de Concessão”. 

 

Na Seção VIII do Edital de Licitação de Cuiabá, sob título “Equilíbrio Econômico-Financeiro do 

Contrato” (item 163), o Poder Concedente definiu que é pressuposto básico da equação econômico-

financeira que regula a relação entre as partes, o permanente equilíbrio entre os encargos da 

CONCESSIONÁRIA e as receitas da CONCESSÃO, expresso nos valores das TARIFAS, 

considerando as premissas do Plano de Negócios. 

 

Apesar do Edital de Licitação considerar “as premissas do Plano de Negócios” para fins de 

verificação do equilíbrio do contrato, é importante destacar o entendimento de Maurício Portugal 

Ribeiro2, no sentido de que “a grande maioria dos contratos sequer distingui metodologia para 

apuração do valor do desequilíbrio da metodologia para definição da forma de pagamento da dívida 

decorrente da ocorrência do evento de desequilíbrio”, o que se leva a adoção de variações de 

metodologias no transcorrer de uma revisão ordinária, considerando a necessidade de reavaliação 

das condições de mercado e das projeções, estimativas de consumo e medição, inicialmente 

previstas no Edital, portanto, nem sempre as premissas do Plano de Negócio deve ser a única base 

a ser considerada. 

 

Ademais, é de se estranhar a pretensão da Concessionária que é tão contraditória como afirma ser 

o relatório produzido pela FGV, já que em determinado momento entende pertinente adotar os 

custos unitários parametrizados na Proposta Comercial, mas, quando lhe for mais favorável, os 

parâmetros de custo e de receita atuais e reais para fins de mensuração do desequilíbrio. 

 

É fato que em toda concessão há riscos e que grande parte deles são suportados pela 

Concessionária prestadora dos serviços. Na presente não é diferente, mesmo porque, como já 

mencionado anteriormente, foi acordado na cláusula 13 do Contrato de Concessão, que dispõe 

sobre a assunção de riscos, que a partir da emissão da ordem de serviço e a consequente assunção 

dos serviços públicos de água e esgoto, a Concessionária assumiria integral responsabilidade por 

todos os riscos e obrigações à exploração da concessão, os chamados riscos do negócio.  

                                                
2 Maurício Portugal Ribeiro, “Dimensionamento do desequilíbrio de contratos de concessão e PPP: quando se deve usar dados 
projetados e quando se deve usar dados reais?”, versão preliminar 5, publicado em 13/10/2019 - 
<http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/quando-se-deve-usar-projecoes-e-quando-se-deve-usar-a-realidade5-
1.pdf>. 
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Porém, atualmente há diversas contradições na doutrina tradicional do risco nas concessões de 

serviços públicos, por sua complexidade econômico-financeira, por se tratar de um contrato de 

longa duração e diante de sua grande repercussão em termos sociais e políticos, portanto, mesmo 

admitindo-se ser um negócio jurídico por si só arriscado, na opinião da FGV, não há outra forma de 

torná-lo mais eficiente e seguro, sob o ponto de vista da captação de recursos privados, do que se 

alocar os riscos inerentes à atividade de maneira equânime entre as partes. 

 

É certo que somente empresários irresponsáveis arriscam-se em negócios cuja margem de risco é 

ilimitada e indeterminada, sendo correto dizer que uma concessão modelada para transferir para a 

concessionária riscos ilimitados teria um resultado prático frustrante sob a ótica do interesse público, 

por isso, os empresários mais cautelosos não participam de negócios destinados ao insucesso. 

 

A Concessionária, em seu pleito de reequilíbrio nesta 1ª RTO, menciona que sua Proposta 

Comercial teve por base as informações constantes do Termo de Referência e do PMSB de 2011, 

os quais, deveriam refletir fielmente a situação dos Sistemas Públicos à época de sua elaboração,  

sustentando falsamente que foi surpreendida pelo fato de que a realidade dos Sistemas Públicos 

divergia substancialmente das premissas disponibilizadas no Termo de Referência e no PMSB de 

2011, isto porque, verificou que a capacidade e a configuração dos Sistemas Públicos estavam 

muito aquém daquela inicialmente informada nos documentos editalícios e que o grau de cobertura 

do abastecimento de água era menor do que o informado, acarretando uma redefinição do plano 

de investimentos e das prioridades operacionais durante os primeiros anos da concessão. 

 

Afirma, ainda, que diante à complexidade do objeto concedido não era possível aos licitantes, por 

meio da realização de simples visita técnica, ter a dimensão dos problemas que foram constatados 

posteriormente à assunção dos Serviços. 

 

Salvo melhor entendimento, essas justificativas não são suficientes para eximir-se dos riscos 

assumidos, já que a Concessionária tinha outros meios eficazes e legítimos de avaliar sua 

participação no certame, bem como as informações que lhe foram fornecidas pelo Poder 

Concedente, sendo, extemporânea e preclusiva esta sua indignação. 

 

Ademais, convém lembrar que a CAB Ambiental (antecessora) foi a única empresa autorizada a ter 

amplo acesso às dependências da SANECAP Companhia de Saneamento da Capital, para 

pesquisar documentos na área contábil, fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária, bem como 
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obter todas as informações necessárias, conforme consta do Relatório Final da Comissão do 

Processo Administrativo de Intervenção da CAB Cuiabá, o qual, por sinal, já apreciou essa 

justificativa e julgou improcedente, logo, é matéria já superada administrativamente, sendo 

descabida sua reanálise. 

 

Contudo, como o tema foi novamente abordado pela Concessionária em sua manifestação, convém 

relembrar a ressalva da MM. Juiza Célia Regina Vidotti, na sentença proferida nos autos da Ação 

Pública no 117/2011, que apresenta fortes indícios de que o PMSB e o Termo de Referência do 

Edital de Licitação foram subsidiados pelos estudos técnicos realizados pela própria CAB Ambiental, 

haja vista que, embora conste nas considerações do Decreto Municipal no 5.066/2011 que o plano 

instituído foi precedido de estudos técnicos realizados por empresa especializada na área, este 

estudo jamais foi apresentado, conforme transcrição a seguir: 

 

“Outro ponto que se mostra relevante na configuração de ofensa aos princípios 
constitucionais administrativos já mencionados, é que o Plano Municipal de 
Saneamento Básico somente foi instituído em 09/09/2011, por meio do Decreto 
Municipal n° 5.066, ou seja, após o requerimento da empresa CAB para obter 
autorização e realizar estudos e levantamentos acerca da viabilidade da concessão 
do serviço de saneamento básico. Inclusive, consta nas considerações do referido 
Decreto Municipal que o plano instituído foi “precedido de estudos técnicos 
realizados por empresa especializada na área (...) (fl. 119), contudo, este estudo 
também não foi apresentado. Coincidência ou não, o fato é que ao que parece, o 
único estudo realizado acerca do saneamento básico do município de Cuiabá foi 
este feito pela empresa CAB.” 

 

É notório que a Concessionária teve a oportunidade de rever essa situação e inclusive questionar 

as informações disponibilizadas pelo Poder Concedente em várias ocasiões, inclusive, quando da 

assinatura do 2º Termo Aditivo, algumas das reivindicações da Concessionária foram contempladas 

para atender suas exigências, e os maiores exemplos disso é a elevação dos patamares de perdas 

e a dilatação dos prazos para atendimento das metas com esgoto. 

 

É salutar lembrar que a opção de participação do certame é da licitante e o risco do negócio sempre 

haverá de existir, independentemente de o Termo de Referência e o Plano de Saneamento Básico 

conterem informações básicas ou avançadas. 

 

É fato que a redução do risco do concessionário de serviços públicos é uma condição para obtenção 

do maior número de interessados em participar da licitação e para viabilizar ofertas mais vantajosas 

possíveis, logo, a Administração pública de Cuiabá foi cautelosa quando lançou o ato 
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convocatório no sentido de disponibilizar informações reais e atuais, tanto que houve uma 

participação satisfatória do ponto de vista do Poder Concedente e as ofertas cobriram as 

exigências do Edital, portanto, não se sustenta a afirmativa de que o Poder Concedente não 

forneceu informações fidedignas para instrução do certame, mesmo porque as participantes tiveram 

condições e tempo necessário para questioná-las. 

 

Relevante ressaltar que a Concessionária teve pleno acesso aos sistemas de água e esgoto, ciência 

do seu estado de conservação e era conhecedora das peculiaridades da cidade de Cuiabá quando 

optou em participar do certame, sendo, portanto, um tanto quanto indigesto no presente momento 

pretender desqualificar o Termo de Referência e o PMSB 2011, sob a alegação frágil de que a 

realidade encontrada era diversa, tendo participado do Procedimento de Manifestação de Interesse 

– PMI, à época. 

 

Por certo, a alegação de desconhecimento das condições dos sistemas de água e esgoto pela 

Concessionária objetivando justificar sua deficiência de gestão dos recursos, principalmente, dos 

investimentos, confirma apenas seu despreparo técnico e administrativo à época, o qual, por sinal, 

restou posteriormente constatado pelo interventor, não sendo razoável no presente momento 

transferir essa responsabilidade ao Poder Concedente. 

 

A Concessionária cita, como exemplo, de relevante e suposta contradição, em sua desarrazoada 

manifestação, que quando da elaboração do cálculo pela FGV das despesas com produtos 

químicos, houve a glosa no consumo de Ácido Fluossilíssico (flúor) como uma “forma distorcida de 

penalização da concessionária”. 

 

Posteriormente afirma que o relatório promoveu redução do consumo de químicos nos processos 

de esgotamento sanitário, baseando-se em valores realizados e não na Proposta Comercial.  

 

Para a Concessionária, a “FGV optou por utilizar valores realizados apenas para promover o ajuste 

para menos desses valores, visto que não considerou os valores realizados a mais no consumo de 

químicos e as alterações dos tipos de químicos que são aplicados no processo produtivo”.  

 

Data vênia, mas a pretensão da Concessionária no sentido de exigir que o cálculo das despesas 

com produtos químicos seja baseado, tão somente, em valores estimados na Proposta 

Comercial, desconsiderando os efetivamente realizados, e, portanto, conhecidos pelo Poder 
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Concedente e pela Agência Reguladora está equivocada e contraditória aos ensinamentos 

doutrinários de sua própria assessoria jurídica3 (“a mensuração do desequilíbrio do contrato deve 

ser realizada utilizando dados reais. O objetivo desse princípio geral é buscar que, sempre que 

possível, a parte atingida pelos eventos de desequilíbrio se mantenha indene em relação à 

ocorrência de eventos que são risco de outra parte do contrato”), além de ser totalmente 

desarrazoado utilizar números projetados de insumos (produtos químicos - flúor) que 

comprovadamente sequer foram utilizados pela Concessionária durante o período de concessão e 

que, portanto, não importaram em despesas efetivas. 

 

É importante ressaltar que a FGV discorda totalmente da Concessionária por entender serem 

relevantes para efeito de descrição na planilha do modelo de Revisão Ordinária, quais produtos 

químicos foram efetivamente utilizados. 

 

Referente à alegação de que não foram considerados pela FGV os valores realizados a mais no 

consumo de químicos e as alterações dos tipos de químicos, pode-se afirmar que foram 

desconsiderados, justamente porque as consequências de tais decisões são de exclusiva 

responsabilidade da Concessionária, que não solicitou alteração de nenhum químico e nem tão 

pouco apresentou no seu pleito solicitação de alteração de preços e custos para tal, portanto, neste 

contexto, é preciso utilizar a projeção da demanda prevista no plano de negócios (Proposta 

Comercial) da Concessionária para que, eventual demanda real, acima ou abaixo dessa projeção, 

seja risco exclusivo do concessionário e não impacte a mensuração do desequilíbrio. 

 

Ora, se a Concessionária optou em utilizar produtos químicos distintos daqueles previstos em seu 

plano de negócios e pagou mais caro por isso, assumiu esse risco, da mesma forma, se optou em 

utilizar uma quantidade maior do produto do que havia previsto, o fez por sua conta e risco, ou 

porque não soube avaliar a quantidade correta desde o início. 

 

Em referência aos custos, vale a pena citar os ensinamentos de MARÇAL4, que assim resume a 

questão: 

 

                                                
3 Maurício Portugal Ribeiro, “Dimensionamento do desequilíbrio de contratos de concessão e PPP: quando se deve usar dados 
projetados e quando se deve usar dados reais?”, versão preliminar 5, publicado em 13/10/2019 - 
<http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/quando-se-deve-usar-projecoes-e-quando-se-deve-usar-a-realidade5-
1.pdf>. 
4 JUSTEN FILHO, Marçal – Teoria Geral das Concessões de Serviço Público, Editora Dialética, pág. 82 
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“A revisão (recomposição) de preços consiste no instituto conhecido amplamente 
no Direito brasileiro e comparado. Trata-se da revisão ampla e minuciosa da 
situação do particular.  Abrange várias etapas. A primeira consiste na verificação de 
todos os custos originariamente previstos pelo contratado para formulação de sua 
proposta. A segunda etapa dirige-se à verificação dos custos que efetivamente 
oneram o sujeito. O terceiro passo está na comprovação da ocorrência de algum 
evento imprevisível apto a produzir o desequilíbrio entre os custos estimados e os 
efetivamente existentes.” 

 

Para o doutrinador, a recomposição de preços é figura complexa e demorada, inclusive pela 

dificuldade de determinar a formação do preço do particular. A recomposição de preços está 

abrangida na regra geral do art. 65, inc. II, “d”, da Lei no 8.666/1993, mas a ela também aludem os 

artigos 9º, §§ 2º e 4º, e 10 da Lei no 8.987/1995. 

 

Quanto à aplicação de eventual penalidade ventilada pela Concessionária entende-se ser matéria 

estranha a presente revisão, cabendo, tão somente, a Agência Reguladora avaliar a situação em 

momento oportuno. 

 

Feitas essas considerações, a FGV entende ter sido justificado o porquê de em sua proposta de 

Revisão Ordinária, “ora vale o realizado, ora valem as premissas da Proposta Comercial”, não 

havendo, portanto, qualquer inconsistência interna e parcialidade. 

 

Quanto ao entendimento da Concessionária de inadequação do relatório produzido pela FGV, e a 

consequente solicitação de que a ARSEC considere o pleito de reequilíbrio nos moldes do pedido 

apresentado por meio de seu relatório técnico previamente protocolado no âmbito desta 1ª RTO, 

entende-se importante frisar que, a própria Concessionária refuta o seu pleito de reequilíbrio inicial 

de 59,79% (desconsiderando a Bacia da Prainha e ainda sem incluir os efeitos da não aplicação do 

percentual de 7,01% na tarifa a partir do ano 3), quando admite que “o efeito do ajuste das 

contradições internas (item 5.5 do pleito) em caso de todos os pontos levantados sejam corrigidos 

junto com os erros de cálculo, o aumento tarifário necessário nesta 1ª Revisão Tarifária da Águas 

Cuiabá dever ser de 49,44% em termos reais (já inclusos os ajustes da não aplicação e 7,01% na 

tarifa a partir do ano 3), logo, totalmente contraditório ao pedido final.  
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4. Receitas 

 

A abordagem desenvolvida para o tema receitas identifica no texto da manifestação apresentada 

pela Concessionária relacionado ao Produto 2 – Relatório Técnico 1 elaborado pela FGV, a 

análise e os esclarecimentos que se fazem necessários sobre apontamentos realizados a respeito 

de: 

 

 Erros de Cálculos (item 3.2 do Relatório de Manifestação); 

 Contradições internas (item 4.2 do Relatório de Manifestação); e 

 Omissões (item 5.2 do Relatório de Manifestação). 

 

4.1 Erros de Cálculo nas Receitas 

 

O item 3.2 do texto da manifestação da Concessionária aponta, segundo o seu entendimento, nos 

subitens 3.2.1 a 3.2.5, que há erros no Relatório da FGV (incluindo planilha do modelo) relativos à: 

(i) Receitas de água e esgoto; (ii) Métrica distinta para excluir o efeito do reajuste represado de 

7,01%; (iii) Efeito nominal da defasagem inflacionária; (iv) Receitas com serviços complementares; 

e (v) Abatimentos e Cancelamentos, conforme segue: 

 

Importante registrar que na explanação deste item, consta a Tabela 1 – Reajustes Tarifários Anuais, 

apresentando como fonte a "Planilha de cálculo anexa ao “Produto 02 – Relatório Técnico 1” da 

FGV, 2020.  

 

Ocorre que os valores listados na linha "Autorizado" no ano 3, são diferentes dos valores constantes 

do arquivo mencionado como fonte. Assim, pelo bem da verdade, deveria constar "fonte: adaptado 

de ...", tendo em vista que a Concessionária editou e manipulou a tabela, alterando as informações 

do relatório apresentado pela FGV. 

 

A argumentação apresentada demonstra que a Concessionária entendeu de forma correta que a 

proposta de equacionamento dos impactos econômicos e financeiros da não aplicação dos 7,01% 

no passado e seus efeitos no futuro, está contida na proposição de indexação de receitas pelos 

índices aplicados e deflacioná-las pelos índices autorizados obtendo-se os resultados pela 
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diferença de índices, entretanto, na análise da memória de cálculo, identificou “erros associados ao 

processo de inflacionar e deflacionar”, que serão analisados nos itens que se seguem. 

 

4.1.1 Receitas de Água e Esgoto 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 3.2.1 (páginas 14 a 23), em resumo, 

argumenta que: 

 

 Para o período realizado, (anos 1 a 7), a FGV utilizou os dados de faturamento de água 

e de esgoto registrados pela Concessionária, restando claro que a inflação existente 

nesse período corresponde aos índices aplicados; 

 Para o período projetado (anos 8 a 30) a FGV adotou métricas distintas para as receitas 

de água e esgoto; 

 As receitas de água dos anos 8 e 9 estão em moeda “corrente” de cada ano e a partir do 

ano 10 em moeda do ano 9; 

 Para as receitas de esgoto, os valores “correntes” dos anos 8 e 9 estão em moeda do 

ano 7 e apresentam divergência de moedas. A projeção de receitas de esgoto estaria 

neste caso subdimensionada; 

 Os subitens 3.2.1.1 e 3.2.1.2 apresentam a formulação da equação matemática extraída 

do modelo da FGV, segundo o entendimento da Concessionária; 

 O subitem 3.2.1.3 apresenta a interpretação da Concessionária quanto ao Índice de 

Reposicionamento Tarifário – Fator RO, que no seu entender “está completamente 

equivocada”, em função dos erros mencionados, sendo este considerado o principal 

resultado do modelo de reequilíbrio; e 

 O subitem 3.2.1.4 apresenta a interpretação da Concessionária, que revelaria que a 

pretensão teórica do modelo adotado pela FGV para o equacionamento da defasagem 

inflacionária”, não foi totalmente implementada no modelo de cálculo, pois não incorpora 

a PERDA DE INFLAÇÃO, sendo que este tema está apresentado com maiores detalhes 

no item 3.2.3 do texto da manifestação.  

 

Após a detalhada análise sobre o texto da manifestação apresentado pela Concessionária, a equipe 

da FGV, através da elaboração de auditoria de fórmulas do Excel, verificou a necessidade de se 

efetuar correções que se mostraram necessárias, de forma a revisar e atualizar o modelo 

desenvolvido, tendo então inserido as seguintes alterações:  
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 Para o período realizado (anos 1 a 7), foram mantidas as receitas de água e esgoto sem 

nenhuma alteração, conforme consta nas informações disponibilizadas pela 

Concessionária e no estudo apresentado pela FGV, pois estão corretas; 

 A Projeção de receitas para água no ano 8 foi elaborada de forma correta; 

 A auditoria de fórmula de Excel, realizada pela FGV, permitiu identificar que a projeção 

de receitas para água, a partir do ano 9 foi elaborada de forma equivocada pois incorpora 

à mesma o índice autorizado e não o índice aplicado nas tarifas. Realmente assiste razão 

a manifestação da Concessionária, pois a fórmula utilizada possui um erro de formatação, 

sendo que para o modelo revisado e atualizado, a FGV já corrigiu este equívoco 

conceitual; 

 A Projeção de receitas de esgoto (que estava mesmo subdimensionada) para os anos 8 

a 30 foi refeita de forma a manter a mesma métrica da receita de água, incluindo-se, 

entretanto, os percentuais de cobertura dos serviços de esgoto e ainda a tarifa 

equivalente da mesma em relação à receita de água (90%); e 

 A alteração aqui realizada se justifica a partir da revisão realizada no processo de 

auditoria de fórmulas do Excel, realizado pela FGV, durante o qual foi identificada a 

necessidade de atualização das mencionadas referências cruzadas. 

 

4.1.2 Métrica Distinta para Excluir o Efeito do Reajuste Represado de 

Água e Esgoto 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 3.2.2 (páginas 23 a 25), em resumo, 

alega que: 

 

 A FGV considerou o desequilíbrio tarifário de 7,01% entre os anos 3 a 30, entretanto, há 

vários erros de cálculo; 

 A seleção de opção de incorporação ou não desse efeito está vinculado à célula D10 da 

aba “Premissas” do modelo; 

 O efeito é incorporado ou retirado dos cálculos na aba “DRE” células F62:AG62 e na aba 

“FCD” células F45:AG45; 

 A forma de calcular a inclusão no modelo foi diferente da fórmula de calcular a sua retirada 

(aba “DRE” células F62:AG62). Isso ocorre, segundo a Concessionária, para a opção 

NÃO na aba “Premissas”. Registra-se aqui um erro material do texto de manifestação que 
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apresentou a faixa F62:AG2. Esta faixa de células apresentada não tem sentido algum. 

A FGV corrigiu o erro por considerá-lo apenas material; 

 No cálculo de inclusão do desequilíbrio o seu equacionamento foi realizado, em tese, 

através da diferenciação entre os índices utilizados para inflacionar e deflacionar o 

modelo a partir do ano 3; 

 No cálculo da retirada do desequilíbrio a FGV aplica os 7,01% sobre as receitas totais de 

água esgoto e serviços em moeda corrente dos anos 3 a 30 e, posteriormente, deflaciona 

para a moeda da Proposta Comercial pelo índice de reajuste autorizado; 

 O cálculo dos impostos (PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre 

Lucro Líquido) a outorga variável, o custo de fiscalização e inadimplência é realizado em 

abas distintas da “DRE” e “FCD”; 

 O desequilíbrio pelo atraso na concessão de reajustes também é calculado sobre receitas 

totais de água, esgoto e serviços, na aba DRE; 

 O cálculo da retirada do desequilíbrio de 7,01% na aba DRE afeta somente as receitas 

totais e, portanto, não tem efeito sobre as demais variáveis que tem relação sobre as 

receitas; 

 O cálculo da inclusão do desequilíbrio de 7,01% afeta, além das receitas totais, todas as 

variáveis que têm relação com essas receitas; e 

 A retirada do desequilíbrio estaria subestimada em relação ao efeito em cadeia da forma 

de inclusão. 

 

A análise de toda a argumentação apresentada pela Concessionária permitiu à equipe da FGV 

verificar a falta de entendimento da Concessionária quanto ao modelo desenvolvido, que a rigor não 

apresenta ERROS, contudo, foi aperfeiçoado de forma a possibilitar o entendimento mais “didático” 

dos lançamentos e premissas básicas assumidas. 

 

Na atualização do modelo, os efeitos da ACP devido a reajuste não concedido presente na linha 62 

da aba DRE do modelo original, foi excluído para se evitar desentendimentos, e, também, 

considerando que não traz nenhum efeito aos resultados e estava inserido apenas como cálculo de 

verificação auxiliar. 

 

Outro aprimoramento realizado no modelo foi segregar na aba “Premissas”, as opções de “Sim” ou 

“Não” que objetiva agora na célula D10 “Manter a decisão administrativa da AMAES (7,01%) e na 

célula D11 “Manter a decisão da ACP (7,01%). 
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A FGV lembra que essas opções devem ser selecionadas sempre no mesmo sentido, ou “SIM” ou 

“NÃO”, entretanto, a segregação das opções permite facilitar o entendimento do modelo e expor de 

forma mais direta os efeitos da opção selecionada em caso de sentidos contrários. 

 

É evidente que o modelo foi desenvolvido para uma utilização prática, assim há uma ausência 

intencional para o cálculo dos efeitos sobre variáveis relacionadas, tanto as receitas quanto as 

despesas, tendo em vista que não se poderia calcular de forma retroativa impostos (e também 

efeitos sobre outorga, fiscalização, inadimplência etc.) sobre o período já transcorrido, nem mesmo 

do ponto de vista teórico. No mesmo sentido, não se pode aplicar os mesmos efeitos via tarifa por 

força de sentença em vigor (decisão judicial) a partir da ACP que impede a incorporação via tarifa 

dos desequilíbrios relacionados aos 7,01%. 

 

O modelo está apto a avaliar tanto os efeitos da aplicação do desequilíbrio tarifário relacionado aos 

7,01%, como também, avaliar eventual revisão da sentença judicial de forma a permitir a 

incorporação, via tarifa, do desequilíbrio causado. 

 

Mais recentemente, em 04.05.2020, durante a elaboração deste relatório de análise da 

manifestação, a FGV tomou conhecimento do Oficio 0150/2020, encaminhado pela ARSEC com a 

recomendação do MPE/MT e da decisão administrativa da ARSEC que acatou a recomendação do 

MPE, quanto a impossibilidade de manutenção da decisão administrativa da AMAES na concessão 

dos 7,01% na tarifa. 

 

A premissa presente no pleito da Concessionária é que este tema já era considerado como fato 

consumado e que havia ações da Concessionária no sentido de fazer acordo judicial com o MPE/MT 

no sentido de flexibilizar a decisão permitindo a incorporação via tarifa, evitando-se o efeito 

cumulativo dela. 
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4.1.3 Efeito Nominal da Defasagem Inflacionária 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 3.2.3 (páginas 25 e 26) em resumo 

alega que: 

 

 A FGV interpretou que ao considerar a diferença de indicadores de inflação autorizado 

(que inclui os 7,01%) em relação ao aplicado (sem os 7,01%) estaria incorporando ao 

cálculo todo o efeito da não aplicação dos 7,01% devidos; 

 No entendimento da Concessionária este cálculo estaria incompleto ao não considerar as 

PERDAS em moeda corrente pelo não repasse inflacionário; e 

 Na explanação deste item, consta a Tabela 4 - Reajustes Tarifários Anuais, apresentando 

como fonte a "Planilha de cálculo anexa ao 'Produto 02 – Relatório Técnico 1' da FGV, 

2020". Ocorre que os valores listados na linha "Autorizados" são diferentes dos valores 

constantes do arquivo mencionado como fonte. Assim, pelo bem da verdade, deveria 

constar "fonte: adaptado de ...", tendo em vista que a Concessionária editou e manipulou, 

alterando as informações do relatório apresentado pela FGV. 

 

Com relação à verificação e análise do argumento apresentado, constata-se, ao se calcular a 

diferença entre taxas pela simples subtração (conforme apresentado na citada Tabela 4), incorrer-

se em uma absurda inadequação matemática, uma vez que a aplicação de uma taxa sobre outra 

importa em conceito de juros compostos, seja o fluxo real ou nominal.  

 

Para tal, é necessária a utilização da fórmula ((1+Tx1)*(1+Tx2))-1 para a aplicação de dois 

percentuais concomitantemente, ou de ((1+Tx1)/(1+Tx2))-1 para a diferença entre taxas. A 

subtração direta expressa pela fórmula (Tx1-Tx2) como apresentado pela Concessionária não é 

comparável com a diferença entre taxas calculada da forma correta, não é nem mesmo 

recomendável a comparação, uma vez que pode induzir a interpretações falsas e equivocadas. 

 

4.1.4 Receitas com Serviços Complementares 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 3.2.4 (páginas 26 a 29) em resumo 

alega que: 
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 Nas receitas com serviços complementares estão inclusas as receitas com acordos de 

cooperação técnica, sendo assim, estão duplamente consideradas, pois já estão 

presentes como fator redutor de investimentos; 

 A projeção das receitas complementares para o período futuro (anos 8 a 30) a partir da 

média histórica dos primeiros sete anos constitui-se em uma inadequação, tendo em vista 

que as receitas com empreiteiros dependem ainda de instrução normativa regulatória da 

ARSEC e não pode ter o efeito propagado para o futuro; 

 As receitas com serviços complementares previstas na Proposta Comercial equivalem a 

2,5% das receitas de água e esgoto e devem assim permanecer na projeção futura para 

manutenção da alocação da matriz de risco; 

 A média histórica calculada de receitas complementares considerando as receitas de 

acordos de cooperação técnica resulta em 7,34% e esse percentual foi adotado para a 

projeção de receitas com serviços complementares no futuro; 

 O valor de 7,34% foi calculado com base em moeda corrente e o correto seria que o 

cálculo fosse realizado em moeda do contrato de maio de 2011. A Tabela 5 do texto de 

manifestação apresenta os cálculos efetuados pela FGV; 

 A Tabela 6 do texto da manifestação apresenta os valores deflacionados em termos reais, 

com resultado de 6,58% para a média dos primeiros sete anos; 

 O percentual para os primeiros sete anos não foi constante, tendo variado de um mínimo 

de 0,79% no ano 1 até um máximo de 12,08% ocorrido no ano 5; e 

 A Tabela 7 do texto da manifestação da Concessionária apresenta um resultado de 4,23% 

para a média histórica, sendo que este cálculo foi elaborado de forma a desconsiderar 

nas receitas complementares as receitas oriundas de acordos de cooperação técnica. 

 

A equipe da FGV avaliou, a partir da argumentação apresentada no texto da manifestação, e 

considerou que os argumentos apresentados estão coerentes e merecem a reavaliação e 

atualização do modelo. 

 

Os cálculos dos percentuais dos serviços complementares foram refeitos de forma que deles sejam 

deduzidas as receitas com os empreiteiros por acordos de cooperação técnica. A nova média 

histórica percentual resultante foi de 5,72%, calculados em moeda do contrato de maio de 2011 

(diferente dos 4,23% apresentado pela manifestação da Concessionária). 
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O modelo foi atualizado com o novo percentual de 5,72% e aprimorado de forma a possibilitar a 

seleção na aba de “Premissas”, pela ARSEC, em qual percentual será utilizado no estudo de 

reequilíbrio contratual. 

 

Desta forma, ao selecionar a opção “PC” na célula D24 da aba “Premissas”, o modelo é atualizado 

a partir da consideração original do percentual de 2,50% previsto na Proposta Comercial. Caso 

contrário, desejando a ARSEC manter a projeção de receitas históricas tendencial do modelo, deve 

selecionar a opção “PROJETADO” na célula D24 da aba “Premissas” que é o modelo atualizado 

automaticamente e considera neste caso a média recalculada de 5,72%. 

 

4.1.5 Abatimentos e Cancelamentos 

 

A análise sobre a argumentação apresentada no texto da manifestação da Concessionária, (item 

3.2.5 páginas 29 e 30), demonstra que sobre o tema “Abatimentos e Cancelamentos”, ela 

considerou como encerrada a discussão, a partir da argumentação apresentada no Relatório da 

FGV. 

 

“Dessa forma, as discussões sobre os abatimentos e cancelamentos se encerram, 
pois não se busca desvendar a forma como a Concessionária utilizou sua “expertise 
setorial” para a projeção de receitas ou compreender o motivo pelo qual a TMA 
verificada do primeiro ano é tão distinta da TMA da Proposta Comercial”.(grifos da 
FGV) 

 

A análise da FGV, inserida no Relatório apresentado, já havia identificado que uma significativa 

parcela que explicaria distintos valores entre a TMA verificada no primeiro ano de Concessão e a 

TMA apresentada na Proposta Comercial, está relacionada ao comportamento de consumo dos 

clientes, a idade e qualidade do parque de hidrômetros existentes, ao elevado percentual de clientes 

faturados a título de consumo estimado, entre outros motivos. A identificação das reais causas deve 

ser explicada pela gestão comercial e operacional da Empresa. 

 

O que deve prevalecer, de fato, é que não consta no Plano de Negócios a identificação, nem 

implícita e nem explicita, quanto a eventuais níveis adotados relacionados a “abatimentos e 

cancelamentos”, motivo que levou a FGV propor que a ARSEC desconsidere essa redução não 

contratual nas receitas. 
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Portanto, ao contrário do citado, não há nenhum erro relativo a “abatimentos e 

cancelamentos” que possa ser imputado à FGV no Relatório apresentado. 

 

4.2 Contradições Internas nas Receitas 

 

O item 4.2 do texto da manifestação da Concessionária aponta, segundo o seu entendimento, que 

há CONTRADIÇÕES INTERNAS no Relatório da FGV (incluindo planilha do modelo) relativas à 

RECEITAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 4.2.1 (páginas 47 e 48) em resumo 

argumenta que: 

 

 No caso de receitas com serviços complementares não há nenhuma explicação para os 

valores considerados; 

 A verificação da memória de cálculo na planilha do modelo constatou que para o período 

realizado, (anos 1 a 7), a FGV utilizou os dados realizados registrados pela 

Concessionária; 

 Para os anos 8 a 30, os valores foram projetados com base no histórico de 7,34% dos 

primeiros sete anos que inclui receitas oriundas de acordos de cooperação técnica; 

 A Proposta Comercial apresentada previu uma receita com serviços complementares da 

ordem de 2,5% sobre as receitas de água e de esgoto; 

 O procedimento adotado pela FGV é contraditório em relação às premissas da Proposta 

Comercial e, portanto, altera a alocação de riscos contratuais nesse ponto; e 

 A Concessionária entende que os 2,5% devem ser mantidos ao longo de todo o período 

contratual, inclusive no período já realizado, com a exclusão das receitas oriundas dos 

acordos de cooperação técnica com empreiteiros. 

 

O item 5.1.4 deste Relatório, já analisado anteriormente, identificou as argumentações 

apresentadas pela Concessionária relativas ao tema de Receitas com Serviços Complementares 

no âmbito de ERROS apontados, incluindo-se as alterações e atualização do modelo desenvolvido 

pela FGV, que permanecem válidas para o presente item de análise. 
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4.3 Omissões Relacionadas a Receitas 

 

O item 5.2 do texto da manifestação da Concessionária aponta, segundo o seu entendimento, que 

há OMISSÕES DA PROPOSTA DA FGV DE REVISÃO ORDINÁRIA no Relatório da FGV (incluindo 

planilha do modelo) relativos a RECEITAS. 

 

O texto presente no item 5.2.1 (páginas 69 a 73) em resumo argumenta que há desconsideração 

das isenções a partir do ano 8, conforme segue: 

 

 A exigência de isenções tarifárias foi imposta pela Legislação Municipal a qual não se 

referia a Concessionária, sendo assim, ocorreu alteração unilateral do Contrato de 

Concessão ao se exigir cumprimento de legislação extra edital; 

 A FGV reconheceu que assiste razão à Concessionária quanto ao pleito apresentado; 

 A FGV limitou-se a incluir no modelo apenas os valores realizados; 

 A Concessionária pleiteia a inclusão de pelo menos o ano 8 no modelo e considerando-

se o prazo para a ARSEC proceder as instruções normativas e alterações legislativas, 

sugere também a inclusão do ano 9; e 

 A sugestão da FGV para incorporação anual dos valores em conjunto com os reajustes 

tarifários demandaria a celebração de aditivo contratual para alteração da fórmula 

paramétrica já existente. 

 

Analisando-se a argumentação apresentada pela Concessionária em sua manifestação foi possível 

verificar que: 

 

 Efetivamente não há nenhuma omissão da FGV com relação ao tema. O que de fato 

houve foi a adoção de um posicionamento da FGV, orientado pela ARSEC quanto a não 

inclusão de dados futuros PROJETADOS neste quesito, em função do atual “status” do 

tema que demanda ações e instruções regulatórias futuras; 

 O fato de não aceitar o pleito na forma como foi apresentado, não significa omissão.  

 O tema foi avaliado e devidamente considerado como pertinente para o período realizado; 

 Como projetar valores e percentuais para o futuro que foram apresentados cheios de 

ERROS e VICIOS internos, nos quais a própria Concessionária se auto insere como 

beneficiária de uma legislação municipal para a qual ela não é destinatária? 
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 Assim como pode ser avaliado anualmente os resultados do desequilíbrio tarifário 

oriundos dos custos extras com bandeiras tarifárias de energia elétrica, também podem 

ser inseridos anualmente na análise anual quanto aos custos adicionais (na verdade 

frustração de receita), oriundas de isenções tarifárias; e 

 Não há nenhum prejuízo e nem penalização à Concessionária quanto à adoção anual 

deste cálculo, até que se estabeleça o citado ordenamento regulatório do tema. 

 

Portanto não há aqui nenhuma omissão a ser considerada. Equivoca-se a Concessionária 

nesse sentido. 
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5. Despesas 

 

A abordagem desenvolvida para o tema DESPESAS identifica no texto da manifestação 

apresentada pela Concessionária em relação ao Produto 2 – Relatório Técnico 1 elaborado pela 

FGV, a análise e os esclarecimentos que se fazem necessários sobre apontamentos realizados a 

respeito de: 

 

 Erros de Cálculos (item 3.3 do Relatório de manifestação); 

 Contradições internas (item 4.3 do Relatório de manifestação); e 

 Omissões (item 5.3 do Relatório de manifestação). 

 

5.1 Erros de Cálculo nas Despesas 

 

O item 3.3 do texto da manifestação da Concessionária aponta, segundo o seu entendimento, nos 

subitens 3.3.1 a 3.3.3 que há erros no Relatório da FGV (incluindo planilha do modelo) relativos a: 

 

 Taxa de Outorga Fixa; 

 Caminhões Pipa Gratuitos; e 

 Efeito da Sazonalidade do consumo sobre gastos com bandeira tarifária. 

 

5.1.1 Taxa de Outorga Fixa 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 3.3.1 (páginas 30 e 31) em resumo 

argumenta que: 

 

 O pleito da 1ª RTO considera o pagamento de Outorga Fixa em moeda corrente conforme 

previsto no Contrato de Concessão; 

 A Concessionária deflacionou os valores pagos no fluxo em moeda do contrato (maio 

2011). Essa deflação foi realizada pelos índices do INCC; 

 O Relatório da FGV argumentou que não deveriam ser deflacionados em virtude do texto 

do Contrato que previu parcelas “fixas e irreajustáveis”; 

 A argumentação da FGV está equivocada; e 
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 A Concessionária considera que a deflação dever ser realizada pelos índices aplicados à 

tarifa e não pelos índices autorizados que incluem os 7,01%. 

 

Analisando-se as argumentações apresentadas pela Concessionária, verifica-se que: 

 

 O pleito da Concessionária está apresentado de forma equivocada, pois, além de 

deflacionar todos os valores pelo INCC, também deflaciona o ano 1, para o qual o índice 

de deflação, qualquer que seja ele, deve ser igual a unidade que representa a tarifa 

praticada; 

 Em que pese o conteúdo da fórmula paramétrica conter o indicador INCC (Fator 4) com 

peso de 27%, não seria o caso de considerar apenas este fator para deflacionar, mas sim 

o resultado de toda a fórmula paramétrica, visto que se tratam de valores monetários 

pagos ao Poder Concedente e não de investimentos em “custo de construção”; e 

 A Tabela 8 do texto de manifestação da Concessionária revela valores divergentes 

daqueles apresentados para os anos 1, 2 e 3 no fluxo de caixa de reequilíbrio, que são 

respectivamente: (i) Ano 1 - R$ 105.599; (ii) Ano 2 - R$   10.614; (iii) Ano 3 - R$ 9.932. 

 

Figura 5.1.1.1 

Outorga Fixa a ser considerada na 1a RO da Águas Cuiabá 

 

Fonte: Manifestação da Concessionária 

 

Considerando-se o texto do Contrato de Concessão para outorga fixa com valores irreajustáveis, 

pagos em três parcelas anuais, a equipe da FGV entendeu, inicialmente, que nesse contexto os 

valores não deveriam ser deflacionados, e, portanto, os valores originais deveriam ser mantidos na 

forma proposta, sob pena de distorcer o correto resultado do fluxo de caixa realizado. A revisão 

conceitual desse contexto permite a adoção da deflação do valor de outorga fixa, porém, com base 

no deflator utilizado e calculado pela equipe da FGV, a partir da incorporação do fator de 7,01%, o 

que resulta em valores diferentes daqueles apresentados na Tabela 8 da manifestação da 

Concessionária, que considera apenas os reajustes efetivamente aplicados para o deflator. 
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5.1.2 Caminhões Pipa Gratuitos 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 3.3.2 (páginas 31 e 32) em resumo 

alega que: 

 

 Apesar da não contemplação do pleito da Concessionária relativo à água distribuída 

gratuitamente por caminhão pipa, verificou-se na memória de cálculo da planilha 

apresentada no modelo uma inconsistência, tendo em vista que as células D136:AG136 

da aba “Despesas” “...as tarifas de água foram trocadas pelas tarifas de esgoto.”; e 

 Adicionalmente verificou-se que a Tarifa Municipal de Esgoto -TME considerada nesse 

cálculo diverge da TME considerada na projeção de receita de esgoto. 

 

A análise jurídica e técnica do pleito de reequilíbrio apresentado pela FGV manifestou-se 

desfavoravelmente quanto à inserção destes custos com distribuição gratuita de caminhões pipa, 

imposta pela Lei Municipal no 5.784, de 25 de fevereiro de 2014, em virtude das condições 

operacionais ainda existentes que permanecem com alto nível de intermitência no sistema de 

distribuição de água do município (ver relatório apresentado pela FGV). 

   

A partir das informações apresentadas na reunião conjunta de 13/02/2020 entre ARSEC, FGV e 

Concessionária, os valores foram verificados pela equipe da FGV através da auditoria de fórmulas 

no Excel, e constatada a necessidade de atualização de referências cruzadas que foram 

imediatamente corrigidas, já incorporados e atualizados no modelo revisado. 

 

5.1.3 Efeito da Sazonalidade do Consumo sobre Gastos com Bandeira 

Tarifária 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 3.3.3 (páginas 32 e 35), em resumo, 

argumenta que: 

 

 O pleito da 1ª RTO considerou o custo médio (R$/kWh) adicional de bandeira tarifária 

anualmente, incluindo ICMS, tendo sido calculado a partir dos custos totais realizados, 

divididos pelo consumo no mesmo período; 
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 Essa fórmula de calcular internaliza não só os valores das bandeiras nos meses 

correspondentes, mas também a sazonalidade do consumo; 

 O custo médio adicional calculado foi aplicado aos volumes projetados de consumo de 

energia; 

 A FGV adotou um custo médio em R$/kWh, com ICMS para os meses com bandeira 

tarifária; 

 Esse custo médio foi estimado somando-se os valores de bandeiras de cada mês pela 

quantidade de meses com bandeira. Apresenta a Tabela 9 com os cálculos da FGV; 

 A FGV, a partir dos volumes projetados, calculou o consumo mensal considerando-se 

que ele seja igual em todos os meses, e, sobre esse volume médio mensal aplicou o 

custo médio de energia; 

 A métrica adota pela FGV pressupõe a estabilidade do consumo de energia em todos os 

meses do ano, o que não é verdade, sendo assim, ignora a sazonalidade no consumo de 

energia elétrica; e 

 Apresenta as Tabelas 10 e 11, comparativas entre os cálculos e resultados da FGV e da 

Concessionária. 

 

A equipe da FGV reavaliou o tema apresentado na reunião conjunta de 13/02/2020 entre ARSEC, 

FGV e Concessionária e constatou que: 

 

 Para os anos 2012 a 2014 (anos 1 e 2 completos e ano 3 parcial), não há nenhum impacto 

a ser considerado de Bandeira Tarifária de Energia Elétrica; 

 A partir de 2015, foram solicitadas informações complementares adicionais à 

Concessionária sobre os valores de custo e consumo de energia elétrica das unidades 

de água, esgoto e administrativas, no período de vigência das bandeiras tarifárias da 

ANEEL. A Concessionária disponibilizou informações apenas a partir do ano 2016, 

ficando pendente o ano 2015. O ano 2015 contempla quatro meses do ano 3 e oito meses 

do ano 4 de contrato; 

 Considerando-se a não disponibilização de informações mensais do ano 2015, os valores 

deste ano foram “‘projetados” em planilha auxiliar, com resultados transferidos para o 

modelo, respeitando-se para os consumos sazonais registrados exatamente COMO 

OCORRIDO no ano de 2016; 
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 Os resultados da planilha auxiliar de cálculo foram inseridos na aba “Bandeiras” do 

modelo revisado, possibilitando a verificação e checagem pela Concessionária da 

adequação dos cálculos realizados pela FGV; 

 Os valores inseridos no modelo foram ajustados, respeitando-se os cálculos mensais de 

forma a não alterar os valores realizados mês a mês, portanto, o efeito da sazonalidade 

foi sim considerado e o custo médio inserido no modelo é que foi ajustado para não alterar 

o resultado anual; e 

 Os valores resultantes da Tabela 11 da Concessionária divergem dos cálculos 

apresentados no pleito da 1ª RTO. 

 

Portanto, não procede a alegação da Concessionária relativa à não consideração dos efeitos 

da sazonalidade no modelo. 

  

5.2 Contradições Internas nas Despesas 

 

O item 4.3 do texto da manifestação da Concessionária aponta, segundo o seu entendimento, no 

subitem 4.3.1 que há contradições internas no relatório da FGV (incluindo planilha do modelo) 

relativos a: 

 

 Químicos; e 

 Seguros e Garantias. 

 

5.2.1 Químicos 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 4.3.1 (páginas 48 a 50) 

resumidamente argumenta que: 

 

 A FGV optou por adotar as seguintes premissas para o caso de despesas com produtos 

químicos: 

 

 Sulfato de Alumínio, Polímero Floculante, Cloro gás e Cal hidrata (tratamento de 

água) – manteve as premissas da Proposta Comercial ajustando o total consumido 

pelas novas projeções de volumes de água tratada;  
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 Flúor – (tratamento de água) desconsideração de seu uso nos primeiros seis anos. 

Para os demais anos foram aplicadas as projeções da Proposta Comercial ajustando-

se os volumes; 

 Hipoclorito de sódio - (desinfecção de esgoto) – não foram considerados nos anos 1 

a 7 os consumos específicos da Proposta Comercial, “mas uma outra medida de 

vazão” – FGV não traz explicação para a origem destas vazões. Para os anos 8 a 30 

foram aplicadas as projeções da Proposta Comercial ajustando-se os volumes; e 

 Polímero para lodo e Cal Hidratada (tratamento de esgoto) – não foram considerados 

nos anos 1 a 7 (A ARSEC não identificou a aplicação deste produto). Para os demais 

anos foram utilizadas as premissas presentes na Proposta Comercial, ajustando-se 

os volumes. 

 

 A Concessionária considera irrelevante a descrição de quais produtos químicos foram 

efetivamente utilizados, os seus quantitativos e o preço pelo qual foram adquiridos, isso 

porque estão inseridos no contexto de distribuição de risco contratual; 

 Devem ser respeitadas as premissas da Proposta Comercial sem nenhuma redução de 

consumo; 

 A FGV demonstra uso inadequado dos dados “...ora vale o realizado, ora valem as 

premissas da Proposta Comercial...”; e 

 A Concessionária entende que, “Se eventualmente houve descumprimento contratual de 

qualquer obrigação da Concessionária em relação ao tratamento de água ou esgoto, esse 

descumprimento deve ser apurado por meio de processo administrativo específico, para 

eventual aplicação de penalidades previstas em lei ou contrato.  

 

A análise da argumentação apresentada pela manifestação da Concessionária, não altera o 

entendimento da FGV que manteve em seu modelo todas as premissas presentes na Proposta 

Comercial, ajustando as projeções de volume e registrando para o período transcorrido os valores 

efetivamente utilizados. 

 

Não é possível, no reequilíbrio contratual, efetuar lançamentos relativos a valores de consumo 

efetivamente não aplicados tais como flúor no tratamento de água ou polímero no tratamento de 

lodo. 
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Com relação à explicação de medidas de vazões consideradas para aplicação de produtos na 

desinfecção de esgoto, a Concessionária se refere à consideração de que foram adotadas a 

somatória das vazões equivalentes a todas as ETEs existentes que utilizam o processo de 

desinfecção de efluente, conforme previsto na Proposta Comercial. Esses valores foram obtidos 

junto à área de fiscalização da ARSEC. Em Cuiabá, nem todas as unidades de tratamento de esgoto 

existente estão realizando a desinfecção do efluente, conforme “prometido” no plano de negócios 

da Concessionária. Aliás, essa explicação foi dada à Concessionária, em reunião presencial 

realizada em 13/02/2020 na sede da ARSEC, com a presença dos Consultores da Companhia. 

 

Registra-se que os descumprimentos contratuais da Concessionária foram objeto inclusive de 

intervenção pelo Poder Concedente que não estava prestando os serviços de forma adequada, 

tanto é assim que a aplicação de flúor no processo de tratamento de água, respeitando os padrões 

de potabilidade exigidos pela legislação, somente passou a ser realizada a partir das atividades e 

gestão do interventor. Assim, não é justo levarem para a tarifa custos não incorridos. 

 

5.2.2 Seguros e Garantias 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 4.3.2 (páginas 50 e 51), em resumo, 

alega que: 

 

 O pleito da 1ª. RTO assumiu a necessidade do ajuste das distorções da Proposta 

Comercial; 

 Na Proposta Comercial as despesas com seguros e garantias estão superestimadas; 

 Na premissa da FGV utilizada para o reequilíbrio não há espaço para os ajustes das 

distorções e mesmo assim replicou a proposta apresentada no pleito pela 

Concessionária; 

 A adoção da FGV não está associada a uma coerência interna com as demais 

considerações realizadas no relatório, tais como: (i) ajuste no indicador de perdas; (ii) 

consideração do coeficiente de infiltração no cálculo do volume de esgoto coletado; (iii) 

investimentos históricos e futuros necessários (não cita quais); 

 Consideração ambígua ao não reavaliar o indicador de perdas; e 

 A redução do valor de seguros e garantias aumentaria a TIR e essa avaliação foi ocultada 

pela FGV. 
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A análise da FGV com relação às argumentações apresentadas pela Concessionária considera que 

os novos valores de seguros e garantias devem ser mantidos pelos seguintes motivos: 

 

 Os valores para os anos 1 a 7 foram lançados conforme realizado no período e, portanto, 

inferiores aos previstos na Proposta Comercial conforme constatação da Própria 

Concessionária; 

 A revisão dos valores é impositiva a partir da celebração do 2º Termo Aditivo contratual 

que alterou e elevou os valores pactuados de seguros e garantias; 

 Os valores lançados no estudo estão compatíveis com os valores praticados no mercado; 

 Não se pode lançar para o período realizado valores de prêmios de seguros e garantias 

efetivamente não recolhidos, apenas com argumentação que tais lançamentos manteriam 

a equalização dos “riscos contratuais”; 

 Sabe-se desde logo que os valores futuros não são os previstos na Proposta Comercial 

(identificados inclusive no pleito da Concessionária); 

 O lançamento de valores acima da realidade para o período futuro traria o resultado 

apenas da Concessionária obter uma maior tarifa desde já, distorcida da realidade, e que 

a ARSEC, anualmente, deveria vir ajustando para os lançamentos que desde já se sabe 

muito inferiores; 

 Conforme será tratado mais adiante neste relatório, ao contrário do que afirma a 

Concessionária, a checagem da FGV permitiu concluir que as vazões de tratamento das 

ETEs já contemplam as vazões de infiltração; e 

 Os ajustes nos índices de perdas foram sim realizados, a partir dos documentos oficiais 

disponibilizados: 2º Termo Aditivo e PMSB 2019. 

 

Portanto, a análise realizada neste contexto conclui que inexistem as alegadas 

CONTRADIÇÕES INTERNAS, relacionadas à adoção dos valores para Seguros e Garantias. 

 

5.3 Omissões da Proposta da FGV nas Despesas 

 

O item 5.3 do texto da manifestação da Concessionária aponta, segundo o seu entendimento, 

subitem 5.3.1, que há omissões no relatório da FGV (incluindo planilha do modelo) relativas à 

Volume de esgoto para cálculo dos consumos de energia elétrica e químicos. 
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5.3.1 Volume de Esgoto para Cálculo dos Consumos de Energia 

Elétrica e Químicos com o Sistema 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 5.3.1 (páginas 73 e 74), em resumo, 

alega que: 

 

 No relatório da FGV (páginas 263 e 267) consta afirmação que a verificação das vazões 

adicionais projetadas para fim de plano (777 l/s) constata serem suficientes para atender 

a demanda (apresenta a memória de cálculo); 

 Embora esteja incorporado no cálculo as considerações de infiltração (necessárias), elas 

não estão inseridas nos volumes de esgoto gerado; 

 A explicação dada pela FGV na reunião presencial de 13/02/2020 realizada na ARSEC, 

seria de que a Proposta Comercial não apresenta vazão de infiltração; e 

 A ARSEC tem o dever de ajustar as distorções havidas na Proposta Comercial. 

 

Analisando as argumentações apresentadas pele manifestação da Concessionária, a FGV 

considera que: 

 

 O entendimento da Concessionária quanto à explicação dada pela FGV na reunião de 

13/02/2020 está correta apenas parcialmente, tendo em vista que a verificação dos 

volumes avaliados pela FGV constata que esses já são suficientes para contemplar as 

vazões de infiltração, ou seja, a capacidade das ETEs é suficiente para tratar não apenas 

as vazões de contribuição, mas também as vazões de infiltração considerando-se tanto 

as premissas do PDAE (15% sobre a vazão de contribuição) como também a premissa 

do pleito da 1ª. RTO, que eleva de 15% para 23% esse percentual, sem nenhuma 

explicação técnica para isso; e 

 

 Ao se calcular ano a ano a partir do ano 8, as vazões de contribuição e infiltração 

(população atendida com tratamento, per capita, coeficiente de retorno e taxa de 

infiltração) encontram-se valores inferiores aos valores de vazão média de esgoto na aba 

“Projeções” do modelo. 
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Considerando-se que os cálculos de energia elétrica e produtos químicos de esgoto são 

calculados a partir da citada vazão, que já incorpora os volumes de infiltração (embora não 

estejam segregados), não há o que se falar em OMISSÃO relacionada a volumes e vazões de 

infiltração. 
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6. Impostos, Taxas e Contribuições 

 

A abordagem desenvolvida para os temas IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES identificados 

no texto da manifestação apresentada pela Concessionária em relação ao Produto 2 – Relatório 

Técnico 1 elaborado pela FGV, apresenta a análise e os esclarecimentos que se fazem necessários 

sobre apontamentos realizados a respeito de Erros de Cálculos (item 3.4 do relatório de 

manifestação) analisando-se os aspectos relacionados a: 

 

 PIS e COFINS; e 

 IRPJ/CSLL. 

 

O relatório de manifestação apresentado pela Concessionária, não demonstra existência de 

CONTRADIÇÕES INTERNAS e OMISSÕES relacionadas a Impostos, Taxas e Contribuições no 

relatório da FGV. 

 

6.1 PIS e COFINS 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 3.4.1 (página 36) em resumo 

argumenta que: 

 

 A FGV adotou, da mesma forma que a Concessionária, para o cálculo do PIS/COFINS, 

as premissas da Proposta Comercial para obtenção dos créditos recuperados dos custos 

anuais de energia elétrica, produtos químicos, 100% dos investimentos de água e 50% 

dos investimentos de esgoto; 

 Existe inconsistência no cálculo dos créditos dos investimentos (água e esgoto) tendo em 

vista que estão em valores de moeda de maio de 2011 e na Demonstração do Resultado 

do Exercício - DRE e Fluxo de Caixa Descontado - FCD calculados em moeda corrente; 

e 

 A consequência do equívoco resulta em créditos subestimados o que superestima os 

valores de Programa Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social – COFINS. 

‘ 
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A equipe da FGV reavaliou o tema apresentado e constatou, através da auditoria de fórmulas do 

Excel, a necessidade de atualização das referências cruzadas, de forma a contemplar a incidência 

no cálculo dos créditos de PIS e COFINS, dos valores em moeda corrente, da mesma forma como 

calculado para as parcelas de crédito de energia elétrica e produtos químicos. 

 

Para solucionar a divergência introduziu-se no modelo atualizado, na aba “investimentos”, nas 

células “B113:AJ116”, um resumo dos investimentos, também em moeda corrente, da mesma forma 

como para os valores calculados em moeda do contrato, a partir do qual são feitos os cálculos na 

aba de “despesas”. 

 

6.2 IRPJ / CSLL 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 3.4.2 (páginas 36 e 37) em resumo 

argumenta que: 

 

 Para o cálculo de IRPJ e CSLL a FGV aplicou as alíquotas tributárias de 25% e 9% 

respectivamente sobre o Resultado Operacional deduzido das Depreciações; 

 Os cálculos que têm informações de investimentos como base utilizam os dados 

deflacionados dos investimentos para maio de 2011; 

 Para o cálculo dos impostos essa prática fez com que as depreciações fossem calculadas 

em moeda do contrato, sem que tenham sido previamente inflacionadas; 

 Os resultados dos cálculos são influenciados pelos fatores citados e, portanto, estão 

errados, pois misturam conceitos de moeda corrente e moeda real; e 

 O resultado operacional, calculado em moeda corrente, está subestimado e, desta forma, 

superestima os valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. 

 

A análise da argumentação apresentada pela Concessionária, no texto da manifestação para este 

item, não revela que a simples verificação das células D48:AG49 na aba “DRE” apresenta os 

cálculos já realizados em moeda contratual. O cálculo da depreciação dos investimentos foi 

elaborado corretamente, utilizando-se como base a moeda do contrato.  
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O cálculo apresentado nas linhas células D93:AG94 não são deflacionadas para a moeda do 

contrato, sendo assim, não interferem de nenhuma forma no resultado do modelo. Mais uma vez, 

registra-se que os cálculos realizados em moeda corrente são apenas auxiliares do estudo. 
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7. Investimentos 

 

Conforme já informado anteriormente no presente relatório, a abordagem aqui desenvolvida para o 

tema Investimentos (CAPEX) identifica no texto da manifestação apresentada pela Concessionária 

em relação ao Produto 2 – Relatório Técnico 1 elaborado pela FGV, a análise e os 

esclarecimentos que se fazem necessários sobre apontamentos realizados a respeito de: 

 

 Erros de Cálculos (item 3.5 do Relatório de manifestação); 

 Contradições internas (item 4.4 do Relatório de manifestação); e 

 Omissões (item 5.4 do Relatório de manifestação). 

 

7.1 Erros de Cálculo nos Investimentos 

 

O item 3.5 do texto da manifestação da Concessionária aponta, segundo o seu entendimento, nos 

subitens 3.5.1 e 3.5.2 que há erros no Relatório da FGV (incluindo planilha do modelo) relativos à 

“(i) diferenças entre a soma de alguns desembolsos anuais em relação a multiplicação dos custos 

unitários pelas quantidades totais informadas e (ii) nas melhorias do Sistema de Água.”, conforme 

segue. 

 

7.1.1 Expansão dos Serviços de Água e de Esgoto do 2º Termo Aditivo 

 

A argumentação apresentada, incluindo demonstração através da Tabela 12, baseia-se no fato de 

que os itens 2.1.6, 2.1.7 e 2.1.8, relativos aos componentes de “Expansão dos Serviços – Serviços 

de Água, apresentam custos unitários “não deflacionados”, e, sendo assim, a multiplicação dos 

quantitativos pelos valores unitários não correspondem a coluna preço total destes itens, gerando 

um erro a menor de R$ 26.946.908,00. 

 

O próprio texto da manifestação apresentada constata que: “Ao contrário, os investimentos 

considerados nos desembolsos anuais, no fluxo de caixa, estão corretamente deflacionados”. 

Mais adiante o texto da manifestação apresenta na Tabela 13 apresenta sugestão de correção 

desses valores unitários. 
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A equipe da FGV já havia reavaliado o tema na reunião interativa com a presença da ARSEC, 

Concessionária e seus Consultores, ocorrida em 13/02/2020 e constatou que essa divergência se 

deu apenas no contexto de conversão deflacionada dos investimentos no modelo apresentado, 

sem, contudo, alterar os resultados da coluna preço total que mantém corretamente a 

fórmula de somatória dos valores anuais. 

 

 O valor unitário deflacionado para o item 2.1.6 é de R$ 2.403,37 e já foi corrigido; 

 O valor unitário deflacionado para o item 2.1.7 é de R$ 733,74 e já foi corrigido; e 

 O valor unitário deflacionado para o item 2.1.8 é de R$ 2.801,04 e já foi corrigido. 

 

A argumentação apresentada pela Concessionária também identificou e avaliou que: “...no item 

2.2.1 Expansão de Esgoto – ETEs”, está registrado na planilha 1.245 l/s totais para tratamento de 

esgotos, mas o relatório indica que são 777 l/s oriundos da reprogramação de investimentos do 2º 

TA.” Nesse caso, a multiplicação da quantidade total de capacidade expandida de ETE (1.245 l/s) 

pelo preço unitário de R$ 30.000 não é equivalente a soma dos desembolsos projetados para o item 

(R$ 23.310.000).  

 

“Ao contrário dos erros anteriores identificados que estavam associados ao preço unitário não 

deflacionado, aqui a quantidade total de expansão das ETEs é que está equivocada. Segundo o 

relatório FGV esse total é de 777 l/s – e é essa capacidade que é compatível com os desembolsos 

projetados. Por tanto, a correção do erro na planilha se dá pela substituição da quantidade total de 

expansão da capacidade de tratamento de esgotos de 1.245 l/s por 777 l/s.” 

 

A equipe da FGV reavaliou o tema na própria reunião (13/02/2020) e constatou que essa 

divergência ocorreu apenas no contexto de conversão deflacionada dos investimentos no modelo 

apresentado, sem, contudo, alterar os resultados da coluna preço total que mantém 

corretamente a fórmula de somatória dos valores anuais, sendo que o valor de 1.245 l/s foi 

inserido no item 2.2.1, apenas para checagem do processo de avaliação e verificação de demandas 

entre as unidades de tratamento existentes e a construir. No modelo atualizado já foi alterado para 

o valor correto de 777 l/s. 

 

A análise destes dois apontamentos feito pela Concessionária permitiu a equipe da FGV, 

constatar que realmente existiram erros nos preços unitários não deflacionados dos itens 

2.1.6 a 2.1.8 dos investimentos deflacionados e, também, a inserção de valor de quantitativo 
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unitário divergente (1245 l/s) no caso da capacidade da ETE, entretanto, conforme 

identificado pela própria Concessionária, não interferem no resultado dos estudos, podendo 

ser considerados apenas como “erros materiais”, já devidamente corrigidos na revisão e 

atualização do modelo. 

 

7.1.2 Melhoria do Sistema de Água 

 

A argumentação apresentada inclui: 

 

 O pleito de reequilíbrio apresentado para o item “1.1. Melhorias do Sistema de Água” 

considerou investimentos realizados nos primeiros sete anos de R$ 60.849.959,00; 

 O limite para tal item constante na Proposta Comercial é de R$ 81.856.006,00; 

 A FGV só considerou R$ 24.399.724,30 dos investimentos realizados, reprogramando o 

saldo de R$ 57.186.281,71 para ser utilizado até o ano 12; 

 A FGV levou em conta os valores realizados limitados a cada um dos subitens da 

Proposta Comercial desconsiderando-se valores gastos a maior; e 

 Ressalta que a categoria OUTROS (item genérico), prevista na Proposta Comercial, tem 

rubrica com valor de R$ 50.000.000,00 o que representa 61% do total do item 1.1, tendo 

sido previsto para ser desembolsado nos primeiros quatro anos e que a FGV considerou 

com absoluto rigor os valores previstos. 

 

A própria argumentação trazida pela Concessionária em sua manifestação já revela os critérios 

utilizados pela FGV e devidamente esclarecidos no Produto 2 – Relatório Técnico 1. 

 

Ao inserir e avaliar esse texto na manifestação, reputando-o como um erro, a Concessionária omite 

a verdade dos fatos, visto que os valores lançados pela FGV na rubrica “Outros” para os primeiros 

sete anos correspondem exatamente aos valores informados e inseridos pela própria 

Concessionária em seu pleito de reequilíbrio contratual. 

 

Portanto não há aqui nenhum erro a ser considerado. Equivoca-se a Concessionária nesse 

sentido ao tentar transferir para outros ERROS, que se houve, foram cometidos por ela. 

 

Além disso, a Concessionária omite no texto de manifestação que para o mesmo item (“Outros”), 

além dos valores inseridos para o ano 6 (R$ 5.225.515,08) e ano 7 (R$ 2.193.779,23) totalizando-
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se R$ 7.449.294,31 nos primeiros sete anos, a Concessionária considerou (reprogramou) a 

necessidade de cinco parcelas iguais de R$ 503.494,40, a ser executada nos anos 10, 14, 18, 24 e 

30, totalizando-se o valor de R$ 2.517.472,01 para o período remanescente da concessão, relativo 

ao mesmo item Outros. Há uma completa incoerência na argumentação de erro dirigida a FGV pela 

Concessionária.  

 

Também não há nenhuma explicação da Concessionária, quanto ao fato de, sendo um item de 

melhorias do sistema a ser executado nos primeiros quatro anos, só realizou investimentos nos 

anos 6 e 7. Esta argumentação trazida na manifestação também contraria a tese da Concessionária 

de ter-se dedicado a melhorar e recuperar os sistemas de abastecimento de água prioritariamente 

nos anos iniciais, em virtude da qualidade reduzida encontrada no Sistema de Água. 

 

De forma responsável, a equipe da FGV, com anuência da ARSEC, lançou no modelo os valores 

realizados informados pela própria Concessionária para os anos 6 e 7 e reprogramou o saldo 

contratual (sem nenhum corte) para ser executado até o ano 12, o que deveria ter sido executado 

nos primeiros 4 anos. 

 

7.2 Contradições Internas nos Investimentos 

 

O item 4.4 do texto da manifestação da Concessionária aponta, segundo o seu entendimento, nos 

subitens 4.4.1 a 4.4.5, a existência de contradições internas ao relatório da FGV (incluindo planilha 

do modelo) relativos a: 

 

 Modificação da relação metros por ligação de redes de água e esgoto; 

 Alteração da relação de redes e ligações novas executadas por empreiteiros e pela 

Concessionária; 

 Renovação da rede de água e esgoto e substituição de hidrômetros; e 

 Dedução das receitas advinda de acordo de cooperação técnica. 
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7.2.1 Modificação da Relação Metros por Ligação de Redes de Água e 

Esgoto 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 4.4.1 (página 51), refere-se a adoção, 

no modelo desenvolvido pela FGV, de valores diferentes quanto a relação entre as extensões da 

rede de distribuição de água e também da rede coletora de esgoto com o número de ligações ativas 

de água e esgoto ao longo do período de concessão.  

 

Nesse sentido, apresentou uma tabela demonstrativa (Tabela 14) na qual inseriu os valores 

presentes na Proposta Comercial e no modelo adotado pela FGV. 

 

O próprio texto da manifestação registra que para os primeiros sete anos a relação adotada pela 

equipe da FGV contempla os resultados realizados no período. Sendo assim, para esse período, 

os valores dessas relações devem ser mantidos, tanto para água quanto para esgoto.  

 

Mais uma vez, como em muitas outras oportunidades, o texto da manifestação afirma que a “tese 

central” da FGV é a manutenção das premissas da Proposta Comercial, de maneira a induzir o leitor 

menos atento a não observar que também faz parte das premissas do estudo e do modelo adotado, 

que serão respeitadas as diretrizes norteadoras constantes do pleito, inclusive a “REAVALIAÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DE MERCADO E DAS PROJEÇÕES” de consumo, conforme identificado pela 

própria Concessionária no item 4.1 – Introdução (página 44). 

 

As relações existentes tanto na Proposta Comercial, como as adotadas pela FGV, estão 

demonstradas na planilha do modelo, na aba “Projeções”, linhas 65 a 68. 

 

Para as projeções da relação de rede de distribuição por ligação ativa de água, o modelo 

desenvolvido pela FGV assumiu que, a partir dos resultados registrados nos primeiros sete anos, 

essa relação continuará sofrendo redução, entretanto, a análise dos números e a tendência de 

verticalização da cidade indica que essa curva de declínio deve se comportar de maneira mais 

suave que a proposição constante no plano de negócios da Concessionária, conforme pode ser 

visualizado no Gráfico 7.2.1.1 a seguir. 
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Gráfico 7.2.1.1 

Metros de Rede por Ligação de Água 

 

Elaboração: FGV 

 

Para as projeções da relação de rede coletora por ligação ativa de esgoto, o modelo elaborado pela 

FGV assumiu que a partir dos resultados registrados nos primeiros sete anos, essa relação 

continuará sofrendo redução, de forma compatível com a evolução da cobertura dos serviços de 

esgoto até a sua universalização prevista para ano 12, em patamar de meta contratual equivalente 

a 91% de cobertura. As linhas comparativas de projeção podem ser visualizadas no Gráfico 7.2.1.2 

adiante. 
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Gráfico 7.2.1.2  

Metros de Rede por Ligação de Água 

 

Elaboração: FGV 

 

A proposição de cálculo inserida na Tabela 15 do texto da manifestação da Concessionária não 

deve ser considerada, pois ignora conceitualmente que a novas ligações, tanto de água quanto de 

esgoto, também ocorrem em áreas já ocupadas (terrenos vazios), já contempladas com 

infraestrutura de rede de água e esgoto, sendo mais conveniente manter o critério de extensão total 

por ligação ativa. Esta condição é mais permanente e a tendência de queda se justifica pelo nível 

de urbanização, ocupação do solo e grau de verticalização da cidade. 

 

Considerando-se o texto da manifestação apresentada pela Concessionária, a FGV 

aprimorou e atualizou o modelo desenvolvido de forma a propiciar a ARSEC a possibilidade 

de seleção entre qualquer uma das duas premissas consideradas, bastando para isso 

selecionar na aba “PREMISSAS”, a alternativa desejada.  

 

Selecionando-se a opção “PC” (Proposta Comercial), assume-se a manutenção dos valores da 

relação existente na Proposta Comercial, conforme sugerido pela Concessionária. Selecionando-

se a opção “PROJETADO”, assume-se a relação proposta pela FGV de forma mais tendencial a 

realidade operacional atual.  
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Os resultados de qualquer uma das opções impactam diretamente nos valores dos investimentos 

projetados. Importante lembrar que a opção selecionada somente altera os valores para o período 

dos anos 8 a 30, mantendo-se os valores realizados dos anos 1 a 7. 

 

Registra-se ainda que esta condição, mesmo se alterada como proposto pela manifestação da 

Concessionária, não retorna os valores que ela insere ao final do item 4.4.1, que diz textualmente: 

 

“O resultado do ajuste leva a mudança do incremento total de rede de água a ser 
executado na Concessão de 452,2 km para 572,9 km. Em redes de esgotos, a 
correção da inconsistência traz a necessidade de incremento de 1.582,2 km de 
redes de esgoto em comparação com 1.557,3 km propostos pela FGV. Ou seja, o 
uso dessa premissa inconsistente pela FGV reduz o incremento de rede de água 
em 120,6 km e de esgoto em 24,8 km”.   

  

Os resultados finais são divergentes dos acima citados pela Concessionária. A rastreabilidade da 

informação acima produzida não foi possível replicar, tendo em vista que a planilha do modelo da 

FGV, devidamente alterado com as observações da Concessionária, não foram por ela 

disponibilizados, conforme prometido verbalmente pelos técnicos da Concessionária/SIGLASUL em 

reunião presencial interativa de 13/02/2020 na sede da ARSEC, que disponibilizariam a planilha até 

19/02/2020. 

 

Com relação ao presente item, conclui-se, após verificação e revisão, que não há 

absolutamente nenhuma CONTRADIÇÃO INTERNA no Relatório da FGV, entretanto, a 

ARSEC pode optar entre a manutenção das projeções realizadas pela FGV, mais compatível 

com a realidade operacional dos sistemas, ou de forma diversa, assumir a projeção prevista 

originalmente na Proposta Comercial e que não está aderente à realidade operacional. 

 

7.2.2 Alteração da Relação de Redes e Ligações Novas Feitas por 

Empreiteiros e pela Concessionária 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 4.4.2 (página 55) refere-se à adoção, 

no modelo desenvolvido pela FGV, de valores diferentes quanto a relação e divisão de 

responsabilidades entre as redes e ligações novas de água e esgoto, construídas pela 

Concessionária e pelos empreendimentos imobiliários. 
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 Para as redes de água, a Proposta Comercial e o Edital previram a execução de 50% 

para cada uma das partes, em todo o período de concessão; 

 Para as redes de esgoto a Proposta Comercial e o Edital previram a execução de 60% 

para a Concessionária e de 40% para os empreendimentos imobiliários, em todo o 

período de concessão; 

 Para as ligações de água a Proposta Comercial e o Edital previram a execução de 60% 

para a Concessionária e de 40% para os empreendimentos imobiliários, em todo o 

período de concessão; e 

 Para as ligações de esgoto a Proposta Comercial e o Edital previram a execução de 80% 

para a Concessionária até o ano 12, reduzindo-se esse percentual para 60% a partir do 

ano 13 até o ano 30. Sendo assim, foi prevista a realização de 20% para os 

empreendimentos imobiliários até o ano 12 e a realização de 40% para os 

empreendimentos imobiliários, entre os anos 13 a 30. 

 

A Concessionária entende que esses valores estão incorporados à “matriz de risco” e que não foram 

respeitados pela FGV. A partir desse contexto apresenta números e valores que pretende sejam 

considerados. Faz parte da alegação que a alteração desse contexto reduz investimentos da 

Concessionária e, portanto, altera os valores finais dos investimentos programados. 

 

A análise desse tema da manifestação possibilita registrar que todos os valores e projeções do 

modelo foram revisados de forma a verificar a pertinência do argumento da Concessionária.  

 

Em primeiro lugar, informa-se, desde já, que simplesmente não há nenhuma afronta a citada matriz 

de risco “presente” no Edital e no Contrato que contemple o tema de forma específica. 

 

Em segundo lugar, conclui-se que o modelo desenvolvido pela FGV não produziu absolutamente 

nenhuma alteração nas citadas premissas, mantendo-se sempre fiel ao que foi estabelecido, o que 

pode ser fácil e rapidamente verificado na aba “Projeções”, conforme segue: 

 

 Linha 56 para percentual de participação nas ligações de água; 

 Linha 60 para percentual de participação nas ligações de esgoto; 

 Linha 78 para percentual de participação nas redes de água; e 

 Linha 83 para percentual de participação nas redes de esgoto. 
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Em terceiro lugar, constatou-se que os resultados finais dos primeiros sete anos, apresentam sim 

divergências nos percentuais de execução, entretanto, tais divergências de percentuais encontram 

explicação na falta de execução das metas contratuais previstas e ao encargo da Concessionária, 

que deixou de cumprir a sua obrigação de realizar investimentos importantes nesse período, como 

é o caso da inexpressiva execução de novas redes coletoras de esgoto. 

 

Em reunião presencial realizada no dia 13/02/2020 na ARSEC, os técnicos da Concessionária e 

seus consultores da SIGLASUL revelaram que entendem que as projeções para os anos 8 a 30 

devem alterar as relações iniciais previstas, de forma a compensar a falta de execução inicial pela 

Concessionária, equalizando-se assim a participação originalmente prevista. A equipe da FGV 

entende não ser possível tal alteração, sob pena de, ai sim, estar alterando as premissas do 

planejamento pactuado. 

 

Os resultados dos anos de concessão remanescente podem vir a corrigir a distorção apresentada 

nos primeiros sete anos e ajustar automaticamente o modelo, entretanto, as premissas de projeções 

não devem ser previamente alteradas apenas para beneficiar a Concessionária com a incorporação 

de um percentual tarifário “extra”. 

 

Com relação ao presente item, conclui-se, após verificação e revisão, que não há aqui, 

absolutamente nenhuma CONTRADIÇÃO INTERNA no Relatório e no modelo da FGV. 

 

7.2.3 Renovação da Rede de Água e Esgoto e Substituição de 

Hidrômetros 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 4.4.3 (página 57), em resumo alega 

que: 

 

 A Proposta Comercial considerou uma extensão de rede de distribuição de água igual a 

2.856.912 metros e, para tanto, previu a necessidade de uma substituição equivalente a 

36,85%, ou seja, 1.052.656 metros; 

 A informação cadastral realizada revelou que a extensão de rede de distribuição existente 

era inferior, ou seja, 2.253.858 metros; 
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 A FGV realizou um novo planejamento com detalhamento omisso, reduzindo o 

quantitativo de1.052.656 para 802.780 metros; 

 A decisão da FGV não respeita as premissas estabelecidas na Proposta Comercial e a 

alocação de riscos, reduzindo o percentual de 36,85% para 35,61%; 

 Há descumprimento da obrigação de justificar a razão da mudança de premissa e de 

explicitar como foi realizado o novo planejamento; 

 No caso de substituição de hidrômetros, a FGV considerou o quantitativo substituído pela 

Concessionária nos primeiros sete anos e só aplicou as premissas da Proposta Comercial 

a partir do ano 8; e 

 Ao final dessa argumentação solicita que seja mantido o planejamento previsto na 

Proposta Comercial e apresenta a Tabela 16 – Resumo das alterações dos quantitativos 

– FGV e Premissas da Proposta Comercial. 

 

Analisando a argumentação apresentada na manifestação da Concessionária, verificou-se que as 

explicações já estão inseridas na própria argumentação apresentada, pois: 

 

 O citado “novo planejamento” foi realizado a partir dos valores consolidados do cadastro 

atualizado pela própria Concessionária, que encontrou uma extensão menor de rede de 

distribuição do que a originalmente prevista; 

 Uma parcela dos valores totais finais se justifica “em função da menor renovação de rede 

nos primeiros sete anos de concessão”, revelado pela própria Concessionária; 

 A FGV manteve rigorosamente os mesmos critérios previstos no Termo de Referência do 

Edital e na Proposta Comercial, em relação aos percentuais de substituição de rede de 

distribuição de água, o que pode ser rápida e facilmente verificado na linha 71 da aba 

“Projeções”, da planilha Excel disponibilizada. A extensão resultante está registrada na 

linha 73 da mesma aba, sendo assim, não apresenta detalhamento omisso; 

 Com relação à substituição de hidrômetros, a FGV considerou exatamente o que ocorreu 

nos primeiros sete anos e manteve o planejamento previsto na Proposta Comercial para 

o período remanescente; e 

 Além do texto do Relatório 2 – Produto 1, a FGV disponibilizou a planilha do modelo. 

Como não foram feitas nenhuma alteração em relação ao planejamento inicial, os valores 

finais divergentes se explicam automaticamente em função do resultado da execução 

realizada nos primeiros sete anos de concessão. 
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Portanto, não há o que se falar em mudança de premissa a ser justificada, pois simplesmente não 

houve. Sendo assim, lançaram-se os números corretos encontrados nos relatórios técnicos 

operacionais da Concessionária e da Agência Reguladora. 

 

Com relação ao presente item, conclui-se, após verificação e revisão, que não há 

absolutamente nenhuma CONTRADIÇÃO INTERNA no Relatório da FGV. 

 

7.2.4 Dedução de Receitas Advindas de Acordo de Cooperação 

Técnica 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 4.4.4 (página 58), alega que as 

“redes executadas pela Concessionária em serviços aos empreiteiros deixem de estar 

relacionadas nos investimentos”. Com essa argumentação solicita excluir as receitas advindas 

de acordo de cooperação técnica, do fluxo de caixa, como redutor de investimentos. 

 

As receitas com empreiteiros já foram reavaliadas anteriormente e excluídas das receitas 

complementares, evitando-se assim dupla incidência de seus valores e efeitos. Com isso, o modelo 

revisado manteve apenas os valores oriundos de cooperação técnica no tópico investimentos. 

 

A área de fiscalização da ARSEC mantém a informação das extensões físicas de rede realizadas 

pela Concessionária e pelos empreendimentos imobiliários de forma segregada, a partir dos 

relatórios gerenciais e operacionais da Concessionária. 

 

Considerando-se que a execução física dessas extensões ocorreu e foi lançada como sendo da 

Concessionária, o fluxo de caixa deve manter sim os investimentos realizados pelos acordos de 

cooperação técnica como redutor de investimento, pois houve entrada de recursos para esse fim e 

não mais estão presentes em serviços complementares. 

 

Aliás, registre-se que o fluxo de caixa apresentado pela própria Concessionária no pleito da 1ª. RTO 

assume esta condição de forma correta, no entendimento da FGV.  

 

Com relação ao presente item, conclui-se, após verificação e revisão, que não há 

absolutamente nenhuma CONTRADIÇÃO INTERNA no Relatório da FGV. 
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7.2.5 Recursos Adicionais Oriundos do 2º Termo Aditivo 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 4.4.5 (páginas 59 a 61), argumenta 

resumidamente que o pedido de revisão ordinária apresentado considerou:  

 

 Os investimentos realizados no período do 1º ao 6º ano;  

 No período entre 7º e o 30º ano, os investimentos estabelecidos pelo PDAE, incluindo o 

Plano Emergencial do 2º Termo Aditivo, no valor de R$ 223,9 milhões; 

 O reequilíbrio contratual é momento para corrigir as distorções da realidade encontrada 

em relação à Proposta Comercial; 

 A modelagem de investimentos da FGV foi desenvolvida, exclusivamente, tomando por 

base a Proposta Comercial (itens, quantitativos e custos unitários), adicionada de 

investimentos complementares constantes das exigências do 2º Termo Aditivo (Anexo III 

– Cronograma Financeiro) e distorções de mercado identificadas no PMSB de 2019, com 

valores de dezembro 2016, convertidos para a moeda de maio de 2011; 

 A FGV incorporou na planilha da Proposta Comercial, oito itens adicionais, com 

investimentos oriundos do 2º Termo Aditivo, cujo detalhamento consta da Tabela 17, 

apresentada; 

 A FGV não explicita qual critério adotou para a seleção dos investimentos remanejados 

do 2º Termo Aditivo, cujo valor total representa apenas 19% do montante global previsto 

no 2º Termo Aditivo - Anexo III – Cronograma Financeiro (que tem o valor total de R$ 

1.120.400.000,00 – valor de dezembro/2016); 

 No Relatório da FGV (página 207), está destacado que “entre as exigências de 

investimentos inseridas no contexto do 2º TAC, poucas podem e devem ser consideradas 

como adicionais, visto que a maioria delas na verdade tratam de recompor as exigências 

inicialmente pactuadas nas metas do Contrato de Concessão e cujo cumprimento não 

estava sendo alcançado ...”, sendo essa consideração uma clara contradição às 

premissas da proposta de 1ª RTO da FGV, pois há uma utilização parcial dos valores, 

sendo que o valor do 2º Termo Aditivo deve ser considerado integralmente para o período 

de ano 6 ao 12 da concessão; e 

 Existência de classificação inadequada de investimentos no 2º TA, pois o investimento 

em elevatórias deveria ser classificado como uma expansão e não como renovação. 
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A equipe da FGV, a partir das considerações inseridas pela Concessionária no texto de 

manifestação, reavaliou todo o conteúdo objetivando verificar as eventuais alegadas contradições 

internas que a FGV teria ocasionalmente produzido e constatou que: 

 

 O pleito de reequilíbrio da Concessionária foi protocolado em 16/08/2018, sendo que 

nesta data já estavam concluídos, a mais de 90 dias, os resultados do ano 7 de concessão 

e mesmo assim, conforme a própria Concessionária, foram considerados os 

investimentos realizados de 6 anos e não de 7. A partir do ano 7 considerou-se como 

base, o PDAE, segundo a Concessionária. Conforme será apresentado mais adiante este 

argumento é absolutamente incoerente, pois nem mesmo o PDAE foi usado 

integralmente no pleito de reequilíbrio; 

 A FGV concorda que o reequilíbrio contratual é o momento de corrigir eventuais 

distorções da Proposta Comercial, tanto é assim que em vários itens e tópicos do modelo 

desenvolvido assume essa premissa e este fato é omitido pela Concessionária no texto 

de manifestação apresentado; 

 Ao contrário do que afirma a Concessionária, a equipe da FGV, além dos oito itens citados 

na Tabela 17, incorporou ao modelo outros itens citados no 2º Termo Aditivo, conforme 

demonstrado no item 8.3 do presente relatório. Esta informação estaria correta se 

houvesse apenas lançamentos de itens “originalmente” não previstos na Proposta 

Comercial, o que foi desconsiderado pela Concessionária; 

 Está incorreta a informação de que a FGV teria incorporado apenas 19% do montante 

global previsto no 2º Termo Aditivo, visto que para se chegar a tal resultado a 

Concessionária se baseia apenas nos oito itens anteriormente mencionados, sem 

considerar os demais itens lançados pela FGV; e 

 A reavaliação da equipe da FGV considerou correta a observação da manifestação da 

Concessionária e no modelo revisado e atualizado, já efetuou a classificação de 

investimento em elevatória de esgoto do 2º Termo Aditivo, como uma “expansão” e não 

como “renovação”. Esta constatação foi apresentada em reunião presencial interativa de 

13/02/2020, realizada na ARSEC, entre esta, a FGV e a Concessionária com a presença 

de seus Consultores. Registra-se que esta alteração não produz nenhum impacto 

nos resultados do modelo. 
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Com relação ao presente item, conclui-se, após verificação e revisão, que a argumentação 

apresentada pela manifestação da Concessionária não pode ser considerada como 

CONTRADIÇÃO INTERNA no Relatório da FGV. 

 

7.3 Omissões da Proposta da FGV nos Investimentos 

 

O item 5.4 do texto da manifestação da Concessionária aponta, segundo o seu entendimento, nos 

subitens 5.4.1 a 5.4.3 a existência de OMISSÕES DA PROPOSTA DA FGV DE REVISÃO 

ORDINÁRIA, nos investimentos, (incluindo planilha do modelo) relativos a: 

 

 Omissão ao ignorar as distorções no Plano de Investimentos; 

 Distorções no Projeto de Engenharia; e 

 Distorções em custos unitários não avaliadas. 

 

Os subitens a seguir apresentam a análise da FGV quanto ao texto inserido na manifestação da 

Concessionária para cada um dos pontos acima mencionados. 

 

7.3.1 Omissão ao Ignorar as Distorções no Plano de Investimentos 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 5.4.1 (páginas 74 a 76), argumenta 

resumidamente que: 

 

 Contratou, em janeiro de 2018, a empresa CONCREMAT para realizar a revisão e 

atualização do Plano Diretor de Água, Esgoto e Lodos de Cuiabá, conforme diretrizes da 

legislação em vigor; 

 A atualização do PDAE identificou a necessidade de se redefinirem os investimentos 

planejados, o que serviu de base para sugestões de alterações no escopo do Plano 

Emergencial formalizado entre as partes, com anuência do MPE e celebração de termo 

aditivo específico; 

 A orçamentação dos investimentos do PDAE considerou os quantitativos necessários à 

manutenção das metas regulatórias, à renovação dos ativos previstas e preços de 

referência de mercado; 
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 No pleito de reequilíbrio a Concessionária considerou para o período de 7 a 30 anos os 

investimentos estabelecidos no PDAE; 

 A FGV desconsiderou as informações do PDAE em seu modelo, sob o argumento de os 

“valores de custos unitários utilizados pelo PDAE não terem sido objeto de avaliação 

regulatória por parte da ARSEC e também não ter sido homologado como parte integrante 

do Contrato de Concessão original e seus termos Aditivos, sendo, portanto, estudo 

interno da Concessionária, inobstante terem sido elaborados com base em Tabela 

SINAPI”; 

 O “fato de a ARSEC ainda não ter avaliado e homologado os custos e as balizas previstas 

no PDAE não é motivo suficiente para desconsiderá-lo por completo no pleito de 

reequilíbrio desta revisão ordinária”, sendo este o momento adequado para realizar a 

validação regulatória (“...estabelecendo, em acordo com a Concessionária, um novo 

parâmetro de preços que sirva de baliza para investimentos futuros, tendo em vista as 

condições atuais de mercado”.); 

 A atualização da equação econômico-financeira permite corrigir as distorções verificadas 

e “para que seja restituído o equilíbrio contratual de acordo com a matriz de risco 

pactuada, sendo fundamental a aprovação de um novo parâmetro de preços, definido em 

comum acordo entre a Concessionária e a ARSEC; 

 Os parâmetros utilizados para balizar o 2º Termo Aditivo e o Termo de Aditamento ao 

Contrato - TAC, posteriormente incorporados pelo PDAE, não foram aleatórios, mas sim 

fruto de acordo entre as partes, inclusive pelo fato de a Concessionária estar, à época, 

sob regime de intervenção; 

 As premissas usadas foram definidas pelo Poder Concedente, com participação da 

ARSEC e da Concessionária, nessa época controlada pelo Poder Concedente, eis que 

ela estava sob intervenção. “Trata-se, portanto, parâmetros de preços que foram sim 

objeto de validação pelo Poder Concedente e pela ARSEC.”; 

 A Cláusula 3.3.1, do 2º Termo aditivo deixa claro que as premissas foram elaboradas com 

informações que vieram da equipe técnica que era responsável pela operação da 

Concessionária durante a intervenção e ainda “... A não confirmação dessas premissas 

demandará revisão pelas partes, em comum acordo, de todos os aspectos vinculantes 

eventualmente afetados no PLANO DE INVESTIMENTOS EMERGENCIAIS”; e 

 “Nesse contexto, torna-se ainda mais adequada a utilização das referências de preço 

constantes do Plano Diretor como baliza na presente Revisão Ordinária para precificar os 

investimentos previstos a partir do ano 9 da concessão”. 
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A detida análise em cada um dos tópicos apresentados pela Concessionária permite avaliar e 

concluir a existência ou não, pela FGV, de eventuais OMISSÕES AO IGNORAR DISTORÇÕES NO 

PLANO DE INVESTIMENTOS, conforme citado pela Concessionária. 

 

Conforme já constatado no Relatório apresentado pela FGV, o citado PDAE (elaborado pela 

CONCREMAT), é um instrumento INTERNO (“intramuros”) de planejamento das ações da 

Concessionária, não se constituindo, portanto, em instrumento contratual entre as partes.  

 

O encaminhamento do PDAE à ARSEC foi realizado apenas a título de dar conhecimento à 

Agência Reguladora das ações que estavam sendo planejadas, e em nenhum instante foi 

solicitado ou demandado pela Concessionária que a ARSEC avaliasse e se posicionasse em face 

de eventuais distorções de custos e atualização de mercado. Sendo assim, não há, no âmbito 

da apresentação do PDAE à ARSEC, nenhuma solicitação da Concessionária, concernente a 

avaliação dos custos que estariam distorcidos para eventual validação. 

 

Verificou-se também que o pleito de reequilíbrio apresentado pela Concessionária, apenas “adota” 

supostos custos oriundos de orçamentação do PDAE, sem, contudo, solicitar à ARSEC sua 

validação, através de planilhas de composição de preços unitários que comprovariam as 

distorções específicas de cada item que desejaria ver corrigido. 

 

A ausência desta solicitação no âmbito do Pleito de Reequilíbrio não pode ensejar acusação da 

Concessionária de que a FGV (e mesmo a ARSEC), teriam se omitido a avaliar distorções de 

mercado. 

 

Não há nenhuma explicação coerente da Concessionária para não ter considerado no âmbito do 

seu pleito (ano 7), os valores dos investimentos já realizados, mas sim os planejados. 

 

No ano 7 a Concessionária considerou os seguintes valores de investimentos em mil reais de maio 

de 2011:  

 

 Água = R$ 62.826,76;  

 Esgoto = R$ 170.205,67; 

 Outros = R$ 2.383,11; 

 Receitas empreiteiros = - R 3.239,91,00; e 
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 Total = R$ 232.175,62. 

 

Interessante observar que estes valores foram resultados da composição de investimentos 

realizados no montante de R$ 29.445,689 no período de três meses (maio a julho de 2018) e, 

investimentos projetados de R$ 205.969,86 de nove meses (agosto de 2018 a abril de 2019), 

segundo critérios do PDAE. Este fato revelaria que os últimos nove meses do ano 7 de concessão 

teriam sido realizados aproximadamente sete vezes mais investimentos do que nos primeiros três 

meses.  

 

Além de todo o equívoco verificado e da reduzida probabilidade de terem sido consolidados tais 

investimentos, estes foram, equivocadamente, deflacionados apenas pelo Índice de Custo da 

Construção Civil - INCC para o lançamento no fluxo de caixa, demonstrando uma completa 

inadequação da Concessionária com relação à qual seria a “moeda do contrato”. 

 

Verificando-se então os arquivos do citado PDAE elaborado pela CONCREMAT, referente à 

Atualização do Plano Diretor de Água, Esgoto e Lodo do Município de Cuiabá – MT, nota-se 

que: 

 

 O arquivo “.300614-70-EP-700-RL-1001-Rev0_diagnostico_tomo I”, trata-se do Produto 

2 – Diagnóstico dos Sistemas – TOMO I – Aspectos socioeconômicos, ambientais e 

infraestrutura (81 páginas). março 2018 – não apresenta nenhuma referência sobre 

preços, custos e insumos relacionados à CAPEX; 

 

 O arquivo “.300614-70-EP-700-RL-1001-Rev1_diagnostico_tomo II”, Trata-se do Produto 

2 – Diagnóstico dos Sistemas – TOMO II – Diagnóstico dos sistemas de abastecimento 

de água (282 páginas). maio 2018 – não apresenta nenhuma referência sobre preços, 

custos e insumos relacionados à CAPEX; 

 

 O arquivo “.300614-70-EP-700-RL-1001-Rev2_diagnostico_tomo III”, trata-se do Produto 

2 – Diagnóstico dos Sistemas – TOMO III – Diagnóstico dos sistemas de esgotamento 

sanitário (115 páginas). junho 2018 – não apresenta nenhuma referência sobre 

preços, custos e insumos relacionados à CAPEX; 
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 O arquivo “PRODUTO 3 – ESTUDOS DE VAZÕES_R1”, (57 páginas). Apresenta 

projeções populacionais e estudos de demandas - julho 2018 – não apresenta nenhuma 

referência sobre preços, custos e insumos relacionados à CAPEX; 

 

 O arquivo “PRODUTO 4 – OBJETIVOS E METAS – TOMO I – INFRAESTUTURA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA”, (140 páginas). julho 2018 – apresenta três alternativas 

técnicas para solucionar os problemas de abastecimento de água e para análise 

comparativa da melhor solução (custo benefício) a ser adotada, utiliza e assume apenas 

dados parciais relacionados a reservatórios e adutoras (ver página 96 e seguintes do 

arquivo do PDAE) e cotações de preços apenas estimativos a partir de dados da 

COMPESA/PE e SABESP/SP; 

 

 No PDAE o item 6.2 - Custo de Investimento, a estimativa de custos de investimento tem 

a intenção de comparar as alternativas técnicas propostas. Diante disso, “investimentos 

presentes em todas as alternativas, como por exemplo, obras como a implantação 

da ETA Sul ou a implantação do Reservatório do INPE, não foram levadas em 

consideração; uma vez que esses investimentos estão presentes em todas as 

alternativas propostas”. 

 

 Ainda segundo o PDAE elaborado pela CONCREMAT, “não foram levadas em 

consideração também o investimento na substituição de redes primárias, pelo mesmo 

fato desses investimentos não serem comparativos entre as alternativas. Tendo em vista 

que um dos objetivos do plano é a implantação de DMCs em toda a rede do município, 

todas as redes primárias do município passarão por essa reformulação em menor ou 

maior prazo, durante os próximos 25 anos, independente da alternativa técnica que for 

implantada. Não havendo, portanto, diferenças significativas de investimentos nessa área 

entre as alternativas”. 

 

 Ainda no PDAE, verifica-se que “Da forma como as alternativas foram elaboradas, muito 

similares umas as outras, os investimentos em obras estruturais que são comparáveis 

entre as alternativas, acabaram se resumindo em dois tipos de obras: implantação de 

reservatórios e implantação de adutoras.”. 
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 Ainda, segundo o PDAE, “A composição de preços utilizada para estimar os custos de 

investimento foi utilizada com base na planilha referência de composições de preços 

desonerados do SINAPI/MT, atualização de dezembro de 2017, em cotações de preço 

junto a Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, e em cotações de 

preço junto a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP. 

Com base nesses dados orçamentários, os investimentos estimados para reservatórios 

a partir do volume de reservação necessário, foi realizado com base nas seguintes curvas 

de custo:”. 

 

 Com base nessa análise, o PDA sugere a adoção da alternativa 2 para a evolução do 

Sistema de Abastecimento de Água. Importante observar que os custos da análise de 

viabilidade interna da consultoria CONCREMAT, não são os mesmos constantes do 

Pleito de Reequilíbrio da Concessionária para a 1ª. RTO, portanto, o argumento 

utilizado de que o PDA foi referência não está correta. 

 

 O arquivo “PRODUTO 4 – OBJETIVOS E METAS – TOMO II – INFRAESTUTURA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO”, (69 páginas). julho 2018 – Apresenta duas alternativas 

técnicas para solucionar os problemas de esgotamento sanitário, sendo que a primeira 

alternativa possui duas derivações. 

 

 Para análise comparativa da melhor solução (custo benefício) a ser adotada, utiliza-se 

apenas “dados parciais relacionados à elevatórias e unidades de tratamento, visto 

que as redes coletoras não seriam comparáveis”. Da mesma forma que para o 

sistema de água, utiliza dados comparativos a partir da COMPESA/PE e SABESP/SP. 

 

 Com base nessa análise, o PDE sugere a adoção da alternativa 1B. 

 

 Importante observar que os custos da análise de viabilidade interna da consultoria 

CONCREMAT não são os mesmos constantes do Pleito de Reequilíbrio da 

Concessionária para a 1ª. RTO, portanto, o argumento utilizado de que o PDE foi 

referência não está correto e não deve ser considerado. 
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 O arquivo “PRODUTO 4 – OBJETIVOS E METAS – TOMO III – DISPOSIÇÃO FINAL DE 

LODO”, (41 páginas). julho 2018 – Apresenta três alternativas técnicas para solucionar 

os problemas de destinação final de lodos. 

 

 Com base nessa análise, o PDA/PDE sugere a adoção da alternativa 1. 

 

 O arquivo “PRODUTO 5 – PROGRAMAS, AÇOES E PROJETOS E PROGRAMAÇÃO 

FÍSICO-FINANCEIRO”, (73 páginas). julho 2018 – Apresenta a definição dos programas, 

ações e projetos e suas correspondentes programações físico-financeira. A Tabela 29 

deste documento do PDAE apresenta o resumo final dos investimentos (item 4.4 – página 

68) estimados para o período de 2018 a 2042, totalizando-se em moeda de dezembro de 

2017 os seguintes valores: 

 

 Abastecimento de água = R$ 361.513.909,68; 

 Esgotamento sanitário = R$ 1.026.056.396,52; e 

 Total = R$ 1.387.570.306,19. 

 

 Ao se deflacionar esses investimentos pela fórmula paramétrica a valores de maio de 

2011, chega-se ao montante de R$ 897.112.579,30 que divergem significativamente dos 

valores apresentados no pleito pela Concessionária (R$ 676.137.576,28), o que 

representa um percentual 32,68% superior, levando-se em conta o mesmo período (2018 

a 2042). Ou a Concessionária usou o PDA/PDE apenas no que lhe interessava citar 

no texto da manifestação apresentada, ou apenas está querendo criar uma 

argumentação completamente equivocada para a revisão da análise pretendida, 

visto que de fato não seguiu os custos referenciais do PDA/PDE. 

 

 Outro fato a ser considerado, é o argumento da Concessionária em ter utilizado os valores 

e planejamentos oriundos do PDAE para a proposição de alterações no escopo do Plano 

Emergencial, formalizado entre as partes, com anuência do MPE e, celebração de termo 

aditivo específico. Verificando os documentos atualizados das alterações pactuadas, 

constata-se que não foram alterados os valores dos investimentos, mas apenas 

remanejados entre as rubricas ali existentes. Inclusive, estranhou-se o fato da 

Concessionária que tanto “reclama” dos índices de perdas, ter proposto nessas 
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alterações a redução de investimentos nessa rubrica, tendo esse fato constado da 

observação da ARSEC. 

 

Com relação ao presente item da manifestação apresentada, considerando-se os 

apontamentos aqui inseridos, conclui-se que a argumentação da Concessionária não pode 

e não deve ser considerada como uma OMISSÃO, quer seja da FGV ou da ARSEC, pois, de 

fato, a ARSEC jamais foi instada a se manifestar sobre eventuais distorções no Plano de 

Investimentos da Concessionária, nem via PDAE elaborado pela CONCREMAT, nem mesmo 

no Pleito de Reequilíbrio da Concessionária.  

 

Aliás, a argumentação verificada no texto de manifestação da Concessionária, na verdade, 

trata-se de apresentação de um ADITIVO completamente “extemporâneo” ao Pleito de 

Reequilíbrio contratual protocolado, visto que não está originalmente presente no Pleito. 

 

7.3.2 Distorção no Projeto de Engenharia 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 5.4.2 (páginas 77 a 79) argumenta 

resumidamente que:  

 

 No âmbito do escopo da RTO devem ser consideradas as distorções verificadas no Plano 

de Investimentos da Concessão; 

 A maioria das obras executadas nos primeiros sete anos de concessão não estava 

prevista na Proposta Comercial em função do contexto da situação dos sistemas, o que 

obrigou a Concessionária a executar um significativo programa de recuperação das 

instalações operacionais do sistema de água, em detrimento do sistema de esgoto; 

 Houve INCREMENTO na capacidade de produção em 527 l/s no sistema de 

abastecimento de água, decorrente das obras de recuperação e melhorias das ETAs 

existentes; 

 Houve importante redução da sazonalidade na distribuição de água no período de 2012 

a 2016; 

 O 2º TA com investimentos programados de R$ 92,1 milhões (água) e R$ 131,8 milhões 

(esgoto) para o período do ano 6 ao ano 12 deve ser entendido como um primeiro sinal 

da necessidade de revisão da concepção de engenharia do programa de investimentos 

inicialmente estabelecido pela Proposta Comercial; 
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 Os nos 6 e 7 devem ser considerados como um momento de transição do programa de 

investimentos da concessão; 

 Os investimentos futuros, além do ano 12, devem ser revistos com base na realidade do 

mercado, incluindo a adoção de novas tecnologias; e 

 A FGV não avalia a razoabilidade técnica dos investimentos futuros propostos no PDAE; 

 Excessivo rigor da FGV ao observar o conjunto de obras e custos unitários desatualizados 

pode comprometer o alcance da Revisão Tarifária Ordinária. 

 

A análise de cada uma das considerações apresentadas na manifestação pela Concessionária 

permite avaliar e concluir a existência ou não, pela FGV, de eventuais OMISSÕES AO IGNORAR 

DISTORÇÕES NO PLANO DE INVESTIMENTOS, conforme citado pela Concessionária, 

especialmente no que se refere aos projetos de engenharia. 

 

O estudo e o modelo considerados pela FGV consideraram todas as incorporações ao Plano de 

Negócios apresentado, advindas da pactuação do 2º Termo Aditivo e também nas soluções 

alteradas de configuração presentes nos sistemas de água e esgoto, definidas pela Concessionária 

no PDAE tais como: (i) ampliação da capacidade de produção do sistema de água para 950 l/s; (ii) 

ampliação da capacidade  de reservação de 9.000 m³ para mais de 29.000 m³; (iii) redução da 

capacidade de tratamento de ETEs de 1800 l/s para 777 l/s conforme definido pelo 2º TA; etc. 

 

Os investimentos executados nos primeiros sete anos contratuais foram considerados no contexto 

da Proposta Comercial e alterações do 2º Termo aditivo, a partir das informações disponibilizadas 

pelos relatórios técnicos e gerenciais da Concessionária e relatórios periódicos de 

acompanhamento elaborados pela ARSEC. 

 

Não há evidências alguma de incremento de 527 l/s na ampliação da capacidade do 

sistema de distribuição de água a partir de obras e intervenções realizadas a título 

de recuperação e melhorias.  

 

O estudo da FGV reconhece os valores das intervenções realizadas e estas foram lançadas 

como melhorias, a partir das informações do pleito da Concessionária. 
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As ampliações do sistema de Produção de Água (950 l/s) foram lançadas nos anos 

respectivos à ampliação efetuada nas ETAs Ribeirão do Lipa (200 l/s) e ETA Sul (750 l/s); 

 

O relatório da FGV apresenta e registra, no âmbito da avaliação da solicitação de 

consideração de custos com caminhões pipa apresentado pela Concessionária, a redução 

da sazonalidade, entendendo, entretanto, que já decorridos praticamente oito anos de 

concessão, este tema ainda está pendente de solução, frustrando a expectativa do Poder 

Concedente e da população com relação à solução desse histórico problema. 

 

O estudo elaborado pela FGV contemplou, também, o replanejamento para todo o período 

da concessão, a partir dos resultados realizados nos primeiros sete anos, dos estudos de 

demanda e parâmetros dos sistemas, conforme observado na planilha do modelo na aba 

“Projeções”, sendo assim, pode-se constatar que há total consideração quanto a 

RAZOABILIDADE TÉCNICA dos investimentos futuros a serem realizados. 

 

Com relação aos critérios na consideração dos custos unitários levados a efeito pela FGV, 

o item subsequente deste relatório apresenta com maior detalhamento o tema, onde pode 

ser constatado não haver o alegado “excessivo rigor” em sua avaliação, mas apenas a 

consideração do que fora pactuado entre as partes, sendo assim, a FGV se restringe ao 

objeto para a qual foi contratada, e não pode alterar os valores que sequer foram objeto do 

Pleito de Reequilíbrio como exposto anteriormente. 

 

Com relação ao presente item da manifestação apresentada, considerando-se os 

apontamentos aqui inseridos, conclui-se que a argumentação da Concessionária não pode 

e não deve ser considerada como uma OMISSÃO da FGV quanto à DISTORÇÃO NO PROJETO 

DE ENGENHARIA. 

 

7.3.3 Distorção em Custos Unitários, não Avaliada 

 

O texto da manifestação da Concessionária, presente no item 5.4.3 (páginas 79 a 84) argumenta 

resumidamente que:  
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 A FGV utilizou os custos unitários da Proposta Comercial, ignorando que, em muitos 

casos, diferem significativamente dos utilizados na elaboração do 2º Termo Aditivo e no 

PDAE, apresentado pela Concessionária; 

 A FGV não apresenta qualquer razão técnica capaz de justificar tal desconsideração, 

ainda que os “novos valores tenham origem em pesquisas de mercado”; 

 O PDAE tem como base a tabela SINAPI; 

 O Plano de Investimentos considera os atributos de orçamento (especificidade, 

temporalidade, aproximação e vinculação ao contrato) que exigem adaptações de 

composições referenciais padrão para ajustá-las a realidade da obra que se está orçando; 

 A FGV despreza os novos preços apresentados; 

 A análise da FGV foi superficial sobre a estruturação de preços, como por exemplo: 

 

 Barragem e Captação;  

 Implantação de tratamento de lodo; 

 Proteção de transientes; 

 Unidade de Cavalo Vapor - CV como unidade de referência; e 

 Itens com unidade “0”. Como manter uma situação destas? 

 

 São apontados dados de orçamentos apresentados em eventos públicos ou tabelas de 

referência como exemplo comparativo de valores a considerar: 

 

 Estação de Tratamento de Água; 

 Reservação; 

 Rede de distribuição; 

 Ligação Completa de água; 

 Estação de Tratamento de Esgoto; e 

 Redes coletoras e coletores tronco. 

 

A análise de cada uma das considerações apresentadas pela Concessionária permite avaliar e 

concluir a existência ou não, pela FGV, de eventuais OMISSÕES na análise dos custos unitários. 

 

A FGV considerou sim, como premissa básica do estudo, a utilização dos custos unitários presentes 

na Proposta Comercial, entretanto, também foram considerados os preços unitários presentes 

no 2º Termo Aditivo.  
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Equivoca-se o texto de manifestação da Concessionária ao mencionar que a FGV não apresenta 

“qualquer razão técnica” que possa justificar tal desconsideração (ainda que os novos valores 

tenham origem em pesquisas de mercado), simplesmente pelo fato de que a Concessionária, 

anteriormente à manifestação protocolada, jamais demandou à ARSEC solicitação para 

avaliação e validação destes custos, quer seja por ocasião de apresentação do PDAE, quer 

seja na apresentação do pleito de revisão da presente RTO. Aliás, este tema está sendo 

apresentado na manifestação da Concessionária como uma disfarçada e incompleta forma de 

ADITIVO ao pleito de revisão contratual.  

 

Seria então o caso de perguntar, porque a FGV e ARSEC deveriam manifestar-se sobre algo que 

não foi solicitado. O Pleito da Concessionária limita-se a informar que usou custos unitários no 

PDAE e muitos dos custos apresentados nem no PDAE estão mencionados, conforme já abordado 

anteriormente. Mais uma vez, reafirma-se que nem o PDAE e nem o Pleito de Reequilíbrio 

apresentam composições de custos unitários, para os quais solicitam avaliação e validação. 

 

Destaca-se desde já que todos os valores de investimentos apresentados no Pleito de Reequilíbrio 

da Concessionária estão deflacionados de forma equivocada pelo INCC, para o fluxo de caixa 

considerado e não pelo resultado da fórmula paramétrica. 

 

A argumentação da manifestação da Concessionária avalia que a análise da FGV sobre a 

estruturação de preços e seus custos unitários foi superficial, citando: 

 

Barragem e Captação - A argumentação da Concessionária alega que a FGV apresentou estes 

em um só item e com preço global. A argumentação prossegue perguntando por que não adotar os 

valores em itens separados nesta 1ª. RTO, corrigindo-se o erro do procedimento constante na 

Proposta Comercial. (“Se no passado a Proposta Comercial assim apresentou o item e não se 

encontrou no presente uma justificativa técnica para tal procedimento, por que não fazer o correto 

agora na 1ª RTO e conhecer os custos unitários para cada unidade?”) 

 

Simplesmente o pleito da 1ª. RTO apresentado não solicitou a segregação dos dois itens que estão 

agrupados. Pior que isso, adicionou aos dois citados itens a etapa de elevatória de água bruta 

apresentando apenas uma segregação entre custos com obra “civil” e “equipamentos”, no item 1.1.1 

da aba “INVESTIMENTOS” do pleito da RTO, conforme a seguir: 
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Figura 7.3.3.1 

Investimentos 

 

Fonte: Pleito da Concessionária 

 

A Concessionária equivoca-se completamente em seu pleito de reequilíbrio e depois argumenta 

que a análise da FGV foi superficial. Trata-se de uma argumentação completamente absurda e 

apresentada de forma descoordenada pela Concessionária e seus Consultores. 

 

Implantação do tratamento do lodo - A Concessionária argumenta que esta etapa remete a um 

tratamento suplementar que pode ser feito em função de vazão ou mesmo volume de lodo, além da 

especificação da tecnologia utilizada. 

 

A análise da argumentação da Concessionária permitiu verificar que este importante item, 

principalmente no tocante a adequação ambiental das unidades de tratamento, só está presente de 

forma explícita na Proposta Comercial para a unidade de tratamento de água, entretanto, o pleito 

apresentado pela Concessionária informa a não execução de tal etapa e nem mesmo prevê a sua 

programação para anos futuros. 

 

De forma responsável, a FGV não efetuou nenhum lançamento deste componente para o período 

realizado e ainda reprogramou para anos subsequentes a implantação de tão necessário 

componente, conforme valores previstos na Proposta Comercial da Concessionária. 

 

Desta forma fica evidente que não houve nenhuma omissão da FGV quanto a esse aspecto, 

não estando correta a argumentação apresentada na manifestação da Concessionária. 

 

Proteção de transientes - A argumentação da Concessionária limita-se a informar que tal item tem 

íntima relação com tecnologias de controle que a cada dia avançam, mas não apresentam de fato, 

qual foi a omissão da FGV nesse sentido. 

 

Este tema foi apresentado em item específico na Proposta Comercial da Concessionária, entretanto 

consta em conjunto com o Item de Adutoras e Acessórios no Pleito de Reequilíbrio para a 1ª. RTO.  

 

1.1 MELHORIAS SISTEMA ÁGUA

1.1.1 Barragens, Captações e Elevatórias de Agua Bruta 

1.1.1.1 Civil

1.1.1.2 Equipamentos
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O estudo da FGV, considerou, responsavelmente, de forma segregada, em respeito à Proposta 

Comercial, todos os itens lançados pela Concessionária, limitados evidentemente aos valores do 

Plano de Negócios apresentado.  

 

Desta forma fica evidente que não houve nenhuma omissão da FGV quanto a esse aspecto 

não estando correta a argumentação da manifestação da Concessionária. 

 

Manutenção de CV como unidade de referência - A argumentação da manifestação da 

Concessionária refere-se que, para obtenção de preço total comparado com preço unitário. Essa 

unidade não é utilizada na prática. 

 

Em que pese a argumentação da Concessionária ser verdadeira com relação a ser uma unidade 

pouco usual na elaboração de orçamentação (conforme já informado no Relatório da FGV), há um 

equívoco na argumentação, pois não se trata de nenhuma argumentação e critério introduzido pela 

FGV, mas sim presente no 2º Termo Aditivo assinado e pactuado pela Concessionária. Não há 

explicação dos motivos que levaram a Concessionária assinar o citado termo aditivo com tal 

inadequação. A FGV apenas respeitou os critérios e os valores pactuados. 

 

Desta forma fica evidente que não houve omissão da FGV quanto a esse aspecto, não 

estando correta a argumentação da manifestação da Concessionária. 

 

Itens com unidade “0” e valor global. Como manter uma situação destas?  

 

Mais uma vez a argumentação da Concessionária tenta transferir a FGV eventuais falhas não 

cabíveis no estudo. Os itens que aqui a Concessionária cita referem-se àqueles relativos ao 2º 

Termo Aditivo, pactuado com assinatura da própria Concessionária, no qual consta na unidade a 

expressão “na.”, provavelmente referindo-se a uma tradução de “não aplicável”. 

 

Sem que haja impacto algum nos resultados do modelo, as informações foram aqui digitadas 

equivalente a 1 (unidade), pois trata-se de itens que deveriam ser “Global” ou “Verba” sem 

parametrização física visível, conforme já evidenciado anteriormente nesse estudo. 
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DADOS DE ORÇAMENTOS APRESENTADOS EM EVENTOS PUBLICOS 

 

As tabelas 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 da manifestação da Concessionária apresentam alguns itens 

de custos unitários para serem comparados com custos de mercado, a custos unitários presentes 

na Proposta Comercial e 2º Termo Aditivo. 

 

Desde já merecem destaque que esses custos (todos eles), estão equivocadamente deflacionados 

pelo INCC para a data base de referência da Proposta Comercial (maio de 2011), não sendo 

utilizada a fórmula paramétrica contratual para essa comparação, o que distorce os resultados 

comparados, pois o Contrato tem regra própria específica para essa conversão. 

 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

A Concessionária apresentou os custos, já convertidos para maio de 2011, de estações de 

tratamento de água, sendo a unidade de referência R$/ l/s: 

 

 Proposta Comercial    = R$ 35.000,00; 

 ABCON 2017     = R$ 43.338,72; e 

 PMI – Marechal Deodoro (Alagoas) = R$ 56.560,69. 

 

Neste caso, a Concessionária não revelou, ou seja, omitiu que os valores, inseridos no 2º Termo 

Contratual assinado entre as partes, em dezembro de 2016, devidamente convertidos para moeda 

de maio de 2011, resultam em um valor unitário deflacionado de R$ 14.676,53/l/s, inferior ao da 

Proposta Comercial.  

 

No processo de reavaliação e revisão do presente estudo este valor foi avaliado e coerentemente 

não adotado pela FGV, pois implicaria em uma redução do valor originalmente pactuado e, sendo 

assim, reduziria os investimentos e prejudicaria a Concessionária. Pesquisa feita pela equipe da 

FGV permite validar que os custos da Proposta Comercial estão coerentes com o custo atual de 

implantação de unidades de tratamento de água, se devidamente atualizados pela fórmula 

paramétrica contratual, podendo ser mantidos.  
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A argumentação da Concessionária, não apresenta os critérios, parâmetros e premissas adotadas, 

incluindo tipo de tratamento, tecnologia etc., nos citados custos da ABCON 2017 e no Procedimento 

de Manifestação de Interesse da PMI de Marechal de Deodoro e neste caso o autor dos estudos. 

 

Importante observar que os custos unitários aqui apresentados não estão presentes nem na 

atualização do PDAE e nem mesmo no Pleito de Reequilíbrio contratual. Aliás, como já identificado 

anteriormente esses valores não foram objeto de demanda à ARSEC para avaliação e eventual 

validação, tendo sido apresentados somente agora, de forma “extemporânea”. 

 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA 

 

A Concessionária apresentou os custos médios, já convertidos para maio de 2011, de unidades de 

reservação de água tratada, sendo a unidade de referência R$/m³: 

 

 Proposta Comercial    = R$ 600,00; 

 ABCON 2017 p/ volumes > 6000m³ = R$ 866,77; e 

 PMI – Marechal Deodoro (Alagoas) = R$ 1.431,15 

 

Neste caso, a Concessionária também não considerou os valores, inseridos no 2º Termo Contratual 

assinado entre as partes, em dezembro de 2016, devidamente convertidos para moeda de maio de 

2011, e que resultam em um valor unitário deflacionado de R$ 594,97/m³, inferior ao da Proposta 

Comercial. 

 

No processo de reavaliação e revisão do presente estudo este valor foi avaliado e coerentemente 

não adotado pela FGV, pois implicaria em uma redução do valor originalmente pactuado e, sendo 

assim, reduziria os investimentos e prejudicaria a Concessionária. Pesquisa feita pela equipe da 

FGV permite validar que os custos da Proposta Comercial estão coerentes com o custo atual de 

implantação de unidades de reservação de água tratada, se devidamente atualizados pela fórmula 

paramétrica contratual, podendo ser mantidos. 

 

O PDAE, para este item, apresentou os seguintes custos unitários convertidos para moeda de maio 

de 2011 pela fórmula paramétrica do Contrato de Concessão: 

 

 Reservatório elevado = R$ 611,69 / m³; 
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 Reservatório apoiado 2.000 m³ = R$ 290,34 / m³; 

 Reservatório apoiado 3.000 m³ = R$ 253,38 / m³; 

 Reservatório apoiado 3.250 m³ = R$ 246,65 / m³; e 

 Média no PDAE = R$ 350, 52 / m³ 

Caso os valores dos reservatórios do PDAE tivessem sido solicitados para avaliação e validação, 

estariam bem inferiores aos custos unitários inseridos, tanto na Proposta Comercial quanto no 2º 

Termo Aditivo. 

 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

 

A Concessionária apresentou os custos médios, já convertidos para maio de 2011, de extensões 

de rede de distribuição de água, sendo a unidade de referência R$/m: 

 

 Proposta Comercial    = R$ 120,00; 

 ABCON 2017 rua sem pavimento  = R$ 220,12; 

 ABCON 2017 rua com pavimento  = R$ 316,06; e 

 PMI – Marechal Deodoro (Alagoas) = R$ 223,68. 

 

Neste caso, a Concessionária não revelou, ou seja, omitiu que os valores inseridos no 2º Termo 

Contratual, assinado entre as partes, em dezembro de 2016, e devidamente convertidos para 

moeda de maio de 2011, resultam em valores unitários deflacionados de (ambos acima da Proposta 

Comercial). 

 

 R$ 148,45/metro, para rede distribuição/setorização e incremento de redes; e 

 R$ 133,73/metro, para substituição de redes. 

 

A Proposta Comercial, as novas redes de distribuição e as substituições de rede de distribuição 

considera o mesmo valor unitário. 

 

Pesquisa feita pela equipe da FGV permitiu validar que os custos unitários presentes na Proposta 

Comercial estão coerentes com o custo atual de implantação e substituição de redes de distribuição, 

se devidamente atualizados pela fórmula paramétrica.  
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LIGAÇÃO COMPLETA DE ÁGUA 

 

A Concessionária apresentou os custos médios, já convertidos para maio de 2011, para novas 

ligações completas de água, sendo a unidade de referência R$/ud: 

 

 Proposta Comercial   = R$ 220,00; 

 ABCON 2017 sem asfalto  = R$ 461,80; e 

 ABCON 2017 com asfalto   = R$ 316,06. 

 

A Concessionária não apresentou qual o percentual composto de novas ligações completas em 

logradouros com ou sem asfalto e, tampouco qual a incidência de ligações em ruas sem nenhum 

pavimento ou identificação de logradouros com pavimento de paralelepípedo, “blokets” sextavados 

e ainda “pavers”, o que impossibilita qualquer tentativa de composição de eventual custo médio. 

  

No 2º Termo Contratual assinado entre as partes, em dezembro de 2016, os valores inseridos 

referem-se apenas à “Padronização de Ligações Domiciliares, que considera a custo de maio de 

2011, os valores unitários deflacionados de R$ 167,87/ud, portanto, inferiores aos da Proposta 

Comercial. 

 

No processo de reavaliação e revisão do presente estudo este valor foi avaliado e coerentemente 

não adotado pela FGV, pois implicaria em uma redução do valor originalmente pactuado, e, sendo 

assim, reduziria os investimentos e prejudicaria a Concessionária. Pesquisa realizada pela equipe 

da FGV permite validar que os custos da Proposta Comercial estão coerentes com o custo atual de 

implantação de ligação completa de água, se devidamente atualizados pela fórmula paramétrica 

contratual, podendo ser mantidos. 

 

Considerando-se que os valores apresentados pela Concessionária, na citada manifestação, não 

foram objeto de solicitação de validação e aprovação, nem no âmbito do PDAE e nem no Pleito de 

Reequilíbrio contratual, os valores de R$ 220,00 por unidade da Proposta Comercial (maio de 2011) 

deverão ser mantidos sem alteração. 
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

A Concessionária apresentou os custos já convertidos, para maio de 2011, de estações de 

tratamento de esgoto, sendo a unidade de referência R$/l/s: 

 

 Proposta Comercial    = R$ 30.000,00; 

 ABCON 2017 vazões > 400 l/s  = R$ 138.683,89; 

 Foz do Brasil (grande porte)  = R$ 132.483,45; 

 Marechal Deodoro (Alagoas 40 l/s) = R$ 71.895,60; e 

 Campo Grande/MS   = R$ 281.316,50. 

 

Cita ainda a Concessionária que “no caso de estações de tratamento de esgotos, o custo unitário é 

diretamente relacionado ao tipo de processo de tratamento utilizado, ao alcance da remoção 

pretendida (tratamento secundário ou terciário) e à capacidade individual da unidade de tratamento. 

Segundo as premissas da ABCON (tecnologia de tratamento de esgoto por aeração prolongada 

com lodos ativados; custos com fundação direta, obras civis, equipamentos, montagem 

eletromecânica e urbanização; implantação da fase de desidratação do lodo, não considerada fase 

de secagem) o custo para tratamento de 1.800 l/s é da ordem de R$ 160.000,00/L/s e, se for 

considerando a vazão da ETE Dom Aquino, na ampliação para 350 L/s, esse custo unitário sobe 

para R$ 180.000,00/L/s. À título de comparação, o custo unitário previsto na PC é de R$ 

30.000,00/L/s.”. 

 

Neste caso, a Concessionária não revelou que os valores inseridos no 2º Termo Contratual assinado 

entre as partes, em dezembro de 2016, devidamente convertidos a maio de 2011, resultam em um 

valor unitário deflacionado de R$ 76.555,94, superior ao da Proposta Comercial. 

 

Pesquisa realizada pela equipe da FGV permitiu validar que os custos da Proposta Comercial estão 

coerentes com o custo atual de implantação de unidades de tratamento de esgoto, (dependendo da 

tecnologia de tratamento secundário a ser adotada) e se devidamente atualizados pela fórmula 

paramétrica contratual, podendo ser mantidos. 

 

Merece registro a equivocada informação registrada pela Concessionária, quanto uma eventual 

ampliação da ETE Dom Aquino para a capacidade de 350 l/s, visto que desde a sua implantação e 

inauguração nos anos 1988/1990 pela SANEMAT, a citada ETE (também denominada ETE Zanildo 
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Costa Macedo em homenagem ao dedicado engenheiro responsável pela coordenação de sua 

implantação) já possuía tal capacidade. Os investimentos realizados pela Concessionária foram de 

melhorias e adequações e não de ampliação da capacidade. Esta situação foi verificada junto a 

ARSEC pela Concessionária, por ocasião da tentativa frustrada de obter junto aquela Agência um 

Atestado de Certificação, quanto à “construção e/ou ampliação” da ETE, tendo sido essa 

certificação negada por não refletir a verdade contextual. 

 

REDES COLETORAS E COLETORES TRONCO DE ESGOTO 

A Concessionária apresentou os custos, já convertidos para maio de 2011, de redes coletoras e 

coletores tronco de esgoto, sendo a unidade de referência R$/m: 

 

 Proposta Comercial    = R$ 180,00; 

 ABCON 2017 valas de 1 a 1,25 m = R$ 300,00; e 

 ABCON 2017 vala até 1,00 m  = R$ 279,70. 

 

A Concessionária não apresentou qual o percentual composto de profundidade média a ser 

considerada e nem tampouco as composições médias para os diversos tipos de pavimentos em 

logradouros e logradouros sem pavimento, o que impossibilita qualquer tentativa de composição de 

eventual custo médio. 

 

Neste caso, a Concessionária não revelou que os valores inseridos no 2º Termo Contratual, 

assinado entre as partes em dezembro de 2016, devidamente convertidos a maio de 2011 resultam 

em um valor unitário deflacionado de R$ 324,40/m, portanto, superior ao da Proposta Comercial.  

 

Pesquisa feita pela equipe da FGV, permitiu validar que os custos da Proposta Comercial estão 

coerentes com o custo atual de implantação de rede coletora, dependendo da composição de tipos 

de pavimentos e profundidades médias das redes e, ainda, o tipo de solo adotado na orçamentação, 

se devidamente atualizados pela fórmula paramétrica contratual, podendo ser mantidos. 

 

LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO 

 

Embora o tema não tenha sido apresentado no texto da manifestação da Concessionária, a 

reanálise e reavaliação empreendida pela equipe da FGV permitiu identificar um novo valor unitário 

pactuado entre as partes, para os custos de ligações prediais de esgoto no 2º Termo Aditivo, que 
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convertido para maio de 2011, revela o montante de R$ 269,54/unidade, inferior ao valor da 

Proposta Comercial que é de R$ 300,00 por unidade. Sendo assim, no processo de reavaliação e 

revisão do presente estudo foi mantido de forma responsável pela FGV, para não prejudicar a 

Concessionária, o valor presente da Proposta Comercial. 

 

A pesquisa realizada pela equipe da FGV permitiu validar que os custos da Proposta Comercial 

estão coerentes com o custo atual de implantação de unidades de ligações prediais de esgoto. 

 

Registra-se que as novas ligações de esgoto são comercializadas junto à população pela Tabela 

de Serviços Complementares, a um custo atualizado para 2020 no valor de R$ 208,47 por unidade, 

no caso de logradouros sem recomposição asfáltica e a R$ 420,89 por unidade, no caso de 

logradouros com recomposição asfáltica. 

 

SUBSTITUIÇÃO (RENOVAÇÃO) DE HIDROMETROS 

 

Da mesma forma que no item anterior, embora não apresentado no texto da manifestação da 

Concessionária, a reanálise e reavaliação empreendida pela equipe da FGV para este item permitiu 

identificar um novo valor unitário pactuado entre as partes para os custos de renovação 

(substituição) de hidrômetros no 2º Termo Aditivo, que, convertido para maio de 2011, revela o valor 

de R$ 36,85/unidade, inferior ao valor da Proposta Comercial que era de R$ 50,00 por unidade. 

 

De forma responsável, e para não prejudicar a Concessionária, os custos unitários da Proposta 

Comercial foram mantidos. 

 

A pesquisa realizada pela equipe da FGV permitiu validar que os custos da Proposta Comercial 

estão coerentes com o custo atual de substituição de hidrômetros. 

 

A avaliação comparativa dos custos unitários aqui apresentados possui base referencial na 

Proposta Comercial, no 2º Termo Aditivo Contratual e também nas pesquisas realizadas pela 

FGV, a partir da reanálise contextual solicitada na manifestação apresentada pela 

Concessionária. 
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REPROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS  

 

Ainda sobre investimentos, a Concessionária apresentou anteriormente à manifestação 

protocolada, um texto com logomarca da SIGLASUL, no qual solicita explicação mais detalhada da 

forma de reprogramação dos investimentos previstos na Proposta Comercial, e levados a efeito 

pela FGV. 

 

A equipe da FGV, em conjunto com a ARSEC, já realizou essa explicação contextual na reunião 

interativa realizada em 13/02/2020 na Agência, que contou com a presença da Concessionária e 

seus Consultores. Entretanto, registra-se que a reprogramação levada a efeito se refere à 

manutenção dos valores dos investimentos previstos na Proposta Comercial e que ainda não foram 

realizados. Exemplifica-se a explicação com o item previsto na Proposta Comercial de R$ 

1.500.000,00, ainda não executados na implantação do processo de tratamento de lodo nas ETAs, 

que é absolutamente necessário do ponto de vista operacional e ambiental. Sendo assim, foram 

mantidos todos os valores constantes da Proposta Comercial ainda não realizados. As datas futuras 

foram definidas pela ARSEC como nova data marco de realização, ficando a sua antecipação e/ou 

postergação a critério dessa Agência. 

 

DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DOS INVESTIMENTOS 

 

O referido documento com logomarca da SIGLASUL, encaminhado pela Concessionária, solicita 

explicação mais clara da forma de distribuição dos investimentos oriundos do 2º TA, tanto em anos 

já realizados quanto nos anos a realizar. 

 

A equipe da FGV esclarece que não foi realizada nenhuma alteração na distribuição temporal 

desses investimentos, que seguem exatamente o cronograma financeiro do 2º Termo Aditivo, 

iniciando-se no ano 6 e encerrando-se no ano 12. 

 

LANÇAMENTO NOS ITENS 2.1.6 a 2.1.8 NOS ANOS 6 e 7 

 

Ainda o citado documento com logomarca da SIGLASUL, encaminhado pela Concessionária, 

entende que “Com relação aos investimentos adicionais dos itens 2.1.6 e 2.1.8, a FGV no 

cronograma físico-financeiro do estudo de reequilíbrio lançou os valores correspondentes a esses 
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itens nos anos 6 e 7. Considerando que são anos do período realizado, qual o efeito prático para a 

concessão desses “recursos adicionais”? 

 

Por ocasião da referida reunião de 13/02/2020, esse tema também foi apresentado. A FGV e a 

ARSEC identificaram que: 

 

 O item 2.1.6 refere-se à captação e novas estruturas previstas no 2º TA; 

 O item 2.1.8 refere-se às elevatórias e boosters previstos no 2º TA; e 

 O Anexo II-B Cronograma Financeiro do 2º TA, prevê a realização de investimentos entre 

os anos 6 e 12 e é exatamente o caso dos itens mencionados acima, conforme pode ser 

visualizado na figura adiante. 

 

 

 

  

Ano

6

Ano

7

Ano

8

Ano

9

Ano

10

Ano

11

Ano

12
Total

Captação: Implantação de novas estruturas de captação cv 1.600 Proposto 1,5 4,4 6,0

Elevatórias e Boosters: Instalação de novas unidades cv 3.160 Proposto 3,9 6,3 10,2

Descrição Unid.
Total

7 anos

Anexo II-B: CRONOGRAMA FINANCEIRO ESTIMADO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

Cronograma Financeiro-valores em milhões de R$

(data base da assinatura do ADITIVO)
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8. DRE e Fluxo de Caixa 

 

O texto da manifestação apresentada pela Concessionária (item 3.6, páginas 40 a 43) revela que 

foram identificados erros no modelo de cálculo da FGV, em função do processo de “Inflacionar e 

deflacionar” valores que alimentam a DRE e FCD. 

 

A manifestação apresenta nas figuras 1 e 2 o comparativo dos fluxos de informações com inflação 

e deflação presente na proposta da FGV e sugerida pela Concessionária. A proposta objetivaria 

tornar o modelo menos “complexo” e também menos vulnerável a erros. Cita ainda a existência de 

erros matemáticos relacionados à projeção de receitas (já mencionados e avaliados neste relatório 

em item específico). 

 

Apresenta seu entendimento que “...é melhor trabalhar apenas em um modelo real em preços 

da Proposta Comercial...deflacionando as pouquíssimas variáveis que estão em moeda 

corrente”. 

 

A análise do texto da manifestação realizada pela FGV verifica que as poucas inconsistências 

constantes no modelo já foram sanadas, a partir da correção e auditoria das fórmulas do Excel e, 

além disso, em função das variáveis e alterações envolvidas no 2º Termo Aditivo, e não são tão 

poucas assim as variáveis a serem consideradas no modelo. 

 

Sempre será possível racionalizar e aperfeiçoar o desenvolvimento do modelo, entretanto, aquelas 

já realizadas, sanam qualquer dificuldade de entendimento. As alterações sugeridas foram 

parcialmente acatadas, a partir da reavaliação conceitual de algumas premissas, sendo as demais 

mantidas a partir do modelo original. 
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9. Efeitos dos Ajustes 

 

Os itens 3.7, 4.5 e 5.5 do texto da manifestação apresentada pela Concessionária referem-se aos 

efeitos que a incorporação dos ajustes necessários para a correção respectiva de: (i) “erros de 

cálculo”; (ii) “contradições internas”; e (iii) “incorporação de omissões”. 

 

No item 3.7 da manifestação da Concessionária, o “...resultado apenas do ajuste dos erros de 

cálculo elencados...” modifica a conclusão da proposta de 1ª Revisão Ordinária da FGV e passa-

se a ter a necessidade de um aumento real das tarifas de água e esgoto da Águas Cuiabá em 

15,6489%, que aplicados em conjunto com o reajuste tarifário anual 2019/2020, avaliado em 

6,037%, resultaria em um aumento tarifário necessário de 22,6306%. 

 

No item 4.5, da manifestação da Concessionária, o “...resultado do ajuste dos erros de cálculo 

somados às correções das inconsistência internas da FGV...” modificam a conclusão da 

proposta de 1ª Revisão Ordinária da FGV e passa-se a ter a necessidade de um aumento real das 

tarifas de água e esgoto da Águas Cuiabá em 25,8570%, que aplicados em conjunto com o reajuste 

tarifário anual 2019/2020, avaliado em 6,037%, resultaria em um aumento tarifário necessário de 

33,4570%. Considerando-se que os valores estão acumulados, o impacto avaliado para as 

alegadas inconsistências corresponderia a 8,8268% (= 25,8570%/15,6489%). 

 

Ainda segundo a manifestação da Concessionária, “...essas diferenças chamativas demonstram 

que o modelo de cálculo apresentado pela FGV precisa ser ajustado e corrigido, para depois avaliar 

o impacto das premissas consideradas”. 

 

Finalmente, no item 5.5, da manifestação da Concessionária, considera que: 

 

“A incorporação das omissões, em uma proposta de Revisão Ordinária livre de 
erros e inconsistência, resulta no próprio pedido da Concessionária em 
agosto de 2019. Esse pedido evidenciou a existência de um desequilíbrio de 178 
milhões de reais negativos em Valor Presente Líquido (a taxa de 11,57%) na data 
de início da concessão e em moeda de maio de 2011, que deveria ser compensado 
por um único ajuste tarifário real de 49,44% no início do ano 8 da Concessão.” 
(grifos da FGV) 
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Considerando-se o texto da manifestação da Concessionária de que um ajuste tarifário único de 

49,44% equilibraria o Contrato de Concessão, pode-se concluir que o resultado final, considerando 

o reajuste 2019/2020 de 6,037%, seria de 58,4619%. 

 

Analisando-se os mencionados efeitos citados na manifestação da Concessionária, pode-se 

verificar que os valores demonstrados não devem ser considerados e até apresentam divergências 

de critérios, conforme explicitado a seguir: 

 

a) O Pleito de reequilíbrio contratual considera como reequilíbrio necessário um reajuste real 

de 49,22% na opção, desconsiderando a bacia da prainha, ou um reajuste real de 43,52% 

com a opção que considera a comercialização de esgoto na bacia da prainha, sem a 

execução da rede coletora. 

 

b) Em reunião interativa realizada em 13/02/2020 na sede da ARSEC, entre esta, a FGV, e 

a Concessionária e seus Consultores, a última comprometeu-se em enviar, até 

19/02/2020, conforme solicitado pela FGV e ARSEC, a planilha do modelo disponibilizado 

pela FGV, com as edições, inclusões e alterações que a Concessionária entendia 

pertinente, de forma a permitir uma rastreabilidade dos números e auditoria de fórmulas, 

acompanhada de texto com comentários equivalentes às alterações desejadas. A 

Concessionária enviou um texto inicial com a logomarca da SIGLASUL (19/02) e, 

posteriormente, protocolou a sua manifestação, sem apresentar a planilha do modelo.  

 

c) A falta do envio da planilha, conforme combinado, não possibilita a validação dos efeitos 

dos ajustes mencionados; 

 

d) Na ausência da planilha, a equipe da FGV avaliou, a partir do texto inicial e da 

manifestação protocolada, todos os itens apresentados, entretanto, os valores 

mencionados nos efeitos não se confirmam, mesmo que se aceite todos os argumentos 

da Concessionária. 

 

Sendo assim, na ausência da prometida planilha, a FGV considera que os resultados da análise do 

texto da manifestação, a partir da qual estabeleceu-se a revisão e a atualização do modelo, devem 

ser avaliados e validados pela ARSEC. 
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10. Atualização do Modelo 

 

O presente item, apresenta as alterações das Tabelas e Quadros apresentados no Produto 2 – 

Relatório Técnico 1, a partir da análise da manifestação da Concessionária e nas decisões do 

Poder Concedente e ARSEC, no âmbito do presente estudo de reequilíbrio. 

 

O Quadro 1.8.1.2 - Diferença de Consumos de Energia, apresentado à página 45/299 do Produto 

2 – Relatório Técnico 1, foi atualizado, conforme segue. 

 

Quadro 1.8.1.2 

Diferença de Consumos de Energia 

Ano Contrato 
Pleito da RTO Calculado pela FGV 

Consumo em kWh            (Água e Esgoto) 

Ano 3 19.124.957 19.124.957 

Ano 4 59.932.873 54.599.332 

Ano 5 61.549.510 14.759.958 

Ano 6 60.927.030 35.419.739 

Ano 7 62.155.387 35.464.207 
Elaboração: FGV. 

 

O Quadro 1.8.1.3 – Custos Anuais com Bandeira Tarifária, apresentado à página 46/299 do 

Produto 2 – Relatório Técnico 1, foi atualizado, conforme segue. 

 

Quadro 1.8.1.3 

Custos Anuais com Bandeira Tarifária 

Bandeiras Tarifárias 

MAI14/ABR
15 

MAI15/ABR
16 

MAI16/ABR
17 

MAI17/ABR
18 

MAI18/ABR
19 

Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 

Consumo – Água – kWh 47.011.667 44.097.672 40.158.681 53.076.206 48.016.908 

Consumo – Esgoto kWh 7.186.212 5.243.910 4.813.277 6.556.414 7.894.563 

Consumo Total – kWh 54.197.878 49.341.581 44.971.957 54.632.620 59.911.471 

Consumo médio mensal – 
kWh 

4.516.490 4.111.798 3.747.663 4.969.385 4.659.289 

Meses com Bandeira  4 11 3 7 7 

Bandeiras com ICMS 807.309,21 2.425.702,0
0 

316.782,84 1.091.030,1
1 

1.371.123,2
40 Correção IPCA (05/2011) 0,8270 0,7523 0,6974 0,6790 0,6494 

Custo Bandeiras (05/2011) 
R$ 

 914.569,75   
2.499.774,3

6  

 302.627,78   
1.014.863,8

1  

 
1.219.818,7

7  

Elaboração: FGV. 
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O Quadro 1.8.4.1 – Redução de Receita (desequilíbrio considerado), apresentado à página 

62/299 do Produto 2 – Relatório Técnico 1, não foi atualizado, devido aos reflexos derivados da 

Recomendação 01/2020 do MPE e do seu acatamento pela Diretoria Executiva da ARSEC. 

 

As Tabela 3.3.1 – Projeção do Faturamento – 1ª. RTO, e Tabela 3.3.2 – Faturamento, 

Arrecadação e Evasão - 1ª. RTO apresentada respectivamente às páginas 137 e 138 do Produto 

2 – Relatório Técnico 1, dever ser desconsiderada, em virtude da mesma ter sido construída a 

partir da consideração de um reajuste tarifário real com valores obtidos anteriormente à 

Recomendação 01/2020 do MPE e do seu acatamento pela Diretoria Executiva da ARSEC. Os 

valores do faturamento de água, esgoto e serviços complementares, arrecadação e evasão devem 

ser avaliados e verificados diretamente nos fluxos de caixa de reequilíbrio da concessão, 

apresentados mais adiante neste relatório. 

 

De forma análoga, ao parágrafo anterior, a Tabela 3.3.4 – Faturamento, Evasão e Arrecadação 

– Reequilíbrio Contratual, apresentada à página 141/299 do Produto 2 – Relatório Técnico 1, 

dever ser desconsiderada. Os valores do faturamento, evasão e arrecadação devem ser avaliados 

e verificados diretamente nos fluxos de caixa de reequilíbrio da concessão, apresentados mais 

adiante neste relatório. 

 

Além das alterações aqui citadas, a atualização e revisão do modelo resultou nas seguintes 

alterações, a partir das considerações apresentadas na manifestação da Concessionária, nas 

solicitações da ARSEC e na Recomendação 01/2020, do MPE: 

 

 Incorporação do reequilíbrio e de reajuste anual no deflator a partir do ano 9; 

 

 Segregação e exclusão da receita de empreiteiros da receita com serviços 

complementares para não haver dupla incidência; 

 

 Separação dos efeitos da manutenção da decisão da AMAES e da ACP-MP/MT, de forma 

a possibilitar o cálculo separadamente. Recomenda-se, entretanto, que as opções do 

modelo sejam sempre iguais (Sim/Não). A partir da Recomendação 01/2020 do MPE e o 

seu acatamento pela ARSEC, esta opção foi selecionada como NÃO, no modelo 

desenvolvido; 
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 Inserção de aba “Atualização Monetária” calculada de forma marginal ao modelo, 

considerando-se os principais aspectos a serem validados (apenas para verificação e 

sem interferência no fluxo de caixa do modelo); 

 

 Inserção da memória de cálculo na aba “Bandeiras Tarifárias” de forma a possibilitar a 

verificação que os cálculos realizados anteriormente em planilha auxiliar já levam em 

consideração o efeito da sazonalidade; 

 

 Correção da fórmula de cálculo de receitas com caminhão pipa; 

 

 Atualização do cálculo de PIS e COFINS de forma a considerar os créditos de 

investimentos em moeda corrente; 

 

 Correção de “erros materiais” citados na manifestação da Concessionária na aba 

investimentos e que não causam nenhuma alteração nos resultados do modelo; 

 

 Índice de Rede/Ligação (água e esgoto) – inserção de possibilidade de decisão pela 

ARSEC incluindo a realizada no modelo original e a consideração solicitada pela 

Concessionária (Proposta Comercial/Projetado); e 

 

 Deflação dos valores da taxa de outorga fixa – possiblidade de seleção de opção na aba 

Premissas. 

 

Além das alterações e atualizações citadas anteriormente, a reanálise dos resultados do estudo, 

permitiu a verificação e confirmação quanto a correção dos temas apresentados, relativos a: 

 

 Ao contrário da afirmação equivocada aportada no texto da manifestação da 

Concessionária, a fórmula de cálculo do IRPJ e CSLL está correta sem necessidade de 

alteração; 

 

 O cálculo da depreciação dos investimentos está realizado corretamente; 

 

 As vazões de esgoto consideradas no modelo, já contemplam (internamente) vazões 

adicionais de infiltração; 
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 A glosa realizada quanto a não aplicação de Produtos Químicos de água e esgoto é 

apenas parcial e apenas no período realizado dos anos 1 a 7, onde efetivamente a 

Concessionária deixou de efetuar a fluoretação do sistema de água por um período e 

também a aplicação de hipoclorito na desinfecção de efluentes foi realizada de forma 

parcial em apenas algumas unidades de tratamento; 

 

 Os Critérios de divisão percentual quanto a participação da Concessionária e empreiteiras 

na expansão de redes de água e esgoto, foram os previstos no Edital e na proposta da 

Concessionária. As divergências e distorções encontradas nos primeiros sete anos de 

concessão referem-se basicamente a inexecução pela Concessionária na parte que lhe 

correspondia; 

 

 A Distribuição temporal dos investimentos previstos no 2º TA foram mantidos 

rigorosamente conforme pactuado entre a Concessionária e o Poder Concedente; e 

 

 Os investimentos em melhorias no sistema de água – mantido exatamente como 

apresentado no pleito sem nenhuma alteração, limitada as condicionantes da Proposta 

Comercial. 
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11. Equilíbrio Econômico-financeiro do Contrato de Concessão 

 

Os contratos de concessão celebrados pela Administração Pública são contratos administrativos 

que se caracterizam pela supremacia dos poderes que a Administração possui sobre a outra parte. 

Para aquela, é permitido não apenas fixar as condições e o conteúdo da contratação, como também, 

posteriormente, alterar ou rescindir unilateralmente o ajuste. 

 

De uma forma geral, as disposições legais que reconhecem poderes unilaterais à Administração 

Pública, lhe garantindo direção e controle sobre a execução do serviço, contemplam o interesse 

público. Por outro lado, o direito do Concessionário à manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro favorece ao interesse privado. 

 

O Poder Concedente, ao homologar uma licitação e assinar o contrato de concessão, formalmente, 

considera as premissas e os valores da proposta como adequados e aceitáveis. Além disso, as 

propostas dos licitantes vencedores das concorrências contêm as premissas consideradas viáveis 

por eles para assumirem os riscos dos empreendimentos, garantindo para si o retorno que é 

considerado adequado ao investimento. Com isso, é formada a equação econômico-financeira 

contratual, que inclui encargos, obrigações, benefícios, condições contábeis, financeiras etc., 

contidas na proposta vencedora da licitação e estabelecidas quando da celebração do contrato de 

concessão. A equação econômico-financeira é caracterizada ainda por uma expectativa de retorno 

do investimento. 

 

É pressuposto de todo contrato administrativo a manutenção do inicial equilíbrio econômico-

financeiro ao longo de sua vigência. Nestes contratos, o equilíbrio econômico-financeiro originário 

é aferido a partir dos termos da proposta comercial da licitante vencedora e termos aditivos 

contratuais, consubstanciando-se na relação entre os encargos e a remuneração do contrato. 

 

O equilíbrio econômico-financeiro do contrato nada mais é do que a proporcionalidade que deve 

existir entre os encargos e obrigações assumidos pelo contratado particular e a remuneração 

ofertada ao mesmo pelo Poder Público para o desempenho desses compromissos e 

responsabilidades, proporcionalidade esta que tem que ser mantida ao longo de toda a execução 

contratual. 
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A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato pressupõe que a concessão deverá 

oferecer um fluxo de retornos suficiente para remunerar o fluxo de investimentos aplicados no 

negócio e conter uma margem que proporcione uma rentabilidade atrativa ao Concessionário. 

 

A partir do momento em que a relação entre os encargos e a remuneração da Concessionária é 

alterada, qualquer que seja sua causa (desde que, claro, excluídas aquelas que são caracterizadas 

como sendo risco da Empresa), se por comportamento administrativo ou não, os encargos 

supervenientes impostos à Concessionária passam a constituir imposição extracontratual, pois 

não foram assumidos quando da celebração do contrato de concessão. E neste caso, com o 

rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o Poder Concedente deverá, em 

contrapartida, recompô-lo econômica e financeiramente, para mais ou para menos. 

 

A figura da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato pode ocorrer de forma 

harmoniosa entre as partes, evitando o litígio, pois, às vezes, há uma comum constatação por parte 

do Poder Concedente e da Concessionária de alterações necessárias. Ou seja, caso se verifique 

no decorrer da concessão que os investimentos definidos no início da operação não são suficientes 

para garantir o nível de qualidade requerido, o contrato é renegociado para incluir novas obras. É o 

caso, por exemplo, de antecipações de obras por motivo de segurança ou de postergação de 

investimentos em obras menos prioritárias. Litigiosa ou não, a recomposição do equilíbrio deve 

obedecer sempre ao mesmo critério. 

 

O equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão está relacionado à manutenção de 

sua Taxa Interna de Retorno –TIR ao longo da concessão, como é o presente caso específico do 

saneamento em Cuiabá. A TIR representa a rentabilidade média anual dos investimentos 

realizados, correspondendo à taxa de desconto que torna o valor presente do fluxo de caixa futuro 

do projeto igual a zero (por definição). A TIR tem a vantagem de ser calculada apenas com os 

valores do fluxo de caixa líquido, sem depender de variáveis externas, o que a torna o principal 

parâmetro a ser observado quando das alterações contratuais, a fim de preservar o equilíbrio 

econômico-financeiro das condições inicialmente pactuadas, garantindo a rentabilidade inicialmente 

prevista. 

 

Corroborando com essa afirmação, o Tribunal de Contas da União - TCU já se manifestou 

favoravelmente sobre o uso da TIR como forma de se manter em equilíbrio econômico-financeiro 
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os contratos de concessão. Igualmente, as agências reguladoras vêm aceitando o mesmo conceito 

para as revisões de contratos. 

 

Está adotada na Lei nº 8.987/1995 a política legislativa consistente em atribuir o risco comercial, 

técnico e econômico ao empresário e o risco político, social e inflacionário, ou seja, o risco 

extraordinário, inevitável e imprevisível ao Poder Público. Ocorrendo a última das situações, está o 

Poder Público obrigado a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (para mais ou 

para menos). 

 

A doutrina sobre a matéria entende por equilíbrio econômico-financeiro do contrato a relação que 

as partes estabelecem inicialmente no ajuste, entre os encargos do contratante e a retribuição da 

Administração, para a justa remuneração do seu objetivo. 

 

Nos parágrafos 3º e 4º do art. 9º da Lei nº 8.987/1995, é aplicada a teoria da imprevisão, impondo 

a preservação, durante todo o período do contrato, da equação contratual econômica e financeira 

inicialmente fixada na proposta apresentada pelo licitante vencedor, prevendo a recuperação dos 

impactos causados pelas majorações legais dos encargos tributários das concessionárias, bem 

como toda e qualquer alteração unilateral do contrato pelo Poder Concedente. 

 

No art. 10, o legislador da Lei das Concessões sintetizou o exato sentido do princípio do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato de concessão, adstrito à manutenção das condições 

estabelecidas no mesmo. É, portanto, no contrato que são definidos os parâmetros para a aferição 

de eventual quebra desse equilíbrio, gerador da obrigação do Poder Concedente de restaurá-lo. 

Não obstante, mesmo na ausência de expressa disposição contratual disciplinadora de fórmulas 

aplicáveis, deve ser considerada impositiva a recomposição da equação econômico-financeira 

inicialmente ajustada pelas partes no contrato, bastando para tal que o concessionário ou o 

concedente demonstrem o impacto sofrido em decorrência de aumento de carga tributária ou de 

outro fato exógeno. 

 

Durante o período de execução de um contrato de concessão podem ocorrer vários fatores que 

afetam o equilíbrio da equação econômico-financeira contratual, principalmente por se tratar de 

contratos de longo prazo (este, por exemplo, no caso em análise), sujeitos a incertezas de diversas 

naturezas. 
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Esses fatores resultam de eventos que causam: 

 

 Impactos nas receitas: decorrem de alterações nas premissas e pressupostos adotados 

na proposta comercial e financeira (plano de negócios), seja por força de modificações 

unilaterais impostas pelo Poder Concedente, seja em decorrência de eventos 

excepcionais ou de outras questões inter-relacionadas, como mudanças no cronograma 

de investimentos, que acabam por alterar ou impactar as receitas. Como exemplo de 

eventos dessa natureza, se pode citar: atraso na aplicação de reajuste contratual, 

fórmulas de reajustes que não exprimem com exatidão, a variação de custos, impactando 

tanto na receita como nas despesas etc.; 

 

 Impactos decorrentes de alterações na tributação originalmente prevista: decorrem 

diretamente das alterações verificadas na carga tributária que orientou a elaboração da 

proposta financeira da Concessionária, como a criação ou extinção de tributos, a 

majoração ou a redução se suas alíquotas e bases de cálculo. Como exemplo de eventos 

dessa natureza, se pode citar: majoração da alíquota da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS e do Programa de Integração Social - 

PIS, inclusão, permanência ou majoração da Tarifa de Energia Elétrica através de 

Bandeiras Tarifárias, entre outros; 

 

 Inclusão, exclusão e modificação no cronograma dos investimentos originalmente 

previsto: decorrem de alterações verificadas no cronograma de investimentos previsto 

inicialmente em razão da postergação, antecipação, inclusão e/ou exclusão de novas 

obras e investimentos com consequente reflexo no cálculo dos impostos e nos saldos de 

caixa do projeto; e 

 

 Aumento ou redução de despesas operacionais por força de modificações impostas pelo 

Poder Concedente. 

 

O conceito de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão tem como pressuposto 

teórico que, ocorrido um ou mais eventos não previstos e que possam causar desequilíbrio na 

relação contratual, determine-se, em termos financeiros, qual o montante que, calculado em uma 

determinada data, recomponha esse equilíbrio. 
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12. Análise do Pleito da Concessionária para Reequilíbrio Contratual 

 

O pleito da Concessionária, já descrito e apresentado no Produto 2 – Relatório Técnico 1, refere-

se a um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão ocorrido no período contratual 

realizado (sete anos), com reflexos para o período contratual remanescente. 

 

A base para este desequilíbrio, conforme a análise realizada do pleito apresentado no Produto 2 – 

Relatório Técnico 1, incluindo-se as anotações e considerações apresentadas pelo Poder 

Concedente, através da ARSEC, diz respeito a diferenças entre valores previstos e realizados, a 

saber: 

 

A – IMPACTO NAS RECEITAS 

 

Evento 1 – Receitas inferiores às previstas – pela desautorização da aplicação do reajuste 

tarifário aprovado pela AMAES a partir do Ano 3, na alíquota de 7,01% motivada por decisão judicial 

demandada pela Ação Civil Pública – ACP proposta pelo Ministério Público Estadual de Mato 

Grosso MPE/MT. 

 

O Poder Concedente desde então, sistematicamente não tem autorizado a aplicação sobre as 

tarifas, dessa diferença pactuada e nem mesmo cumprido a sentença judicial determinante da 

aplicação do efeito da referida alíquota de 7,01% em outros meios permitidos legalmente (ampliação 

de prazo, indenização financeira, redução de investimentos etc.), causando impacto no equilíbrio 

econômico e financeiro contratual, calculado como uma frustação de receita equivalente a R$ 

383.633.956,90 em moeda contratual de maio de 2011, obtida no presente estudo de reequilíbrio. 

 

No modelo desenvolvido pela FGV para o presente estudo de reequilíbrio contratual, estas 

informações foram apresentadas segregadas de forma a permitir a avaliação de seu eventual 

impacto. 

 

Conforme já relatado no capítulo 1 do presente relatório, a Recomendação nº 01/2020 encaminhada 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MPE/MT (Ofício nº 045/2020/6ª.PJ/SIMP 

000180-002/2020 à ARSEC, e seu acatamento registrado em ATA Nº 09/2020 (16/04/2020) de 

Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da ARSEC, sobre a não inclusão da defasagem 
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tarifária autorizada, no percentual de 7,01% pela Agência Municipal de Água e Esgotamento 

Sanitário - AMAES, verificada no ano 3 da Concessão, informada à FGV, através do OFÍCIO Nº 

150/2020/DIRPRE/ASSEJUR/ARSEC/MVP Nº 029.363/2020 (29/04/2020), foram considerados na 

elaboração dos resultados finais apresentados no presente relatório. 

 

Evento 2 – Receitas inferiores às previstas – pela autorização da aplicação de isenções 

tarifárias de água e esgoto personalistas a determinados setores de clientes (instituições religiosas, 

creches, miniestádios etc.). O cálculo do desequilíbrio causado devido a essas isenções nos 

primeiros sete anos contratuais, foram avaliados em R$ 21.138.875,22 em moeda contratual de 

maio de 2011. Considerando-se que a ARSEC pretende ainda estabelecer procedimento regulatório 

para a aplicação deste item nos anos subsequentes, podendo limitar, reduzir e ou extinguir a sua 

aplicação, os valores resultantes destas isenções (se permanecerem) devem ser apresentados 

anualmente a ARSEC por ocasião dos reajustes tarifários de forma a serem considerados nos 

cálculos anuais. No modelo desenvolvido pela FGV para o presente estudo de reequilíbrio 

contratual, estas informações foram apresentadas segregadas de forma a permitir a avaliação de 

seu eventual impacto. 

 

Evento 3 – Receitas inferiores às previstas – pelo atraso na autorização para aplicação dos 

reajustes tarifários ordinários anualmente. O cálculo do desequilíbrio causado devido a esses 

atrasos nos primeiros sete anos contratuais, foram avaliados em R$ 3.573.580,90 em moeda 

contratual de maio de 2011. Considera-se no presente estudo, que doravante esses atrasos não 

sejam mais efetuados, mantendo-se o atual calendário de eventos (ou repactuá-lo), de forma que 

não seja afetado o equilíbrio contratual pactuado entre as partes. No modelo desenvolvido pela FGV 

para o presente estudo de reequilíbrio contratual, estas informações foram apresentadas 

segregadas de forma a permitir a avaliação de seu eventual impacto. 

 

Evento 4 – Receitas superiores às previstas – mediante a possibilidade de comercialização dos 

serviços de esgotamento sanitário sem a implantação de sistema de coleta do tipo separador 

absoluto na área denominada “Bacia da Prainha”. A projeção calculada para atendimento da 

solicitação apresentada, assumindo-se como premissa a manutenção da relação de 90% entre as 

tarifas de água e esgoto, resulta em uma receita adicional equivalente a R$ 193.947.064,63 em 

moeda corrente contratual, que atua, se aprovada, no sentido da modicidade tarifária. A estratégia 

técnica sugerida pela Concessionária para este tema, contempla a ampliação das metas de 

universalização de esgoto de 91,00% para 97,50%. No modelo desenvolvido pela FGV para o 
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presente estudo de reequilíbrio contratual, estas informações foram apresentadas segregadas de 

forma a permitir a avaliação de seu eventual impacto. A recomendação final da ARSEC, neste tema 

resultou na opção pela sua não aplicação, com base na avaliação prévia de que o tema mereceria 

maior aprofundamento e estudos posteriores.  

 

B – ALTERAÇÕES NA TRIBUTAÇÃO/AUMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS 

 

Evento 5 – Aumento dos encargos/custos com energia elétrica – a partir da introdução do 

regime de Bandeiras Tarifárias de Energia Elétrica, determinado pela ANEEL a partir do Ano de 

2015. O cálculo do desequilíbrio causado devido à elevação desses custos a partir de 2015 até o 

final do ano 7 da concessão, foram avaliados em R$ 5.951.654,47 em moeda contratual de maio 

de 2011. Os valores ocorridos sob essa rubrica para o restante do período contratual (Anos 8 a 30) 

deverão ser apresentados anualmente a ARSEC para validação por ocasião dos reajustes tarifários 

de forma a serem considerados nos cálculos anuais. No modelo desenvolvido pela FGV para o 

presente estudo de reequilíbrio contratual, estas informações foram apresentadas segregadas de 

forma a permitir a avaliação de seu eventual impacto. 

 

Evento 6 – aumento dos custos operacionais – em função da coleta e tratamento de esgoto 

na Bacia da Prainha, a sugestão da Concessionária, já apresentada e descrita no Evento 4 

anterior, veio acompanhada de estimativa de custos adicionais a serem realizados pela mesma 

(incluindo transferências de valores compensatórios ao Poder Concedente) para viabilização da 

manutenção dos sistemas pluviais existentes na área. A estimativa apresentada para assunção 

desses custos no período compreendido entre os anos 8 e 30, totalizou o valor de R$ 23.836.682,69 

em moeda contratual de maio de 2011. No modelo desenvolvido pela FGV para o presente estudo 

de reequilíbrio contratual, estas informações foram apresentadas segregadas de forma a permitir a 

avaliação de seu eventual impacto. 

 

Da mesma maneira, que já descrito no evento 4 anterior, a recomendação final da ARSEC, neste 

tema resultou na opção pela sua não aplicação, com base na avaliação prévia de que o tema 

mereceria maior aprofundamento e estudos posteriores. 

 

Evento 7 – aumento dos custos operacionais – decorrente da obrigatoriedade de fornecimento 

gratuito de água por meio de Caminhão Pipa. O cálculo do desequilíbrio causado devido a essa 

obrigatoriedade extracontratual, foram avaliados em R$ 1.242.074,93 em moeda contratual de maio 
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de 2011 e incluem apenas o período contratual decorrido de sete anos. No modelo desenvolvido 

pela FGV para o presente estudo de reequilíbrio contratual, estas informações foram apresentadas 

segregadas de forma a permitir a avaliação de seu eventual impacto.  

 

A recomendação final da ARSEC, neste tema resultou na opção pela sua não aplicabilidade em 

função da permanência de elevados níveis de intermitência no sistema de distribuição de água. 

 

C – ALTERAÇÕES NO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS 

 

Evento 8 – Inclusão, exclusão e modificação no cronograma de investimentos previstos 

originalmente – a partir da formalização do 2º Termo Aditivo Contratual, foram incluídos, excluídos 

e alterados valores e metas de atendimento com reflexos nos custos originalmente previstos no 

plano de negócios (Proposta Comercial) da Concessionária. Para o cálculo do desequilíbrio 

causado devido à elevação desses itens o pleito apresentado utilizando a metodologia de cálculo 

da Concessionária resultou em R$ 1.236.058.026,48 em moeda contratual de maio de 2011. Os 

valores dos investimentos previstos originalmente totalizam R$ 1.021.458.000,00 em moeda 

contratual de maio de 2011. 

 

Estas diferenças ocorreram entre o que foi estabelecido por ocasião da celebração do Contrato de 

Concessão, e das alterações relacionadas ao 2º Termo Aditivo Contratual, com a consequente 

redução da TIR do projeto. Assim, o pleito apresentado pela Concessionária, em decorrência das 

condições de mercado e resultados operacionais, inclui um replanejamento geral da concessão e 

conclui sua solicitação baseando-se em ver reconhecidos e merecedores de aplicação a 

reconstituição dos valores tarifários pactuados acrescidos dos investimentos adicionais que se 

fizeram necessários. 

 

A análise final do tema, já apresentado de forma preliminar do Produto 2 – Relatório Técnico 1 

deste estudo, apresentado neste relatório, devidamente atualizado e corrigido a partir da 

manifestação da Concessionária e das contribuições colhidas na Audiência Pública e definições da 

Diretoria Executiva da ARSEC, resultam em valores divergentes do pleito apresentado pela 

Concessionária. 
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13. Análise das Solicitações do Poder Concedente/ARSEC 

 

O pleito da Concessionária, já descrito e apresentado no Produto 2 – Relatório Técnico 1, refere-

se a um acentuado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão ocorrido no 

período decorrido da Concessão. 

 

As solicitações do Poder Concedente Municipal, manifestadas através de sua agência reguladora 

ARSEC também já descritas e apresentadas no Produto 2 – Relatório Técnico 1, tratam de 

diversos temas e demandas adiante resumidos, a serem consideradas e avaliadas no presente 

estudo de revisão e reequilíbrio contratual. 

 

Algumas dessas demandas possuem impacto direto no Equilíbrio Contratual e as demais estão 

vinculadas a questões institucionais da ARSEC relativas à Gestão, Regulação e Fiscalização do 

Contrato de Concessão.  São elas: 

 

 Avaliação do fator de continuidade e regularidade do sistema de abastecimento de água, 

com reflexos na intermitência do fluxo de água, ocasionando necessidade de 

fornecimento gratuito de água por meio de Caminhão Pipa para algumas regiões da 

cidade; 

 

 Manutenção da trajetória originalmente pactuada para índice de perdas, com as 

alterações decorrentes da formalização do 2º Termo Aditivo Contratual e da aprovação 

da revisão do PMSB 2019 de Cuiabá; 

 

 Adequação da lista de clientes admitidos como ISENTOS em função do texto da 

legislação municipal; 

 

 Adequação dos consumos anuais realizados de energia elétrica, equivalente ao modelo 

apresentado na Proposta Comercial da Concessionária, limitado ao índice de perdas 

máximo admitido; 

 

 Manutenção ou não, da decisão administrativa da AMAES, relativa à autorização de 

aplicação de reajuste extraordinário de 7,01% a partir do Ano 3 da Concessão, com 
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definição pela Diretoria Executiva pela sua desconsideração, em função do acatamento 

registrado em ATA da Recomendação 01/2020 do MPE; 

 

 Manutenção da sentença judicial decorrente da Ação Civil Pública, proposta pelo MPE de 

forma a impedir a aplicação do índice citado no item anterior na tabela tarifária com 

avaliação das alternativas e possibilidades de aplicação em outros meios admitidos pela 

legislação em vigor; 

 

 Replanejamento da concessão a partir do cenário base referencial apresentado na 

Proposta Comercial, e os impactos decorrentes do 2º Termo Aditivo Contratual, e do 

PMSB Cuiabá aprovado em 2019, considerando-se as adequações necessárias a partir 

dos resultados operacionais obtidos nos primeiros sete anos de concessão; 

 

 Revisão dos investimentos originalmente planejados, considerando-se o período 

realizado e o conteúdo das obrigações adicionais impostas pelo 2º Termo Aditivo 

Contratual; 

 

 Avaliação comparativa do índice de evasão de receitas Proposto x Realizado e suas 

consequências e reflexos quanto ao recolhimento da Taxas de Outorga ao Município e 

Taxa de Regulação e Fiscalização à ARSEC; 

 

 Avaliação do faturamento (extra) de esgoto, cobrado para clientes sem serviços de 

“tratamento”, em desacordo com o previsto no regulamento de serviços da concessão, 

incluindo seus reflexos e consequências no equilíbrio contratual; 

 

 Avaliação da cobrança de esgoto na área denominada “Bacia da Prainha”, com valores 

diferenciados (75% e 50%) em relação às demais áreas (90%); e 

 

  Avaliação dos impactos quanto ao ressarcimento e/ou devolução dos valores de 

investimentos realizados por terceiros (empresários setor imobiliário) e ainda a sua 

manutenção no fluxo em prol da modicidade tarifária. 
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As solicitações do Poder Concedente/ARSEC, que impactam o equilíbrio econômico e financeiro 

contratual, em conjunto com o pleito da 1ª RTO, apresentado pela Concessionária, integram os 

cenários e alternativas para avaliação do equilíbrio econômico e financeiro contratual. 

 

Tendo em vista as solicitações realizadas pelo Poder Concedente/ARSEC, e levando em conta o 

princípio da modicidade tarifária e a capacidade de pagamento de uma tarifa justa pela população 

cuiabana, os valores avaliados foram inseridos no modelo desenvolvido pela FGV, para análise de 

seus impactos. 

 

Em linha com a análise prévia quali-quantitativa já elaborada anteriormente, apresentada de forma 

preliminar no Produto 2 – Relatório Técnico 1, e devidamente atualizada neste relatório a partir 

da manifestação da concessionária, das contribuições originárias da Audiência Pública realizada 

(ver Produto 3 – Relatório Técnico 2) e decisões tomadas pela Diretoria Executiva da ARSEC são 

apresentados a seguir os principais pontos tratados no grupo de solicitações do Poder 

Concedente/ARSEC com impacto no equilíbrio contratual. 

 

A – IMPACTO NAS RECEITAS 

 

Evento 9 – Receitas superiores às previstas – pela comercialização de serviços de esgoto em 

áreas atendidas apenas com serviços de coleta, em desacordo com o previsto no regulamento de 

serviços da concessão. Os valores calculados para os primeiros sete anos de concessão, totalizam 

R$ 70.548.570,00 em moeda de maio de 2011 e estão projetados para alcançar R$ 114.722.690,31 

em moeda contratual de maio de 2011, até o ano 12 da concessão (data limite a partir da qual, todo 

esgoto coletado deverá ser tratado, conforme as metas estabelecidas e em vigor). No modelo 

desenvolvido pela FGV para o presente estudo de reequilíbrio contratual, estas informações foram 

apresentadas segregadas de forma a permitir a avaliação de seu eventual impacto. 

 

B – ALTERAÇÕES NA TRIBUTAÇÃO/AUMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS 

 

Evento 10 – Diferença a compensar nos valores da taxa de outorga – referente à diferença de 

valores devidos (calculados com base na arrecadação regulatória) e valores pagos (calculados com 

base na arrecadação ocorrida com índices superiores ao permitido). O cálculo do desequilíbrio 

causado devido a este evento para os primeiros sete anos foi avaliado R$ 4.326.364,89 em moeda 

contratual de maio de 2011. Os valores do ano 8 deverão ainda ser avaliados e assumiu-se como 
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premissa que não ocorrerão mais divergências a partir do início do ano 9. No modelo desenvolvido 

pela FGV para o presente estudo de reequilíbrio contratual, estas informações foram apresentadas 

segregadas de forma a permitir a avaliação de seu eventual impacto. 

 

Evento 11 – Diferença a compensar nos valores da taxa de regulação e fiscalização – referente 

à diferença de valores devidos (calculados com base na arrecadação regulatória) e valores pagos 

(calculados com base na arrecadação ocorrida com índices superiores ao permitido). Um efeito de 

segunda ordem no pagamento da taxa de regulação e fiscalização para a menor, refere-se ao 

desconto de PIS e COFINS (considerado como 9,25%) em desacordo com os valores propostos no 

Plano de Negócios (Proposta Comercial). O cálculo do desequilíbrio causado devido a este evento 

para os primeiros sete anos foi avaliado R$ 559.219,88 em moeda contratual de maio de 2011. Os 

valores do ano 8 deverão ainda ser avaliados e assumiu-se como premissa que não ocorrerão mais 

divergências a partir do início do ano 9. No modelo desenvolvido pela FGV para o presente estudo 

de reequilíbrio contratual, estas informações foram apresentadas segregadas de forma a permitir a 

avaliação de seu eventual impacto. 

 

C – ALTERAÇÕES NO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS 

 

Evento 12 – Inclusão, exclusão e modificação no cronograma de investimentos previstos 

originalmente - a partir da formalização do 2º Termo Aditivo Contratual, foram incluídos, excluídos 

e alterados valores e metas de atendimento com reflexos nos custos originalmente previstos no 

plano de negócios (Proposta Comercial) da Concessionária. Os valores dos investimentos previstos 

originalmente totalizam R$ 1.021.458.000,00 em moeda contratual de maio de 2011. Os valores 

calculados pela equipe da FGV e inseridos no modelo de reequilíbrio contratual, resultou em R$ 

1.012.504.223,41 em moeda de maio de 2011. No modelo desenvolvido pela FGV para o presente 

estudo de reequilíbrio contratual, estas informações foram apresentadas segregadas de forma a 

permitir a avaliação de seu eventual impacto. 
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14. Análise do Desequilíbrio Econômico-financeiro Contratual 

 

A metodologia adotada pela FGV neste relatório para a Análise do Reequilíbrio Econômico-

Financeiro de Contrato de Concessão da Concessionária Águas de Cuiabá segue aquela 

consagrada para o cálculo de desequilíbrio de contratos de concessões em operações semelhantes 

no Brasil, que envolve o cálculo dos efeitos dos eventos em conjunto, de modo a determinar um 

montante que, em moeda da data-base, reequilibra o contrato, isto é, garante a manutenção da 

Taxa Interna de Retorno – TIR prevista. 

 

A metodologia utilizada para se calcular o montante do desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato de concessão, causado pela ocorrência dos eventos descritos no relatório anterior 

(Produto 2 – Relatório Técnico 1), baseia-se nos conceitos de análise de investimentos, ou seja, 

utiliza a metodologia de fluxo de caixa descontado, metodologia esta já de uso consagrado no 

mercado. 

 

Neste caso, o principal elemento a ser considerado no cálculo do desequilíbrio econômico-financeiro 

de contratos de concessão de água e esgoto de Cuiabá é a TIR do projeto. 

 

A metodologia empregada pela FGV busca objetividade e indica como condição de 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão a avaliação do 

montante financeiro que, aportado em dado ano da concessão, favoravelmente à Contratada ou 

ao Poder Concedente, restabelece a TIR do projeto, indicada no estudo básico (fluxo de caixa 

equilibrado, definido por ocasião da pactuação do Contrato de Concessão). 

 

14.1 Fases da Metodologia 

 

A seguir apresentam-se cada uma das etapas para se chegar ao montante do desequilíbrio do 

contrato de concessão da Águas de Cuiabá. 

 

14.1.1 Quantificação dos Eventos 

 

Nesta etapa, a partir da análise do pleito da Concessionária para a 1ª. RTO e às solicitações do 

Poder Concedente, respectivamente apresentados preliminarmente no Produto 2 – Relatório 
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Técnico 1) e atualizado no presente relatório a partir das considerações apresentadas na 

manifestação da Concessionária, (avaliadas na Parte A deste relatório), contribuições originárias da 

Audiência Pública realizada (ver Produto 3 – Relatório Técnico 2) e decisões da Diretoria 

Executiva da ARSEC, todos causadores de desequilíbrio econômico-financeiro, gerados por fatores 

internos e exógenos ao contrato, procede-se à quantificação monetária das variações anuais das 

receitas, custos, despesas, impostos e investimentos, provocados pela ocorrência desses eventos. 

A nova taxa de retorno encontrada, calculada com base no novo fluxo de caixa se diferente da TIR 

do projeto, correspondente ao contrato equilibrado, caracteriza, assim, a situação de desequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato de concessão. 

 

Conforme já mencionado anteriormente no Produto 2 – Relatório Técnico 1 e Análise do 

Equilíbrio Econômico-financeiro, a metodologia do estudo prevê inicialmente a reconstituição do 

cenário base referencial, contemplando o resultado do Plano de Negócios (Planejamento Físico e 

Econômico-Financeiro) apresentado nas Propostas Técnica e Comercial da Concessionária que 

resultou na formalização do Contrato de Concessão e posteriormente nos seus termos aditivos 

contratuais. 

 

Definiu-se cenário base referencial como aquele que contempla o equilíbrio econômico financeiro 

do contrato com base nos resultados da reconstituição da Proposta Comercial digitalizada (Plano 

de Negócios) apresentado, à luz das diretrizes e definições vigentes no edital, no contrato e seus 

termos aditivos. 

 

A partir do cenário base referencial foram lançados os resultados dos impactos dos estudos e 

análises inseridas no Pleito da Concessionária para a 1ª. RTO e também as solicitações do 

Poder Concedente, informadas pela ARSEC, resultando na elaboração de uma matriz de 

cenários de sensibilidade, associados ao cenário base referencial. 

 

No Produto 2 – Relatório Técnico 1, foram definidos cenários de sensibilidade que contemplam 

a série de solicitações inseridas no Pleito da Concessionária para a 1ª. RTO e também as 

solicitações do Poder Concedente/ARSEC, sendo analisados os itens, conforme Matriz de 

Combinações adiante: 

 

 Ressarcimento pelo fornecimento gratuito de Caminhão Pipa (Sim/Não); 

 Ressarcimento devido a isenções tarifárias (Pleiteadas/Autorizadas); 
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 Impacto devido pela decisão administrativa da AMAES e ACP - 7,01% na tarifa 

(Sim/Não); e 

 Possibilidade de comercialização de serviço de esgoto na “Bacia da Prainha” – sem 

implantação do sistema separador absoluto (Sim/Não). 

 

Além da matriz de combinações envolvendo os pontos anteriormente citados, foram assumidas as 

seguintes premissas pré-definidas na elaboração dos cenários: 

 

 Consumo médio per capita: (a) No cenário do Produto 2 – Relatório Técnico 1 

preliminarmente apresentado pela FGV, foi alterado o valor da proposta comercial 

apresentada em função dos resultados operacionais no período contratual decorrido, 

definido CENÁRIO PROJETADO; (b) No cenário elaborado a partir da revisão e correções 

do Produto 2 – Relatório Técnico 1, em função da manifestação da Concessionária, foi 

adotada a opção de manutenção do valor constante da proposta comercial apresentada, 

definido como CENÁRIO PROPOSTO; 

 

 Ressarcimento dos custos extraordinários com bandeiras tarifárias de energia elétrica 

(ANEEL) relativo aos primeiros sete anos contratuais. A partir do ano oito, os custos 

deverão ser apresentados à ARSEC, por ocasião dos pleitos anuais de reajuste ordinário. 

Os valores calculados já consideram a incidência de ICMS nos custos; 

 

 Ressarcimento à Concessionária relativo aos atrasos na concessão de reajustes anuais 

ordinários; 

 

 Compensação em prol da modicidade tarifária, da diferença entre os valores de outorga 

devido ao Poder Concedente e os valores efetivamente pagos; 

 

 Compensação em prol da modicidade tarifária, da diferença entre os valores de taxa de 

regulação e fiscalização devida a AMAES/ARSEC e os valores efetivamente pagos; 

 

 Compensação em prol da modicidade tarifária, dos valores de investimentos realizados 

por “empreiteiros”; 
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 Consideração do faturamento extra de esgoto nos primeiros sete anos de concessão, 

realizado em desacordo com o regulamento de serviços, em prol da modicidade tarifária; 

e 

 

 Replanejamento da concessão, a partir dos resultados operacionais realizados nos 

primeiros sete anos da concessão, considerando-se ainda as alterações produzidas a 

partir da formalização do 2° Termo Aditivo Contratual e aprovação da revisão do PMSB 

Cuiabá 2019.  

 

Portanto, os temas citados anteriormente, foram incorporados ao cenário base referencial, em 

conjunto com o pleito da Concessionária, incluindo a manifestação apresentada e as solicitações 

do Poder Concedente/ARSEC. 

 

A Tabela 14.1.1.1 adiante demonstra a matriz de possíveis combinações do cenário base 

referencial e cenários de sensibilidade que foram avaliados no Produto 2 - Relatório Técnico 

1, visando promover o reequilíbrio contratual, bem como do impacto tarifário de cada uma das 

demandas feitas pelo Poder Concedente/ARSEC, mantendo o equilíbrio do contrato. A Tabela 

14.1.1.1 é a mesma Tabela 6.2.2, apresentada no Produto 2 – Relatório Técnico 1. 

 

Tabela 14.1.1.1 

Matriz de Combinações 

Cenário 

Prainha 
com 

sistema 
unitário 

Fornecimento 
de Caminhão 

Pipa 
Isenções 

Considerar 
impacto da 
decisão da 

AMAES 
(7,01%)  

1 Sim Sim Pleiteadas Sim 

2 Sim Sim Pleiteadas Não 

3 Sim Sim Autorizadas Sim 

4 Sim Sim Autorizadas Não 

5 Sim Não Pleiteadas Sim 

6 Sim Não Pleiteadas Não 

7 Sim Não Autorizadas Sim 

8 Sim Não Autorizadas Não 

9 Não Sim Pleiteadas Sim 

10 Não Sim Pleiteadas Não 

11 Não Sim Autorizadas Sim 
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Cenário 

Prainha 
com 

sistema 
unitário 

Fornecimento 
de Caminhão 

Pipa 
Isenções 

Considerar 
impacto da 
decisão da 

AMAES 
(7,01%)  

12 Não Sim Autorizadas Não 

13 Não Não Pleiteadas Sim 

14 Não Não Pleiteadas Não 

15 Não Não Autorizadas Sim 

16 Não Não Autorizadas Não 

Elaboração: FGV 

 

A partir das decisões e recomendações da ARSEC, no processo de análise de possibilidades, 

restou definida apenas a opção do Cenário 15 da Matriz de Combinações da Tabela 14.1.1.1 

anterior, em que: 

 

 Prainha com sistema unitário – adotada a opção “não”; 

 Fornecimento de Caminhão Pipa – adotada a opção “não’; 

 Isenções tarifárias – adotada a opção de cálculo “autorizadas”; e 

 Impacto da decisão da AMAES (7,01%) – adotada a opção “não”, conforme 

recomendação do MPE e acatamento da ARSEC. 

 

Além das definições acima, foram também analisadas e consideradas as reivindicações e 

observações constante na manifestação apresentadas pela Concessionária (ver Parte A deste 

relatório), relativa à ocorrência de “erros de cálculo”, “contradições internas” e “omissões” no 

Produto 2 – Relatório Técnico 1 apresentado pela FGV, que resultou na configuração dos 

seguintes temas a seguir como premissa de projeções adicionadas ao cenário base referencial: 

 

 Seguros e garantias – valores foram reprojetados a partir da realidade conjuntural efetiva 

eliminando-se os erros na formulação da Proposta Comercial, com valores acima dos 

pagamentos efetivamente ocorridos e projetados e corrigidos conforme os patamares 

sugeridos no pleito de reequilíbrio apresentado; 

 Substituição de redes de água e esgoto – valores reprojetados a partir dos resultados 

operacionais e gerenciais verificados nos primeiros 7 (sete) anos de concessão; e 

 Deflacionar o valor da outorga fixa – realizada a deflação conforme sugerido pela 

Concessionária e acatado pela equipe da FGV após análise da ARSEC. 
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Finalmente, após as configurações e alternativas pré-definidas anteriormente restaram três temas 

a serem considerados, cada um deles com duas alternativas, conforme segue: 

 

 Receitas com Serviços Complementes – opção pela: (a) manutenção dos parâmetros 

da Proposta Comercial apresentada nas projeções futuras; ou (b) adoção de novos 

parâmetros, a partir dos resultados obtidos nos primeiros 7 (sete) anos de concessão que 

conduzem a resultado mais aderente a realidade da concessão; 

 

 Relação entre extensões de rede por ligação (água e esgoto) – opção pela: (a) 

manutenção dos parâmetros da Proposta Comercial apresentada nas projeções futuras; 

ou (b) adoção de novos parâmetros, a partir dos resultados obtidos nos primeiros 7 (sete) 

anos de concessão que conduzem a resultado mais aderente a realidade da concessão 

e dos serviços; e 

 

 Consumo médio per capita – opção pela: (a) manutenção dos parâmetros da Proposta 

Comercial apresentada nas projeções futuras; ou (b) adoção de novos parâmetros, a 

partir dos resultados operacionais obtidos nos primeiros 7 (sete) anos de concessão que 

conduzem a resultado mais aderente a realidade da concessão e dos serviços. 

 

As opções acima, constituem na formatação de dois cenários para análise do reequilíbrio contratual, 

conforme segue:  

 

 O Cenário A, representa a manutenção dos parâmetros da Proposta Comercial 

apresentada nas projeções futuras para os temas relacionados a Receitas com Serviços 

Complementares, Relação entre extensões de rede por ligação (água e esgoto) e 

Consumo médio per capita. Esta opção contempla os comentários e análises 

contextuais inseridas na manifestação da Concessionária. 

 

 O Cenário B, representa a realização de novas projeções e replanejamento para os 

temas relacionados a Receitas com Serviços Complementares, Relação entre extensões 

de rede por ligação (água e esgoto) e Consumo médio per capita. Esta opção contempla 

as análises contextuais adotadas pela FGV a partir das definições e opções finais 

definidas pela ARSEC. 
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14.1.2 Metodologia de Cálculo para o Reequilíbrio do Contrato 

 

Para a execução das análises e cálculos necessários à avaliação da necessidade de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato através do método de fluxo de caixa descontado, a 

FGV desenvolveu modelo interativo em planilhas eletrônicas Excel. Estas estão organizadas em 

pastas onde são armazenados dados informados pela Concessionária e que contêm os cálculos e 

tratamentos pertinentes. 

 

Com base no novo fluxo de caixa e na nova TIR do projeto, é calculado um valor (valor presente do 

evento em determinado ano da concessão) que, adicionado ao novo fluxo de caixa, fará com que 

este volte a mesma TIR do projeto original. 

 

14.1.2.1 Considerações Gerais sobre a Metodologia 

 

O modelo de análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, 

proposto pela FGV, leva em consideração os seguintes pontos: 

 

 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

A taxa interna de retorno (TIR) é definida como sendo a taxa de desconto que torna o valor presente 

líquido de um projeto igual a zero, ou a taxa que iguala o valor presente dos retornos esperados 

futuros com o valor presente dos custos esperados futuros. A fórmula matemática para 

determinação da TIR do projeto é: 

 

VPL = 0 = ∑
FC𝑡

(1+TIR)𝑡

𝑁

𝑡=0
 

Na qual: 

 

 VPL: é o valor presente líquido do projeto que é igualado a zero; 

 t: é um período de tempo medido em dias, meses, anos etc.; 

 FCt: é o fluxo de caixa líquido na data t; 

 N: é o número total de períodos de tempo utilizado na análise do investimento; e 

 TIR: é a taxa interna de retorno do projeto. 
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O equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão está relacionado à manutenção de 

sua taxa interna de retorno (TIR) ao longo da concessão. Em decorrência de desequilíbrios 

econômico-financeiros que o projeto venha a sofrer, a taxa interna de retorno pode não se realizar 

e ser inferior à definida originalmente. Assim, em princípio, o reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato pode ser alcançado sob a ótica de consideração e recomposição da TIR do fluxo de caixa 

do projeto. 

 

Quando eventos supervenientes não afetam as condições de financiabilidade do empreendimento, 

quer sob a forma de estruturação de Project Finance ou de financiamentos de longo prazo 

contratados junto a instituições financeiras, a TIR adequada é aquela correspondente ao fluxo de 

caixa do projeto, no qual os financiamentos não são considerados. Este é o caso do presente 

estudo, visto que a Proposta Comercial apresentada não previu fluxo de caixa alavancado (com 

financiamento), mas apenas com a utilização de recursos oriundos de capital próprio. 

 

Tal consideração se impõe pelo fato de que a TIR do acionista decorre da tomada de recursos, junto 

a terceiros, através de decisões empresariais que fogem ao controle do Poder Concedente, e não 

presentes na sua proposta comercial. 

 

Contudo, cabe destacar que, em situações muito especiais, nas quais eventos supervenientes e 

não previstos quando da outorga da concessão possuam magnitude tal que possam alterar as 

condições de financiabilidade, quer sob a forma de Project Finance, ou por recursos de longo prazo, 

contratados junto a instituições financeiras, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão necessita ser recomposto pela TIR do acionista. Nessa condição, após essa 

recomposição resultará um novo fluxo de caixa do empreendimento e, por consequência, uma nova 

TIR do projeto que deverá servir de base para manutenção do equilíbrio no futuro. 

 

No caso em análise, entende-se que os eventos causadores de desequilíbrio econômico-financeiro 

considerados no estudo, pelas suas características e momento em que se concretizaram, não 

afetaram as condições de financiabilidade da concessão e, segundo o exposto acima, indicam a 

utilização da TIR do projeto. 
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 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

Denomina-se Valor Presente Líquido (VPL) do fluxo de caixa de um projeto de investimento a soma 

algébrica de todos os recebimentos e pagamentos descontados com base em uma taxa de 

desconto. Sendo “i” a taxa de desconto, “n” a vida útil do investimento, e FCj o valor do fluxo de 

caixa do instante “j”, tem-se: 

 

𝑉𝑃𝐿 =
𝐹𝐶0

(1 + 𝑖)0
+

𝐹𝐶1
(1 + 𝑖)1

+
𝐹𝐶2

(1 + 𝑖)2
+⋯+

𝐹𝐶𝑛
(1 + 𝑖)𝑛

 

 

O VPLano0 do fluxo de caixa sem financiamento do estudo básico, descontado pela TIR anual é igual 

a zero. No entanto, cada evento causador de desequilíbrio econômico-financeiro provoca um efeito 

no fluxo de caixa da Concessionária, de forma que o fluxo de caixa de todos os eventos 

identificados torna o VPL diferente de zero. 

 

14.1.3 Formato de Apresentação do Fluxo de Caixa Adotado 

 

Adotou-se como padrão o fluxo de caixa apresentado na Proposta Comercial, da Concessionária 

que constitui a base referencial do presente estudo. 

 

Quadro 14.1.3.1 

Estrutura do Fluxo de Caixa Adotado 

Item Especificação 
1. ENTRADAS 

1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

1.1.1 Receita tarifas de água 

1.1.2 Receita tarifas de esgoto 

1.1.3 Receita serviços complementares 

1.1.4 Receitas financeiras 

2. SAÍDAS 

2.1 SAÍDAS OPERACIONAIS 

2.1.1 Custos de Exploração 

2.1.2 Despesas Operacionais da SPE 

2.1.3 Deduções 

2.1.4 Valor de Outorga para o Município 

2.1.5 Valor de fiscalização e regulação 

2.1.6 Seguros e garantias 

2.1.7 Outros Custos 
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Item Especificação 
2.2 INVESTIMENTOS 

2.2.1 Água 

2.2.2 Esgoto 

2.2.3 Outros 

2.2.4 Outorga fixa 

2.3 DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO 

2.3.1 IRPJ 

2.3.2 CSLL 

3. SALDO DO CAIXA 

4. TIR 

5. VPL (Taxa 12% a.a.) 
Elaboração: FGV 

 

Como o próprio nome indica, os valores apresentados nos fluxos de caixa representam as entradas 

e saídas de caixa ocorridas no ano, e controladas pela tesouraria da Concessionária e refletem as 

movimentações efetivas ocorridas e projetadas durante os períodos. 

 

Para a elaboração das análises, cenários e consequente cálculo do desequilíbrio econômico-

financeiro, a FGV utilizou valores de entradas e saídas de caixa, informados pela Concessionária, 

no seu pleito de reequilíbrio contratual, conforme informações disponibilizadas pela Companhia. 

 

Entretanto, é importante notar que os dados contábeis são registrados obedecendo ao regime de 

competência contábil, assim sendo não refletem exatamente os valores de movimentação de caixa 

efetivamente ocorridos ao longo do exercício. Através dos valores contábeis podem-se apurar 

aproximações dos valores de caixa desde que se determinem certas premissas e parâmetros 

básicos de tributação, créditos e débitos fiscais e prazos médios de negociação. 

 

A FGV, em consonância com o pactuado no Contrato de Concessão e no 2º Termo Aditivo 

Contratual, para o estudo da presente revisão, tomou como base o fluxo de caixa equilibrado (em 

moeda de maio/2011, e adicionou os valores realizados, segundo os dados informados pela 

Concessionária e pela ARSEC, consubstanciados por suas demonstrações financeiras, nos anos 

de 2012 a 2018. 

 

Considerando-se que o contrato de concessão original se encontrava equilibrado, a FGV considerou 

o fluxo de caixa resultante do mesmo para o estudo atual, como cenário base de referência. Assim, 

as alterações oriundas das condições de mercado e do período decorrido, e ainda da pactuação do 
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2º Termo Aditivo, a metodologia adotada pela FGV neste estudo, compara a TIR do fluxo de caixa 

do contrato equilibrado com o do novo fluxo de caixa afetado pelas receitas, despesas efetivamente 

ocorridas e projetadas na concessão do Município de Cuiabá, bem como os investimentos 

realizados e projetados para o período remanescente (anos 8 a 30), mantendo-se os valores 

parametrizados originais do fluxo equilibrado para o período contratual, com exceção dos valores 

de investimentos adicionais exigidos pelo Poder Concedente. 
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Tabela 14.1.3.2 

Fluxo de Caixa Equilibrado (sem financiamento) – Cenário Base Referencia (maio de 2011) – anos 1 a 15 

CONTAS ANO 01 ANO 02 ANO 03 ANO 04 ANO 05 ANO 06 ANO 07 ANO 08 ANO 09 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 

1. ENTRADAS 120.948 124.922 134.212 145.808 155.812 166.076 176.603 187.443 198.924 207.910 213.752 217.522 221.156 224.782 227.750 

     1.1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA 120.948 124.922 134.212 145.808 155.812 166.076 176.603 187.443 198.924 207.910 213.752 217.522 221.156 224.782 227.750 

          1.1.1. Receita tarifas de água 94.126 95.368 96.700 98.811 100.900 102.972 105.031 107.108 109.381 111.690 113.719 115.725 117.658 119.587 121.166 

          1.1.2. Receita tarifas de esgoto 23.872 26.507 34.238 43.440 51.112 59.054 67.265 75.763 84.692 91.150 94.820 96.492 98.104 99.712 101.029 

          1.1.3. Receita serviços complementares 2.950 3.047 3.273 3.556 3.800 4.051 4.307 4.572 4.852 5.071 5.213 5.305 5.394 5.482 5.555 

          1.1.4. Receitas financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. SAÍDAS -290.525 -209.962 -177.897 -153.045 -153.587 -148.090 -152.012 -155.103 -158.905 -195.224 -173.910 -148.812 -145.890 -147.630 -149.070 

     2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS -95.534 -87.551 -92.770 -95.502 -99.059 -99.378 -99.220 -99.001 -98.602 -95.058 -97.760 -100.610 -101.779 -102.761 -103.655 

          2.1.1. Custos de Exploração -33.351 -32.903 -35.104 -36.276 -37.983 -38.259 -38.915 -39.565 -40.380 -40.954 -41.157 -41.294 -41.398 -41.575 -41.758 

          2.1.2. Despesas operacionais de SPE -17.140 -12.881 -13.893 -13.435 -14.946 -14.738 -14.458 -14.364 -14.246 -14.263 -14.488 -14.602 -14.756 -14.866 -15.013 

          2.1.3. Deduções -33.739 -30.071 -31.410 -32.637 -32.210 -31.685 -30.321 -28.668 -26.624 -21.637 -23.569 -25.962 -26.651 -27.120 -27.498 

          2.1.4. Valor de Outorga para o Município -9.039 -9.319 -9.825 -10.446 -11.022 -11.630 -12.269 -12.945 -13.672 -14.302 -14.582 -14.763 -14.938 -15.112 -15.254 

2.1.5. Valor de Fiscalização -1.308 -1.423 -1.542 -1.698 -1.854 -2.016 -2.194 -2.382 -2.585 -2.794 -2.853 -2.873 -2.918 -2.965 -3.004 

          2.1.6 Seguros e Garantias -957 -953 -996 -1.010 -1.045 -1.051 -1.064 -1.077 -1.095 -1.107 -1.111 -1.115 -1.119 -1.124 -1.128 

          2.1.7. Outros Custos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     2.2. INVESTIMENTOS  -186.350 -110.542 -73.064 -44.992 -40.373 -31.725 -32.621 -32.654 -33.320 -69.462 -45.559 -18.113 -13.526 -13.656 -13.788 

          2.2.1. Água -22.143 -32.712 -33.593 -21.351 -10.612 -10.702 -10.769 -9.956 -9.757 -22.115 -23.083 -5.610 -5.636 -5.662 -5.687 

          2.2.2. Esgoto -6.109 -37.935 -7.092 -11.462 -29.761 -21.023 -21.851 -22.698 -23.563 -45.847 -18.526 -12.504 -7.890 -7.995 -8.100 

          2.2.3. Outros -43.098 -27.395 -19.879 -12.179 0 0 0 0 0 -1.500 -3.950 0 0 0 0 

          2.2.5. Outros Investimentos - outorga fixa -115.000 -12.500 -12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO -8.641 -11.870 -12.063 -12.551 -14.155 -16.987 -20.171 -23.449 -26.983 -30.704 -30.591 -30.088 -30.584 -31.212 -31.627 

          2.3.1. IRPJ -6.353 -8.728 -8.870 -9.229 -10.408 -12.491 -14.831 -17.242 -19.841 -22.577 -22.493 -22.124 -22.488 -22.950 -23.255 

2.3.2. CSLL -2.287 -3.142 -3.193 -3.322 -3.747 -4.497 -5.339 -6.207 -7.143 -8.128 -8.098 -7.964 -8.096 -8.262 -8.372 

3. SALDO DO CAIXA -169.577 -85.040 -43.685 -7.237 2.225 17.986 24.591 32.340 40.020 12.687 39.843 68.710 75.266 77.152 78.680 

4. TIR 11,57%               

5. VPL (Taxa 12 % a.a.) -13.327               

Elaboração: FGV. 
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Tabela 14.1.3.2 

Fluxo de Caixa Equilibrado (sem financiamento) – Cenário Base Referencia (maio de 2011) – anos 16 a 30 

CONTAS ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 TOTAL 

1. ENTRADAS 232.383 235.451 238.560 241.710 244.902 248.136 251.412 254.732 258.096 261.504 264.957 268.455 272.000 275.592 279.231 6.550.739 

     1.1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA 232.383 235.451 238.560 241.710 244.902 248.136 251.412 254.732 258.096 261.504 264.957 268.455 272.000 275.592 279.231 6.550.739 

          1.1.1. Receita tarifas de água 123.631 125.264 126.918 128.593 130.291 132.012 133.755 135.521 137.311 139.124 140.961 142.822 144.708 146.619 148.555 3.646.024 

          1.1.2. Receita tarifas de esgoto 103.084 104.445 105.824 107.222 108.637 110.072 111.525 112.998 114.490 116.002 117.534 119.085 120.658 122.251 123.865 2.744.941 

          1.1.3. Receita serviços complementares 5.668 5.743 5.819 5.895 5.973 6.052 6.132 6.213 6.295 6.378 6.462 6.548 6.634 6.722 6.811 159.774 

          1.1.4. Receitas financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. SAÍDAS -151.122 -152.250 -151.969 -153.559 -192.969 -157.744 -156.275 -157.609 -158.798 -160.051 -155.079 -161.731 -162.132 -161.739 -153.324 -4.946.012 

     2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS -104.706 -105.145 -103.650 -104.836 -103.054 -106.908 -108.010 -109.045 -109.976 -111.171 -112.120 -113.166 -114.326 -115.591 -116.875 -3.106.818 

          2.1.1. Custos de Exploração -41.962 -42.326 -42.536 -43.033 -43.480 -43.783 -44.071 -44.384 -44.610 -44.996 -45.209 -45.444 -45.839 -46.283 -46.759 -1.245.587 

          2.1.2. Despesas operacionais de SPE -14.963 -15.275 -16.476 -16.562 -16.661 -16.780 -16.844 -16.936 -17.003 -17.161 -17.243 -17.389 -17.479 -17.614 -17.709 -470.183 

          2.1.3. Deduções -28.108 -28.497 -28.896 -29.295 -26.718 -29.988 -30.533 -30.954 -31.381 -31.813 -32.251 -32.695 -33.145 -33.601 -34.082 -891.759 

          2.1.4. Valor de Outorga para o Município -15.477 -14.801 -11.451 -11.602 -11.755 -11.911 -12.068 -12.227 -12.389 -12.552 -12.718 -12.886 -13.056 -13.228 -13.403 -380.642 

2.1.5. Valor de Fiscalização -3.064 -3.104 -3.145 -3.186 -3.273 -3.272 -3.313 -3.357 -3.401 -3.445 -3.491 -3.536 -3.583 -3.630 -3.677 -84.885 

          2.1.6 Seguros e Garantias -1.132 -1.142 -1.146 -1.157 -1.166 -1.175 -1.181 -1.188 -1.193 -1.203 -1.208 -1.215 -1.224 -1.235 -1.245 -33.762 

          2.1.7. Outros Custos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     2.2. INVESTIMENTOS  -13.883 -14.015 -14.031 -14.164 -54.104 -17.075 -14.409 -14.544 -14.680 -14.819 -9.054 -15.097 -15.238 -15.380 -15.318 -1.015.556 

          2.2.1. Água -5.676 -5.700 -5.724 -5.748 -35.888 -5.795 -5.817 -5.839 -5.861 -5.882   -5.923 -5.943 -5.963 -5.776 -340.923 

          2.2.2. Esgoto -8.207 -8.315 -8.306 -8.416 -12.766 -11.280 -8.592 -8.705 -8.820 -8.937 -9.054 -9.174 -9.295 -9.418 -9.542 -421.181 

          2.2.3. Outros 0 0 0 0 -5.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -113.452 

          2.2.5. Outros Investimentos - outorga fixa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -140.000 

     2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO -32.533 -33.090 -34.288 -34.559 -35.812 -33.761 -33.856 -34.020 -34.141 -34.062 -33.905 -33.468 -32.568 -30.768 -21.131 -823.638 

          2.3.1. IRPJ -23.921 -24.331 -25.212 -25.411 -26.332 -24.825 -24.894 -25.015 -25.104 -25.045 -24.930 -24.609 -23.947 -22.624 -15.538 -605.616 

2.3.2. CSLL -8.612 -8.759 -9.076 -9.148 -9.480 -8.937 -8.962 -9.005 -9.037 -9.016 -8.975 -8.859 -8.621 -8.144 -5.594 -218.022 

3. SALDO DO CAIXA 81.261 83.201 86.591 88.151 51.933 90.391 95.138 97.123 99.298 101.453 109.877 106.724 109.868 113.852 125.907 1.604.727 

4. TIR 11,57%                

5. VPL (Taxa 12 % a.a.) -13.637                

Elaboração: FGV. 
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14.1.3.1 Premissas Gerais Utilizadas para os Cálculos 

 

Moeda do modelo - Estando o Contrato de Concessão pactuado em moeda de maio de 2011, a 

FGV trabalhou com todos os dados na mesma moeda. Para tanto, considerou o índice de reajuste 

tarifário (IR) do contrato, qual seja: 

 

IR = 39% MO + 29% EE + 5% PQ + 27% CC 

Sendo: 

 

 IRT = Índice de Reajuste da Tarifa; 

 MO = variação do Índice Custo de Construção – ICC – Mão de Obra (coluna 56 – FGV); 

 EE = variação da tarifa da energia elétrica; 

 PQ = variação do custo dos produtos químicos expressa pelo IPA – Origem OD-DI – 

Produtos Industriais – Industria de Transformação Química; e 

 CC = variação do custo da construção civil expressa pelo Índice Nacional do Custo da 

Construção (coluna 1A - FGV). 

 

A evolução mensal histórica dos índices aqui referidos, para o período de janeiro de 2011 a outubro 

de 2019, apresentada no Produto 2 – Relatório Técnico 1, deste estudo (segunda coluna da 

Tabela 14.1.3.1.1), foi recalculado a partir da Recomendação 01/2020 do MPE e do acatamento 

pela ARSEC da mesma, resultando nos valores apresentados na Tabela a seguir (terceira coluna 

com destaque, sendo utilizados para os necessários ajustes à moeda base contratual. 

 

Quadro 14.1.3.1.1 

Índice de Atualização/Deflator Anual 

ANO 01/2011 a 10/2019 05/2011 a 10/2019 

01 1,0000 1,0000 

02 1,0000 1,0000 

03 1,2294 1,1489 

04 1,3400 1,2522 

05 1,5653 1,4688 

06 1,6870 1,5765 

07 1,6930 1,5821 

08 1,7709 1,6549 

 

 

09 1,8778 1,7548 
Elaboração: FGV. 
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Para o modelo do fluxo de caixa desequilibrado, na moeda base do contrato de concessão, a FGV 

considerou as seguintes premissas: 

 

 Valores dos Ano 01 a Ano 07 de contrato, foram considerados os valores realizados 

apresentados pela Concessionária, limitados aos aspectos regulatórios, sendo que ainda 

foram calculados, avaliados e convertidos a moeda base de maio/2011; e 

 

 Valores dos Anos 8 a Ano 30 de contrato, os valores foram replanejados, com base nas 

premissas e considerações já apontadas no Produto 2 – Relatório Técnico 1, deste 

estudo. 

 

14.1.4 Análise do Fluxo de Caixa do Modelo – Previsto x Realizado 

 

A Tabela 14.1.4.1 a seguir, permite a visualização de uma análise comparativa entre os resultados 

previstos para os primeiros sete anos de concessão apresentados na Proposta Comercial da 

Concessionária e os resultados realizados conforme avaliação regulatória realizada e apresentada 

no Produto 2 – Relatório Técnico 1 do presente estudo. 
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Tabela 14.1.4.1 

Resumo - Fluxo de Caixa Comparativo Previsto x Realizado (maio/2011) 

FCD - Moeda do contrato (R$ 1.000,00) maio 2011 PREVISTO REALIZADO DIFERENÇA ∆% 

1. Entradas 1.024.380,61  995.745,28 -28.635,33  2,80% 

1.1. Receita operacional bruta 1.024.380,61  995.745,28 -28.635,33  2,80% 

1.1.1. Receita tarifas de água 693.907,84  744.315,53 50.407,69  7,26% 

1.2.1. Receita tarifas de esgoto contratual 305.487,88  148.346,07 -157.141,81  51,44% 

1.2.2. Receita tarifas de esgoto extra 0,00  70.548,57  70.548,57  100,00% 

1.1.3. Receita serviços complementares 24.984,89  57,347,57  32.362,68  129,53% 

1.1.4. Receitas financeiras 0,00  0,00  0,00  - 

1.1.5. Outras receitas  0,00  0,00  0,00  - 

1.1.6. Isenções de receita impostas 0,00  -21.138,88  -21.138,88  100,00% 

1.1.7. Receita esgoto Prainha inclusive serviços 0,00  0,00  0,00  - 

1.1.8. Atraso na Concessão dos Reajustes 0,00  -3.673,58 -3.673,58  100,00% 

Efeito da ACP reajuste não concedido 7,01% 0,00  0,00  0,00  - 

2. Saídas -1.285.118,62  -1.091.686,29 193.432,33  15,05% 

2.1. Saídas operacionais -669.014,34  -645.891,44  23.122,90  3,46% 

2.1.1. Custos de Exploração -252.789,89  -251.750,89 1.039,00  0,41% 

2.1.2. Despesas operacionais de SPE -101.492,04  -102.874,82  -1.382,78  1,36% 

2.1.3. Deduções -222.072,11  -225.632,41 -3.560,30  1,60% 

2.1.4. Valor de Outorga Município -43.294,86  -38.753,04 4.541,82  10,49% 

2.1.5. Termo de Dação -30.255,56  -14.760,72  15.494,84  51,21% 

2.1.6. Valor de Fiscalização -12.034,63  -11.364,66 669,97  5,57% 

2.1.7. Seguros e Garantias -7.075,25  -754,90 6.320,35  89,33% 

2.1.8. Outros Custos  0,00  0,00  0,00  - 

2.2. Investimentos  -519.666,53  -345.543,16 174.123,37  33,51% 

2.2.1. Água -141.882,37  -142.018,50  -136,13  0,10% 

2.2.2. Esgoto -135.231,74  -28.997,18  106.234,56  78,56% 

2.2.3. Outros -102.552,42  -46.435,85  56.116,57  54,72% 

2.2.4. Receita de Empreiteiros 0,00  10.288,33  10.288,33  - 

2.2.5. Outros Investimentos - outorga fixa -140.000,00  -138.379,97 1.620,03  1,16% 

2.3. Desembolsos sobre o lucro -96.437,75  -100.251,69  -3.813,94  3,95% 

2.3.1. IRPJ -70.910,11  -73.714,48  -2.804,37  3,95% 

2.3.2. CSLL -25.527,64  -26.537,21  -1.009,57  3,95% 

3. Saldo do caixa -260.738,01  -95.941,01  164.797,00  63,20% 

Elaboração: FGV. 
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Analisando-se de uma forma geral, no cenário desenvolvido para o Modelo (Tabela 14.1.4.1, 

anterior), ressalta-se algumas diferenças encontradas entre os valores projetados/previstos e 

aqueles realmente incorridos/realizados no período do estudo (ano 1 a ano 7). 

 

Entradas de Caixa 

 

Como observado, em relação às receitas, as expectativas à época da apresentação da Proposta 

Comercial, não se confirmaram nos primeiros sete anos, com o resultado final apresentando uma 

queda de R$ 28.635,330,00 (- 2,80%) em relação ao valor originalmente previsto, o que, 

consequentemente, afetou o resultado da concessão, conforme apresentado na tabela anterior. 

 

A redução de receita verificada está relacionada diretamente aos eventos pleiteados pela 

Concessionária, e também solicitações do Poder Concedente/ARSEC, referentes a: 

 

 Não autorização de reajustes extraordinário no ano 3, impedida pela sentença judicial 

motivada pela ACP proposta pelo MPE; 

 Atraso na concessão de reajustes anuais; 

 Concessão de isenções tarifárias a uma parcela de clientes; 

 Receitas extraordinárias de esgoto; e 

 Evasão (inadimplência), acima da prevista. 

 

Saídas de Caixa 

 

A soma das rubricas (2.1) saídas operacionais, (2.2) investimentos e (2.3) desembolsos sobre o 

lucro Realizadas, lançadas utilizando-se critérios regulatórios, foram 15,05% inferiores a soma 

dessas mesmas rubricas Previstas apresentando-se uma diferença de R$ 193.432.330,00. 

 

Fluxo de Caixa Final 

 

A combinação desses resultados (entradas e saídas inferiores) associados ainda a incidência de 

outros fatores, resultaram em uma redução do resultado negativo no fluxo de caixa final previsto em 

- R$ 260.738.005,84 para um resultado negativo de - R$ 95.941.012,87 apresentando, portanto, 

uma diferença de R$ 164.797.000,00. 
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14.1.5 Fluxo de Caixa Desequilibrado (em moeda de maio/2011) 

 

A partir da análise do desempenho da Águas Cuiabá no período compreendido entre os ano 1 a 

ano 7, e com objetivo de se verificar qual o desvio (desequilíbrio do fluxo de caixa pactuado no 

contrato de concessão) a FGV construiu o cenário para o qual considerou as seguintes premissas 

e pressupostos (ver item 6.2 do Produto 2 – Relatório Técnico 1), constituindo-se este no Fluxo de 

Caixa Desequilibrado da Concessão: 

 

 Os valores dos anos 1 a 7 são aqueles realizados, constantes do Produto 2 – Relatório 

Técnico 1 – devidamente revisado e atualizado neste estudo, em moeda de maio de 

2011; 

 

 Os valores dos anos 8 a 30 são resultados do replanejamento realizado, em função da 

formalização do pactuado no 2º Termo Aditivo Contratual, na revisão do PMSB 2019 

Cuiabá e nas novas condições de mercado. 

 

A Tabela 14.1.5.1 adiante, apresenta o Fluxo de Caixa Descontado – DESEQUILIBRADO, 

(considerando-se o CENÁRIO A descrito anteriormente no item 14.1.1 deste relatório) resultante do 

estudo desenvolvido em moeda de maio de 2011. 

 

É possível verificar que o FLUXO se encontra desequilibrado PARA MAIOR, uma vez que a Taxa 

Interna de Retorno (TIR) resultante é de 13,91% e o Valor Presente Líquido (VPL) é positivo em R$ 

42,89 milhões, enquanto que a TIR contratual é de 11,57%, com VPL negativo de R$ 13,327 

milhões. 
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Tabela 14.1.5.1 

Fluxo de Caixa Descontado Desequilibrado – CENÁRIO A - R$ 1.000,00 (maio 2011) Ano 1 a Ano 15 

FCD - Moeda do contrato (R$ 1.000,00) TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 

1. Entradas 6.394.668  112.206  129.188  137.747  149.282  150.267  155.965  161.089  186.924  197.667  208.615  218.791  226.049  228.613  231.052  232.685  

1.1. Receita operacional bruta 6.394.668  112.206  129.188  137.747  149.282  150.267  155.965  161.089  186.924  197.667  208.615  218.791  226.049  228.613  231.052  232.685  

1.1.1. Receita tarifas de água 3.672.690  91.388  103.960  108.070  112.077  106.168  110.124  112.529  114.192  116.172  118.124  119.717  121.240  122.615  123.923  124.799  

1.2.1. Receita tarifas de esgoto contratual 2.439.991  10.727  16.352  18.449  22.430  24.682  26.738  28.968  51.390  62.517  74.891  87.969  99.295  100.422  101.493  102.211  

1.2.2. Receita tarifas de esgoto extra 117.771  12.618  8.679  10.112  10.238  9.257  9.956  9.688  16.783  14.157  10.513  5.769  0  0  0  0  

1.1.3. Receita serviços complementares 189.029  903  2.582  4.713  8.544  14.366  13.007  13.233  4.559  4.821  5.088  5.336  5.513  5.576  5.635  5.675  

1.1.4. Receitas financeiras 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.5. Outras receitas operacionais e não operacionais 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.6. Isenções de receita impostas -21.139  -3.430  -2.385  -2.722  -2.925  -3.029  -3.344  -3.304  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.7. Receita esgoto Prainha inclusive serviços 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.8. Atraso na Concessão dos Reajustes -3.674  0  0  -875  -1.081  -1.177  -516  -25  0  0  0  0  0  0  0  0  

2. Saídas -4.826.167  -236.085  -157.888  -145.505  -118.116  -114.502  -141.675  -177.916  -240.870  -221.289  -209.140  -228.589  -210.202  -151.064  -142.426  -142.731  

2.1. Saídas operacionais -3.005.973  -87.274  -88.007  -94.050  -97.469  -92.613  -96.401  -90.077  -94.088  -95.713  -94.335  -94.126  -97.438  -101.514  -102.259  -102.460  

2.1.1. Custos de Exploração -1.212.254  -30.655  -31.483  -35.707  -37.364  -34.606  -41.779  -40.156  -43.160  -42.473  -42.082  -41.658  -41.693  -41.551  -41.730  -41.557  

2.1.2. Despesas operacionais de SPE -467.203  -16.371  -13.527  -14.843  -14.264  -15.123  -14.823  -13.923  -14.669  -14.450  -14.499  -14.951  -15.319  -15.372  -15.476  -15.516  

2.1.3. Deduções -873.338  -33.206  -34.467  -34.486  -36.373  -33.421  -29.350  -24.329  -22.592  -24.054  -22.101  -21.209  -23.699  -27.860  -28.179  -28.418  

2.1.4. Valor de Outorga Município -297.330  -3.970  -5.071  -5.310  -5.712  -5.712  -6.053  -6.925  -8.599  -9.290  -10.014  -10.502  -10.850  -10.973  -11.090  -11.169  

2.1.5. Termo de Dação -70.418  -1.817  -1.854  -2.010  -2.032  -2.010  -2.383  -2.655  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  

2.1.6. Valor de Fiscalização -82.394  -1.127  -1.481  -1.574  -1.723  -1.741  -1.821  -1.898  -2.226  -2.604  -2.798  -2.964  -3.035  -3.011  -3.043  -3.064  

2.1.7. Seguros e Garantias -3.037  -128  -124  -120  0  0  -191  -191  -191  -191  -191  -191  -191  -96  -91  -86  

2.1.8. Outros Custos Diversos 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.2. Investimentos  -1.013.013  -140.334  -58.207  -39.424  -5.931  -5.256  -28.378  -68.014  -121.330  -98.547  -84.961  -102.837  -81.250  -18.907  -9.130  -8.937  

2.2.1. Água -416.822  -11.399  -23.782  -21.998  -4.686  -7.019  -25.770  -47.366  -51.807  -18.089  -13.410  -44.485  -29.518  -6.152  -6.111  -6.010  

2.2.2. Esgoto -337.091  -945  -1.521  -853  -703  -1.921  -1.705  -21.349  -64.495  -57.217  -55.907  -42.703  -40.334  -3.090  -3.019  -2.927  

2.2.3. Outros -131.008  -12.990  -20.432  -5.870  -1.214  -67  -3.324  -2.539  -5.028  -23.241  -15.643  -15.648  -11.397  -9.665  0  0  

2.2.4. Receita de Empreiteiros 10.288  0  28  177  672  3.751  2.421  3.240  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.2.5. Outros Investimentos - outorga fixa -138.380  -115.000  -12.500  -10.880  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.3. Desembolsos sobre o lucro -807.181  -8.477  -11.674  -12.031  -14.716  -16.633  -16.896  -19.825  -25.452  -27.029  -29.844  -31.627  -31.514  -30.643  -31.036  -31.334  

2.3.1. IRPJ -593.515  -6.233  -8.584  -8.846  -10.821  -12.230  -12.424  -14.577  -18.714  -19.874  -21.944  -23.255  -23.172  -22.532  -22.821  -23.040  

2.3.2. CSLL -213.666  -2.244  -3.090  -3.185  -3.895  -4.403  -4.473  -5.248  -6.737  -7.155  -7.900  -8.372  -8.342  -8.111  -8.216  -8.294  

3. Saldo do caixa 1.568.501  -123.879  -28.700  -7.757  31.167  35.766  14.290  -16.827  -53.946  -23.622  -525  -9.798  15.847  77.549  88.626  89.955  

4. TIR 13,91%                

5. VPL (Taxa 12 % a.a.)           42,892                 

Elaboração: FGV.  
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Tabela 14.1.5.1 

Fluxo de Caixa Descontado Desequilibrado - CENÁRIO A - R$ 1.000,00 (maio 2011) Ano 16 a Ano 30 - continuação 

FCD - Moeda do contrato (R$ 1.000,00) TOTAL Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano19 Ano 20 Ano21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

1. Entradas 6.394.668  235.902  237.461  238.921  240.313  241.643  242.907  244.076  245.197  246.250  247.253  248.190  248.999  249.782  250.498  251.134  

1.1. Receita operacional bruta 6.394.668  235.902  237.461  238.921  240.313  241.643  242.907  244.076  245.197  246.250  247.253  248.190  248.999  249.782  250.498  251.134  

1.1.1. Receita tarifas de água 3.672.690  126.525  127.361  128.144  128.891  129.604  130.282  130.909  131.510  132.074  132.613  133.115  133.549  133.969  134.353  134.694  

1.2.1. Receita tarifas de esgoto contratual 2.439.991  103.624  104.308  104.950  105.561  106.146  106.701  107.214  107.707  108.169  108.610  109.021  109.377  109.721  110.035  110.315  

1.2.2. Receita tarifas de esgoto extra 117.771  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.3. Receita serviços complementares 189.029  5.754  5.792  5.827  5.861  5.894  5.925  5.953  5.980  6.006  6.031  6.053  6.073  6.092  6.110  6.125  

1.1.4. Receitas financeiras 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.5. Outras receitas operacionais e não operacionais 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.6. Isenções de receita impostas -21.139  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.7. Receita esgoto Prainha inclusive serviços 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.8. Atraso na Concessão dos Reajustes -3.674  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2. Saídas -4.826.167  -144.282  -144.849  -145.737  -146.018  -163.140  -148.571  -145.813  -145.787  -145.513  -145.454  -145.056  -144.434  -143.842  -141.005  -138.670  

2.1. Saídas operacionais -3.005.973  -103.624  -104.022  -105.228  -105.480  -104.565  -105.921  -106.106  -106.133  -105.940  -106.134  -106.025  -106.000  -106.037  -103.438  -103.494  

2.1.1. Custos de Exploração -1.212.254  -42.239  -42.135  -41.959  -41.969  -42.105  -42.035  -41.989  -41.822  -41.474  -41.504  -41.251  -41.104  -41.014  -40.989  -41.009  

2.1.2. Despesas operacionais de SPE -467.203  -15.410  -15.602  -16.686  -16.640  -16.623  -16.623  -16.485  -16.448  -16.376  -16.336  -16.286  -16.229  -16.196  -16.121  -16.017  

2.1.3. Deduções -873.338  -28.813  -29.033  -29.246  -29.453  -28.320  -29.687  -29.986  -30.150  -30.313  -30.456  -30.593  -30.722  -30.834  -30.943  -31.044  

2.1.4. Valor de Outorga Município -297.330  -11.323  -11.398  -11.468  -11.535  -11.599  -11.660  -11.716  -11.769  -11.820  -11.868  -11.913  -11.952  -11.990  -12.024  -12.054  

2.1.5. Termo de Dação -70.418  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  0  0  

2.1.6. Valor de Fiscalização -82.394  -3.106  -3.126  -3.145  -3.163  -3.200  -3.198  -3.211  -3.226  -3.239  -3.252  -3.264  -3.274  -3.284  -3.293  -3.301  

2.1.7. Seguros e Garantias -3.037  -81  -77  -73  -69  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  

2.1.8. Outros Custos Diversos 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.2. Investimentos  -1.013.013  -8.827  -8.815  -8.637  -8.519  -26.615  -11.099  -8.128  -8.046  -7.926  -7.842  -7.722  -7.478  -7.438  -7.316  -7.164  

2.2.1. Água -416.822  -5.968  -5.974  -5.900  -5.855  -20.065  -5.770  -5.701  -5.670  -5.622  -5.591  -5.544  -5.440  -5.427  -5.378  -5.315  

2.2.2. Esgoto -337.091  -2.858  -2.841  -2.736  -2.664  -2.600  -5.329  -2.427  -2.376  -2.303  -2.251  -2.179  -2.038  -2.011  -1.938  -1.849  

2.2.3. Outros -131.008  0  0  0  0  -3.950  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.2.4. Receita de Empreiteiros 10.288  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.2.5. Outros Investimentos - outorga fixa -138.380  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.3. Desembolsos sobre o lucro -807.181  -31.832  -32.012  -31.873  -32.019  -31.960  -31.551  -31.579  -31.608  -31.647  -31.478  -31.308  -30.956  -30.367  -30.250  -28.012  

2.3.1. IRPJ -593.515  -23.406  -23.538  -23.436  -23.543  -23.500  -23.199  -23.220  -23.241  -23.270  -23.145  -23.021  -22.762  -22.329  -22.243  -20.597  

2.3.2. CSLL -213.666  -8.426  -8.474  -8.437  -8.476  -8.460  -8.352  -8.359  -8.367  -8.377  -8.332  -8.287  -8.194  -8.038  -8.007  -7.415  

3. Saldo do caixa 1.568.501  91.621  92.612  93.184  94.295  78.503  94.336  98.264  99.410  100.737  101.799  103.134  104.564  105.940  109.493  112.465  

4. TIR 13,91% 
               

5. VPL (Taxa 12 % a.a.) 42,892  
               

Elaboração: FGV. 
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A Tabela 14.1.5.2 adiante, apresenta o Fluxo de Caixa Descontado – DESEQUILIBRADO, 

(considerando-se o CENÁRIO B descrito anteriormente no item 14.1.1 deste relatório) resultante do 

estudo desenvolvido em moeda de maio de 2011.  

 

É possível verificar que o FLUXO se encontra desequilibrado PARA MAIOR, uma vez que a Taxa 

Interna de Retorno (TIR) resultante é de 13,11% e o Valor Presente Líquido (VPL) é positivo em R$ 

24,184 milhões, enquanto que a TIR contratual é de 11,57%, com VPL negativo de R$ 13,327 

milhões. 
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Tabela 14.1.5.2 

Fluxo de Caixa Descontado Desequilibrado - CENÁRIO B - R$ 1.000,00 (maio 2011) Ano 1 a Ano 15 

FCD - Moeda do contrato (R$ 1.000,00) TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 

1. Entradas 6.078.697  112.206  129.188  137.747  149.282  150.267  155.965  161.089  181.852  190.794  199.802  208.526  214.505  216.191  217.812  219.352  

1.1. Receita operacional bruta 6.078.697  112.206  129.188  137.747  149.282  150.267  155.965  161.089  181.852  190.794  199.802  208.526  214.505  216.191  217.812  219.352  

1.1.1. Receita tarifas de água 3.418.240  91.388  103.960  108.070  112.077  106.168  110.124  112.529  107.715  108.723  109.693  110.630  111.549  112.426  113.269  114.070  

1.2.1. Receita tarifas de esgoto contratual 2.238.404  10.727  16.352  18.449  22.430  24.682  26.738  28.968  48.475  58.508  69.546  81.292  91.359  92.077  92.767  93.423  

1.2.2. Receita tarifas de esgoto extra 114.723  12.618  8.679  10.112  10.238  9.257  9.956  9.688  15.831  13.249  9.762  5.331  0  0  0  0  

1.1.3. Receita serviços complementares 332.143  903  2.582  4.713  8.544  14.366  13.007  13.233  9.831  10.315  10.802  11.273  11.597  11.688  11.775  11.859  

1.1.4. Receitas financeiras 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.5. Outras receitas operacionais e não operacionais 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.6. Isenções de receita impostas -21.139  -3.430  -2.385  -2.722  -2.925  -3.029  -3.344  -3.304  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.7. Receita esgoto Prainha inclusive serviços 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.8. Atraso na Concessão dos Reajustes -3.674  0  0  -875  -1.081  -1.177  -516  -25  0  0  0  0  0  0  0  0  

2. Saídas -4.653.214  -236.085  -157.888  -145.505  -118.116  -114.502  -141.675  -177.916  -239.046  -217.674  -204.671  -223.384  -204.133  -143.910  -134.853  -135.135  

2.1. Saídas operacionais -2.907.205  -87.274  -88.007  -94.050  -97.469  -92.613  -96.401  -90.077  -91.543  -92.853  -91.160  -90.654  -93.717  -97.602  -98.122  -98.316  

2.1.1. Custos de Exploração -1.175.131  -30.655  -31.483  -35.707  -37.364  -34.606  -41.779  -40.156  -41.825  -41.064  -40.607  -40.173  -40.197  -40.007  -40.120  -39.965  

2.1.2. Despesas operacionais de SPE -464.269  -16.371  -13.527  -14.843  -14.264  -15.123  -14.823  -13.923  -14.588  -14.372  -14.419  -14.864  -15.229  -15.277  -15.375  -15.412  

2.1.3. Deduções -833.917  -33.206  -34.467  -34.486  -36.373  -33.421  -29.350  -24.329  -21.754  -23.091  -21.020  -19.936  -22.269  -26.347  -26.562  -26.786  

2.1.4. Valor de Outorga Município -282.180  -3.970  -5.071  -5.310  -5.712  -5.712  -6.053  -6.925  -8.365  -8.967  -9.591  -10.009  -10.296  -10.377  -10.455  -10.529  

2.1.5. Termo de Dação -70.418  -1.817  -1.854  -2.010  -2.032  -2.010  -2.383  -2.655  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  

2.1.6. Valor de Fiscalização -78.252  -1.127  -1.481  -1.574  -1.723  -1.741  -1.821  -1.898  -2.169  -2.516  -2.682  -2.829  -2.884  -2.848  -2.869  -2.888  

2.1.7. Seguros e Garantias -3.037  -128  -124  -120  0  0  -191  -191  -191  -191  -191  -191  -191  -96  -91  -86  

2.1.8. Outros Custos Diversos 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.2. Investimentos  -1.012.504  -140.334  -58.207  -39.424  -5.931  -5.256  -28.378  -68.014  -122.934  -99.191  -85.628  -103.468  -81.623  -18.614  -8.840  -8.654  

2.2.1. Água -409.926  -11.399  -23.782  -21.998  -4.686  -7.019  -25.770  -47.366  -51.364  -17.651  -13.004  -44.092  -29.132  -5.782  -5.754  -5.670  

2.2.2. Esgoto -343.479  -945  -1.521  -853  -703  -1.921  -1.705  -21.349  -66.542  -58.299  -56.981  -43.728  -41.094  -3.167  -3.086  -2.984  

2.2.3. Outros -131.008  -12.990  -20.432  -5.870  -1.214  -67  -3.324  -2.539  -5.028  -23.241  -15.643  -15.648  -11.397  -9.665  0  0  

2.2.4. Receita de Empreiteiros 10.288  0  28  177  672  3.751  2.421  3.240  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.2.5. Outros Investimentos - outorga fixa -138.380  -115.000  -12.500  -10.880  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.3. Desembolsos sobre o lucro -733.505  -8.477  -11.674  -12.031  -14.716  -16.633  -16.896  -19.825  -24.569  -25.631  -27.883  -29.262  -28.793  -27.693  -27.891  -28.165  

2.3.1. IRPJ -539.342  -6.233  -8.584  -8.846  -10.821  -12.230  -12.424  -14.577  -18.065  -18.846  -20.502  -21.516  -21.171  -20.363  -20.508  -20.709  

2.3.2. CSLL -194.163  -2.244  -3.090  -3.185  -3.895  -4.403  -4.473  -5.248  -6.504  -6.785  -7.381  -7.746  -7.622  -7.331  -7.383  -7.455  

3. Saldo do caixa 1.425.483  -123.879  -28.700  -7.757  31.167  35.766  14.290  -16.827  -57.194  -26.880  -4.869  -14.857  10.372  72.281  82.959  84.217  

4. TIR 13,11%                

5. VPL (Taxa 12 % a.a.) 24,184                 

Elaboração: FGV.  
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Tabela 14.1.5.2 

Fluxo de Caixa Descontado Desequilibrado - CENÁRIO B - R$ 1.000,00 (maio 2011) Ano 16 a Ano 30 - continuação 

FCD - Moeda do contrato (R$ 1.000,00) TOTAL Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano19 Ano 20 Ano21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

1. Entradas 6.078.697  220.829  222.288  223.655  224.958  226.203  227.386  228.480  229.530  230.515  231.454  232.331  233.088  233.821  234.492  235.087  

1.1. Receita operacional bruta 6.078.697  220.829  222.288  223.655  224.958  226.203  227.386  228.480  229.530  230.515  231.454  232.331  233.088  233.821  234.492  235.087  

1.1.1. Receita tarifas de água 3.418.240  114.838  115.597  116.308  116.985  117.633  118.248  118.817  119.363  119.875  120.363  120.820  121.213  121.595  121.943  122.253  

1.2.1. Receita tarifas de esgoto contratual 2.238.404  94.052  94.674  95.256  95.811  96.341  96.845  97.311  97.758  98.178  98.578  98.951  99.274  99.586  99.872  100.125  

1.2.2. Receita tarifas de esgoto extra 114.723  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.3. Receita serviços complementares 332.143  11.938  12.017  12.091  12.162  12.229  12.293  12.352  12.409  12.462  12.513  12.560  12.601  12.641  12.677  12.709  

1.1.4. Receitas financeiras 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.5. Outras receitas operacionais e não operacionais 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.6. Isenções de receita impostas -21.139  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.7. Receita esgoto Prainha inclusive serviços 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.8. Atraso na Concessão dos Reajustes -3.674  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2. Saídas -4.653.214  -135.767  -136.302  -137.145  -137.406  -154.504  -139.917  -137.146  -137.113  -136.840  -136.775  -136.377  -135.772  -135.188  -132.372  -130.097  

2.1. Saídas operacionais -2.907.205  -98.968  -99.363  -100.525  -100.774  -99.848  -101.196  -101.371  -101.399  -101.214  -101.404  -101.290  -101.261  -101.297  -98.689  -98.748  

2.1.1. Custos de Exploração -1.175.131  -40.471  -40.388  -40.226  -40.252  -40.394  -40.333  -40.293  -40.142  -39.817  -39.856  -39.612  -39.474  -39.393  -39.370  -39.402  

2.1.2. Despesas operacionais de SPE -464.269  -15.297  -15.485  -16.531  -16.487  -16.468  -16.470  -16.332  -16.295  -16.223  -16.184  -16.133  -16.076  -16.044  -15.968  -15.864  

2.1.3. Deduções -833.917  -26.961  -27.166  -27.365  -27.557  -26.412  -27.766  -28.054  -28.206  -28.358  -28.491  -28.619  -28.738  -28.843  -28.944  -29.038  

2.1.4. Valor de Outorga Município -282.180  -10.600  -10.670  -10.735  -10.798  -10.858  -10.915  -10.967  -11.017  -11.065  -11.110  -11.152  -11.188  -11.223  -11.256  -11.284  

2.1.5. Termo de Dação -70.418  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  0  0  

2.1.6. Valor de Fiscalização -78.252  -2.908  -2.927  -2.944  -2.961  -2.997  -2.994  -3.006  -3.020  -3.032  -3.044  -3.056  -3.065  -3.075  -3.083  -3.091  

2.1.7. Seguros e Garantias -3.037  -81  -77  -73  -69  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  

2.1.8. Outros Custos Diversos 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.2. Investimentos  -1.012.504  -8.547  -8.532  -8.363  -8.250  -26.351  -10.841  -7.880  -7.802  -7.691  -7.613  -7.502  -7.277  -7.240  -7.129  -6.989  

2.2.1. Água -409.926  -5.640  -5.649  -5.593  -5.560  -19.780  -5.497  -5.443  -5.420  -5.384  -5.361  -5.325  -5.240  -5.232  -5.193  -5.141  

2.2.2. Esgoto -343.479  -2.907  -2.883  -2.770  -2.691  -2.621  -5.344  -2.437  -2.382  -2.307  -2.252  -2.177  -2.037  -2.008  -1.936  -1.848  

2.2.3. Outros -131.008  0  0  0  0  -3.950  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.2.4. Receita de Empreiteiros 10.288  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.2.5. Outros Investimentos - outorga fixa -138.380  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.3. Desembolsos sobre o lucro -733.505  -28.251  -28.406  -28.257  -28.382  -28.305  -27.880  -27.896  -27.911  -27.935  -27.759  -27.586  -27.235  -26.651  -26.554  -24.360  

2.3.1. IRPJ -539.342  -20.773  -20.887  -20.777  -20.869  -20.813  -20.500  -20.511  -20.523  -20.541  -20.411  -20.284  -20.025  -19.596  -19.525  -17.912  

2.3.2. CSLL -194.163  -7.478  -7.519  -7.480  -7.513  -7.493  -7.380  -7.384  -7.388  -7.395  -7.348  -7.302  -7.209  -7.055  -7.029  -6.448  

3. Saldo do caixa 1.425.483  85.062  85.986  86.509  87.552  71.699  87.468  91.334  92.417  93.674  94.679  95.954  97.316  98.634  102.120  104.991  

4. TIR 13,11% 
               

5. VPL (Taxa 12 % a.a.) 24,184  
               

Elaboração: FGV.
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Comparando-se os resultados apresentados nas Tabelas 14.1.5.1 e 14.1.5.2 anteriores verifica-se 

que os Fluxos de Caixa Descontado – DESEQUILIBRADOS, considerando-se os CENÁRIOS A 

e B descritos anteriormente no item 14.1.1 deste relatório apresentam resultado final acima da TIR 

e VPL contratual de 11,57% e R$ 13,327 milhões respectivamente (maio de 2011). 

 

 Para o CENÁRIO A – TIR = 13,91% a.a. e VPL = R$ 42,892 Milhões  

 Para o CENÁRIO B – TIR = 13,11% a.a. e VPL = R$ 24,184 Milhões  

 

Para fins de reequilíbrio contratual, o presente estudo assume como resultado final do Fluxo 

de Caixa Desequilibrado, os valores constantes do CENÁRIO B, por considerar que o mesmo 

reflete as condições contratuais, gerenciais e operacionais de maior aderência à realidade e 

configuração dos serviços. 
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15. Alternativas para o Reequilíbrio Contratual 

 

A legislação em vigor disciplina as opções que podem ser propostas como meios de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão, conforme o artigo 9º, caput, §§ 2º e 

3º, art. 18, VIII, art. 23, IV, e art. 29, V, da Lei nº 8.987/1995 (Lei Geral de Concessões). 

 

“Art. 9ª - A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta 
vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, 
no edital e no contrato. 
 
§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de 
manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. 
 
§ 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de 
quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando 
comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, 
conforme o caso. 
 
Art. 18º. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, 
no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações 
e contratos e conterá, especialmente: 
 
VIII - os critérios de reajuste e revisão da tarifa; 
 
Art. 23º. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 
 
IV - Ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão 
das tarifas; 
 
Art. 29º. Incumbe ao poder concedente: 
 
V - Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das 
normas pertinentes e do contrato;” 

 

No caso de concessões de saneamento básico como a de Cuiabá, normalmente são previstas e/ou 

utilizadas as seguintes modalidades, que podem ser propostas para o reequilíbrio contratual: 

 

I - Revisão tarifária (aumento ou redução); 

II – A prorrogação ou redução do prazo de concessão; 

III– Revisão do cronograma de investimentos; 

IV – Utilização do ônus fixo; 

V – Utilização do ônus variável (aumento ou redução da outorga); 

VII – Utilização conjugada de uma ou mais modalidades. 
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Como já demonstrado no item anterior deste relatório, a TIR encontrada no fluxo de caixa 

desequilibrado da Concessão foi de 13,11% (CENÁRIO B), maior do que a TIR do contrato 

(11,57%). 

 

O reequilíbrio do contrato de concessão, capaz de compensar os efeitos decorrentes dos eventos 

analisados quanto ao pleito de reequilíbrio da Concessionária e solicitações do Poder 

Concedente/ARSEC, deverá ser alcançado com o restabelecimento da Taxa Interna de Retorno – 

TIR do fluxo de caixa do contrato, conforme será apresentado adiante. 

 

Em função da magnitude do desequilíbrio encontrado, as modalidades acima, mais especificamente 

aquelas que tratam acerca da revisão tarifária e prorrogação ou redução do prazo, corroboram a 

utilização da alternativa referencial que está sendo sugeridas no presente estudo dos subitens 

elencados acima. 

 

Para o restabelecimento do equilíbrio contratual, em atendimento ao pleito da Concessionária e 

também em consonância com os anseios do Poder Concedente, que solicitou que seja respeitada 

a modicidade e o gradualismo tarifário, a FGV calculou e dimensionou as alternativas referenciais I 

e II, presentes no CENÁRIO B apresentado, anteriormente, podendo o Poder 

Concedente/ARSEC, selecionarem a alternativa que melhor se ajuste aos interesses da 

Administração Pública e da modicidade tarifária. 

 

ALTERNATIVA REFERENCIAL I - Revisão tarifária 

 

As premissas definidoras desta alternativa referencial consideram: 

 

 Bacia da Prainha com sistema unitário: selecionando-se a opção NÃO; 

 Fornecimento de Caminhão Pipa: selecionando-se a opção NÃO; 

 Efeitos relativos à isenção tarifária autorizada: selecionando-se a opção AUTORIZADAS; 

 Efeitos relativos ao impacto da manutenção da decisão administrativa da AMAES e da 

sentença judicial proibindo o lançamento de 7,01% na tarifa a título de reajuste 

extraordinário: selecionando-se a opção NÃO; 

 Projeções de seguros e garantias: selecionou-se a opção PROJETADO; 

 Substituição de redes (água e esgoto): selecionou-se a opção PROJETADO; 



 

144 / 155 
 

FGV Projetos CE Nº 0584/20 

Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada 
a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

 Consumo médio per capita: selecionou-se a opção PROJETADO; 

 Percentual de receitas com os serviços complementares: selecionou-se a opção 

PROJETADO; e 

 Relação de redes de água e esgoto por ligação: selecionou-se a opção PROJETADO. 

 

Considerando-se que a TIR desequilibrada no Fluxo de Caixa Descontado resultou em 13,11%, e 

também o fato de que o reajuste tarifário anual 2020/2019 foi autorizado em 6,037% e já estão 

contemplados no fluxo de desequilíbrio, verifica-se a necessidade de aplicação de um índice de 

reajuste tarifário negativo de - 14,5265 %, para reequilibrar o contrato de concessão com base 

na TIR de 11,57%. 

 

Ressalta-se que o resultado encontrado de - 14,5265 %, reflete a composição de um índice negativo 

de - 9,3664 % calculado sem a incidência dos 6,037 %, já autorizados e os valores aqui 

mencionados, são aplicados de forma linear na estrutura tarifária vigente. 

 

O sitio eletrônico da ARSEC, divulgou em 30/03/2020, esclarecimento a respeito da decisão do 

Poder Concedente, determinando a suspensão provisória da aplicação do reajuste de 6,037 % 

autorizados, que deveria ocorrer a partir de 14/04/2020, por 90 (noventa) dias, com possibilidade 

de prorrogação em igual período, com a fundamentação “em questões de ordem econômica, 

resultantes dos reflexos do isolamento necessário ao combate à pandemia do Corona vírus”. 

 

Adicionalmente, por solicitação da ARSEC, objetivando a menor alteração possível nos valores de 

reajustes até então autorizados, avaliou-se a alternativa de alteração do percentual da tarifa de 

esgoto em relação à tarifa de água.  

 

Para tanto considerou-se: 

 

 Fixação do percentual de 70% (setenta por cento) da tarifa de esgoto em relação à tarifa 

de água, a partir de abri de 2020; 

 

 Manutenção de todas as demais premissas inalteradas, incluindo-se o reajuste tarifário 

autorizado de 6,037%. 
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O resultado obtido para reequilibrar a TIR contratual de 11,57%, seria a aplicação de um reajuste 

tarifário positivo adicional de + 0,4845% de forma linear, sendo que este resultado reflete a 

composição de um índice negativo de - 5,2364% calculado sem a incidência dos 6,037%. 

 

ALTERNATIVA REFERENCIAL II – Alteração do prazo 

 

As premissas definidoras desta alternativa referencial consideram: 

 

 Bacia da Prainha com sistema unitário: selecionando-se a opção NÃO; 

 Fornecimento de Caminhão Pipa: selecionando-se a opção NÃO; 

 Efeitos relativos à isenção tarifária autorizada: selecionando-se a opção AUTORIZADAS; 

 Efeitos relativos ao impacto da manutenção da decisão administrativa da AMAES e da 

sentença judicial proibindo o lançamento de 7,01% na tarifa a título de reajuste 

extraordinário: selecionando-se a opção NÃO; 

 Projeções de seguros e garantias: selecionou-se a opção PROJETADO; 

 Substituição de redes (água e esgoto): selecionou-se a opção PROJETADO; 

 Consumo médio per capita: selecionou-se a opção PROJETADO; 

 Percentual de receitas com os serviços complementares: selecionou-se a opção 

PROJETADO; e 

 Relação de redes de água e esgoto por ligação: selecionou-se a opção PROJETADO. 

 

Considerando-se que a TIR desequilibrada no Fluxo de Caixa Descontado resultou em 13,11%, e 

também o fato de que o reajuste tarifário anual 2020/2019 foi autorizado em 6,037% e já estão 

contemplados no fluxo de desequilíbrio, verifica-se a necessidade de redução do prazo de 

concessão, cujo valor foi calculado, gradualmente, conforme resultados a seguir: 

 

Prazo (anos) Resultado TIR % 

30 13,11 

29 12,97 

28 12,81 

27 12,63 

26 12,42 

25 12,17 

24 11,87 
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Prazo (anos) Resultado TIR % 

23 11,50 

Interpolando-se os valores finais, obtém-se o resultado de 23 anos, 2 meses e 8 dias, como período 

de concessão necessário para a obtenção da TIR contratual de 11,57%, de onde se deriva a 

necessidade de redução da concessão em um prazo equivalente a 6 anos, 9 meses e 22 dias 

(2.476 dias), antecipando o vencimento contratual para 09/05/2035. 

 

O reequilíbrio contratual aqui calculado, através da aplicação de alternativas de redução tarifária 

(total ou apenas de esgoto) e/ou redução do prazo da concessão permite a redução dos impactos 

sobre os usuários, em favor da modicidade e do gradualismo tarifário desejados nas políticas de 

serviços concedidos. 

 

Outras possibilidades para o reequilíbrio contratual, tais como aumento da taxa de outorga variável 

(paga mensalmente) ao Poder Concedente não foram avaliadas, em função da opção deste e da 

ARSEC, quanto a priorização dos benefícios tarifários diretamente aos usuários. 

 

A possibilidade alternativa de solicitação à Concessionária, quanto à antecipação dos 

investimentos previstos, igualmente deixou de ser avaliada, em virtude de que se encontra em 

andamento (relativamente recente) já um arrojado programa de investimentos pactuado no contexto 

da celebração do 2º Termo aditivo Contratual e de Termo de Ajuste de Conduta, com o Ministério 

Público Estadual. 

 

Para a obtenção dos resultados aqui apresentados, considerou-se: 

 

 Os valores dos anos 1 a 7 são aqueles realizados, constantes do Produto 2 – Relatório 

Técnico 1 – deste estudo (corrigidos e atualizados na Parte B deste Relatório), em moeda 

de maio de 2011; 

 

 Os valores dos anos 8 a 30 são resultados do replanejamento realizado, em função da 

formalização do pactuado no 2º Termo Aditivo Contratual, na revisão do PMSB 2019 

Cuiabá e nas novas condições de mercado, incluindo-se as seguintes 

observações/alterações: 
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 Inclusão no modelo, de rubrica “Receitas tarifas de esgoto extra” preenchida com 

valores no período de Ano 1 até Ano 12, calculados considerando-se o produto do 

faturamento bruto em ligações/economias não atendidas com o sistema de 

tratamento de esgoto conforme previsto originalmente no regulamento de serviços 

da concessão e os resultados realizados nos primeiros sete anos; 

 

 Inclusão no modelo, de rubrica “Isenções de Receitas imposta” preenchida com 

valores no período de Ano 1 até Ano 7, calculados considerando-se o valor 

autorizado, conforme informado pela ARSEC. Para os períodos posteriores Anos 8 

a 30, a Concessionária deverá apresentar anualmente os valores para conferência, 

autorização e consideração, em conjunto com os reajustes anuais ordinários; 

 

 Inclusão no modelo, de rubrica “Receita esgoto da Bacia da Prainha, inclusive 

serviços” preenchida com valores calculados/projetados no período de Ano 8 até 

Ano 30, calculados considerando-se os valores informados pela Concessionária e 

calculados pela equipe da FGV (Neste caso a opção feita pela ARSEC, resultou 

pela não inclusão dos valores calculados); 

 

 Inclusão no modelo, de rubrica “Atraso na concessão de reajustes” preenchida 

com valores calculados no período de Ano 1 até Ano 7, pela equipe da FGV; 

 

 Inclusão no modelo, de rubrica “Efeito da Ação Civil Pública - ACP” que resultou 

em sentença judicial impedindo a aplicação de reajuste extraordinário de 7,01% na 

tabela de tarifas, determinando que as partes (concedente/regulador e 

concessionário) pactuem outra forma de compensação permitida em lei. As receitas 

projetadas NÃO INCLUEM a manutenção da decisão administrativa da AMAES, em 

função da Recomendação 01/2020 do MPE e do seu acatamento pela ARSEC 

registrado em ATA; 

 

 Inclusão no modelo, de rubrica “Bandeiras Tarifárias” nas Demonstrações de 

Resultados – DRE, preenchida com os valores dos impactos dos custos adicionais 

não previstos originalmente com Bandeiras Tarifárias de Energia Elétrica, 

determinada pela ANEEL para o período dos Anos 1 a Anos 7, com valores 

calculados pela equipe da FGV, a partir das informações adicionais disponibilizadas 
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pela Concessionária. Para os períodos posteriores Anos 8 a 30, a Concessionária 

deverá apresentar, anualmente, os valores para conferência, autorização e 

consideração, em conjunto com os reajustes anuais ordinários; 

 Inclusão no modelo, de rubrica “Custo coleta e tratamento na Bacia da Prainha” 

nas Demonstrações de Resultados – DRE, preenchida com os valores dos 

impactos dos custos adicionais não previstos, originalmente, para o período dos Anos 

8 a Anos 30, com valores calculados pela equipe da FGV, a partir das informações 

disponibilizadas pela Concessionária. (Neste caso a opção feita pela ARSEC, 

resultou pela não inclusão dos valores calculados); 

 

 Inclusão no modelo, de rubrica “Custo com Caminhão Pipa” nas Demonstrações 

de Resultados – DRE, preenchida com os valores dos impactos dos custos 

adicionais não previstos originalmente, para o período dos Anos 1 a Anos 7, com 

valores informados pela Concessionária. (Neste caso a opção feita pela ARSEC, 

resultou pela não inclusão dos valores calculados); 

 

 Inclusão no modelo, de rubrica “Diferença a compensar na taxa de outorga” nas 

Demonstrações de Resultados – DRE, preenchida com os valores calculados 

referente a diferença entre os pagamentos devidos e pagamento realmente 

efetuados. Os valores foram considerados no fluxo em prol da modicidade tarifária; 

 

 Inclusão no modelo, de rubrica “Diferença a compensar na taxa de fiscalização” 

nas Demonstrações de Resultados – DRE, preenchida com os valores calculados 

referente a diferença entre os pagamentos devidos e o pagamento realmente 

efetuado. Os valores foram considerados no fluxo em prol da modicidade tarifária; 

 

 Inclusão no modelo, de rubrica “Receitas de Empreiteiros” no Fluxo de Caixa –, 

preenchida com os valores apresentados pela Concessionária referente a 

participação de empreendedores do ramo imobiliário na construção de infraestrutura 

de saneamento a cargo da Concessionária. Os valores foram considerados no fluxo 

em prol da modicidade tarifária; 
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 Impostos incidentes foram calculados, considerando-se o resultado da equação, em 

função do regime de tributação de lucro real, da mesma forma como apresentado na 

Proposta Comercial (Plano de Negócios) da Concessionária; 

 

 Faturamento líquido calculado da mesma forma que o previsto, portanto, sem 

alteração; 

 

 Manutenção da trajetória de inadimplência prevista na Proposta Comercial, para todo 

o período de análise; 

 

 Custos operacionais e despesas operacionais sem alteração em relação ao 

programado; 

 

 Taxa de outorga e taxa de regulação, calculadas com manutenção dos valores 

percentuais originalmente previstos; 

 

 Com relação aos valores dos investimentos foram realizadas alterações e/ou 

reprogramações, previstas no 2º Termo Aditivo Contratual; 

 

 Mantidos os valores unitários originalmente pactuados no Contrato de Concessão. 

 

 Os valores previstos no 2º TAC foram considerados como data base de dezembro 

de 2016 e convertidos a data base contratual de maio de 2011; 

 

 Os valores relativos aos investimentos não parametrizados previsto na Proposta 

Comercial como “verba e/ou global” não realizados (ou realizados a menor) no 

período de Anos 1 a Anos 7, foram reprogramados para serem executados no 

período de Anos 8 a Anos 30. 

 

Foram analisadas 2 (duas) alternativas relativas ao CENÁRIO B apresentado para a recomposição 

do reequilíbrio econômico e financeiro contratual. 
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A Tabela 15.1, a seguir, apresenta o Fluxo de Caixa Reequilibrado, considerando-se uma parcela 

de reajuste negativo de - 14,5265% (Alternativa I - a), a ser aplicada a partir de maio de 2020, em 

conjunto com o reajuste ordinário anual de 6,0370% de forma cumulativa. 
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Tabela 15.1 

Fluxo de Caixa Descontado EQUILIBRADO - R$ 1.000,00 (maio 2011) Ano 1 a Ano 15 

FCD - Moeda do contrato (R$ 1.000,00) TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 

1. Entradas 5.619.640 112.206 129.188 137.747 149.282 150.267 155.965 161.089 181.852 172.924 181.088 188.995 194.413 195.942 197.411 198.807 

1.1. Receita operacional bruta 5.619.640 112.206 129.188 137.747 149.282 150.267 155.965 161.089 181.852 172.924 181.088 188.995 194.413 195.942 197.411 198.807 

1.1.1. Receita tarifas de água 3.177.879 91.388 103.960 108.070 112.077 106.168 110.124 112.529 107.715 98.539 99.418 100.268 101.101 101.896 102.660 103.386 

1.2.1. Receita tarifas de esgoto contratual 2.047.180 10.727 16.352 18.449 22.430 24.682 26.738 28.968 48.475 53.028 63.032 73.678 82.802 83.453 84.078 84.673 

1.2.2. Receita tarifas de esgoto extra 112.068 12.618 8.679 10.112 10.238 9.257 9.956 9.688 15.831 12.008 8.848 4.832 0 0 0 0 

1.1.3. Receita serviços complementares 307.325 903 2.582 4.713 8.544 14.366 13.007 13.233 9.831 9.349 9.790 10.217 10.510 10.593 10.672 10.748 

1.1.4. Receitas financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5. Outras receitas operacionais e não operacionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6. Isenções de receita impostas -21.139 -3.430 -2.385 -2.722 -2.925 -3.029 -3.344 -3.304 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7. Receita esgoto Prainha inclusive serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.8. Atraso na Concessão dos Reajustes -3.674 0 0 -875 -1.081 -1.177 -516 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Saídas -4.438.284 -236.085 -157.888 -145.505 -118.116 -114.502 -141.675 -177.916 -239.046 -209.095 -195.918 -214.248 -194.736 -134.439 -125.311 -125.526 

2.1. Saídas operacionais -2.818.037 -87.274 -88.007 -94.050 -97.469 -92.613 -96.401 -90.077 -91.543 -89.060 -87.538 -86.874 -89.829 -93.684 -94.174 -94.341 

2.1.1. Custos de Exploração -1.175.131 -30.655 -31.483 -35.707 -37.364 -34.606 -41.779 -40.156 -41.825 -41.064 -40.607 -40.173 -40.197 -40.007 -40.120 -39.965 

2.1.2. Despesas operacionais de SPE -464.269 -16.371 -13.527 -14.843 -14.264 -15.123 -14.823 -13.923 -14.588 -14.372 -14.419 -14.864 -15.229 -15.277 -15.375 -15.412 

2.1.3. Deduções -772.735 -33.206 -34.467 -34.486 -36.373 -33.421 -29.350 -24.329 -21.754 -20.366 -18.541 -17.349 -19.607 -23.664 -23.859 -24.064 

2.1.4. Valor de Outorga Município -260.163 -3.970 -5.071 -5.310 -5.712 -5.712 -6.053 -6.925 -8.365 -8.127 -8.692 -9.072 -9.332 -9.405 -9.476 -9.543 

2.1.5. Termo de Dação -70.418 -1.817 -1.854 -2.010 -2.032 -2.010 -2.383 -2.655 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650 

2.1.6. Valor de Fiscalização -72.284 -1.127 -1.481 -1.574 -1.723 -1.741 -1.821 -1.898 -2.169 -2.288 -2.438 -2.575 -2.622 -2.584 -2.603 -2.621 

2.1.7. Seguros e Garantias -3.037 -128 -124 -120 0 0 -191 -191 -191 -191 -191 -191 -191 -96 -91 -86 

2.1.8. Outros Custos Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Investimentos  -1.012.504 -140.334 -58.207 -39.424 -5.931 -5.256 -28.378 -68.014 -122.934 -99.191 -85.628 -103.468 -81.623 -18.614 -8.840 -8.654 

2.2.1. Água -409.926 -11.399 -23.782 -21.998 -4.686 -7.019 -25.770 -47.366 -51.364 -17.651 -13.004 -44.092 -29.132 -5.782 -5.754 -5.670 

2.2.2. Esgoto -343.479 -945 -1.521 -853 -703 -1.921 -1.705 -21.349 -66.542 -58.299 -56.981 -43.728 -41.094 -3.167 -3.086 -2.984 

2.2.3. Outros -131.008 -12.990 -20.432 -5.870 -1.214 -67 -3.324 -2.539 -5.028 -23.241 -15.643 -15.648 -11.397 -9.665 0 0 

2.2.4. Receita de Empreiteiros 10.288 0 28 177 672 3.751 2.421 3.240 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.5. Outros Investimentos outorga fixa -138.380 -115.000 -12.500 -10.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Desembolsos sobre o lucro -607.742 -8.477 -11.674 -12.031 -14.716 -16.633 -16.896 -19.825 -24.569 -20.844 -22.751 -23.906 -23.284 -22.141 -22.297 -22.531 

2.3.1. IRPJ -446.869 -6.233 -8.584 -8.846 -10.821 -12.230 -12.424 -14.577 -18.065 -15.327 -16.729 -17.578 -17.120 -16.280 -16.395 -16.567 

2.3.2. CSLL -160.873 -2.244 -3.090 -3.185 -3.895 -4.403 -4.473 -5.248 -6.504 -5.518 -6.022 -6.328 -6.163 -5.861 -5.902 -5.964 

3. Saldo do caixa 1.181.355 -123.879 -28.700 -7.757 31.167 35.766 14.290 -16.827 -57.194 -36.171 -14.830 -25.254 -323 61.503 72.099 73.281 

4. TIR 11,57% 
               

5. VPL (Taxa 12 % aa) - 8.869 
               

Elaboração: FGV.  
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Tabela 15.1 

Fluxo de Caixa Descontado EQUILIBRADO - R$ 1.000,00 (maio 2011) Ano 16 a Ano 30 - CONTINUAÇÃO 

FCD - Moeda do contrato (R$ 1.000,00) TOTAL Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

1. Entradas 5.619.640  200.145  201.467  202.706  203.887  205.016  206.088  207.080  208.031  208.924  209.775  210.570  211.256  211.921  212.529  213.068  

1.1. Receita operacional bruta 5.619.640  200.145  201.467  202.706  203.887  205.016  206.088  207.080  208.031  208.924  209.775  210.570  211.256  211.921  212.529  213.068  

1.1.1. Receita tarifas de água 3.177.879  104.082  104.769  105.414  106.028  106.615  107.172  107.688  108.183  108.647  109.090  109.503  109.860  110.206  110.522  110.802  

1.2.1. Receita tarifas de esgoto contratual 2.047.180  85.243  85.806  86.334  86.837  87.317  87.774  88.197  88.602  88.982  89.344  89.683  89.975  90.258  90.517  90.747  

1.2.2. Receita tarifas de esgoto extra 112.068  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.3. Receita serviços complementares 307.325  10.820  10.892  10.959  11.023  11.084  11.142  11.195  11.247  11.295  11.341  11.384  11.421  11.457  11.490  11.519  

1.1.4. Receitas financeiras 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.5. Outras receitas operacionais e não operacionais 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.6. Isenções de receita impostas -21.139  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.7. Receita esgoto Prainha inclusive serviços 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1.1.8. Atraso na Concessão dos Reajustes -3.674  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2. Saídas -4.438.284  -126.093  -126.564  -127.347  -127.551  -144.595  -129.956  -127.137  -127.057  -126.742  -126.636  -126.199  -125.561  -124.944  -122.099  -119.798  

2.1. Saídas operacionais -2.818.037  -94.965  -95.334  -96.472  -96.697  -95.748  -97.075  -97.229  -97.239  -97.036  -97.209  -97.078  -97.036  -97.059  -94.439  -94.487  

2.1.1. Custos de Exploração -1.175.131  -40.471  -40.388  -40.226  -40.252  -40.394  -40.333  -40.293  -40.142  -39.817  -39.856  -39.612  -39.474  -39.393  -39.370  -39.402  

2.1.2. Despesas operacionais de SPE -464.269  -15.297  -15.485  -16.531  -16.487  -16.468  -16.470  -16.332  -16.295  -16.223  -16.184  -16.133  -16.076  -16.044  -15.968  -15.864  

2.1.3. Deduções -772.735  -24.220  -24.407  -24.589  -24.765  -23.604  -24.944  -25.219  -25.358  -25.497  -25.619  -25.735  -25.846  -25.941  -26.034  -26.121  

2.1.4. Valor de Outorga Município -260.163  -9.607  -9.670  -9.730  -9.787  -9.841  -9.892  -9.940  -9.985  -10.028  -10.069  -10.107  -10.140  -10.172  -10.201  -10.227  

2.1.5. Termo de Dação -70.418  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  -2.650  0  0  

2.1.6. Valor de Fiscalização -72.284  -2.639  -2.656  -2.672  -2.687  -2.721  -2.717  -2.728  -2.740  -2.751  -2.762  -2.773  -2.781  -2.790  -2.797  -2.804  

2.1.7. Seguros e Garantias -3.037  -81  -77  -73  -69  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  -68  

2.1.8. Outros Custos Diversos 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.2. Investimentos  -1.012.504 -8.547  -8.532  -8.363  -8.250  -26.351  -10.841  -7.880  -7.802  -7.691  -7.613  -7.502  -7.277  -7.240  -7.129  -6.989  

2.2.1. Água -409.926  -5.640  -5.649  -5.593  -5.560  -19.780  -5.497  -5.443  -5.420  -5.384  -5.361  -5.325  -5.240  -5.232  -5.193  -5.141  

2.2.2. Esgoto -343.479  -2.907  -2.883  -2.770  -2.691  -2.621  -5.344  -2.437  -2.382  -2.307  -2.252  -2.177  -2.037  -2.008  -1.936  -1.848  

2.2.3. Outros -131.008  0  0  0  0  -3.950  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.2.4. Receita de Empreiteiros 10.288  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.2.5. Outros Investimentos outorga fixa -138.380  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.3. Desembolsos sobre o lucro -607.742  -22.580  -22.697  -22.513  -22.604  -22.496  -22.040  -22.027  -22.016  -22.015  -21.814  -21.619  -21.248  -20.646  -20.531  -18.322  

2.3.1. IRPJ -446.869  -16.603  -16.689  -16.553  -16.620  -16.541  -16.206  -16.197  -16.188  -16.187  -16.040  -15.896  -15.624  -15.181  -15.096  -13.472  

2.3.2. CSLL -160.873  -5.977  -6.008  -5.959  -5.983  -5.955  -5.834  -5.831  -5.828  -5.827  -5.774  -5.723  -5.624  -5.465  -5.435  -4.850  

3. Saldo do caixa 1.181.355  74.052  74.904  75.359  76.336  60.421  76.132  79.943  80.974  82.182  83.139  84.371  85.695  86.976  90.429  93.270  

4. TIR 11,57% 
               

5. VPL (Taxa 12 % aa) -  8.869  
               

Elaboração: FGV 
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16. Resultados 

 

A seguir são apresentadas três alternativas de trabalho possíveis/factíveis, após a realização das 

adequações no modelo descritas ao longo do presente documento. 

 

A Tabela 16.1, a seguir apresenta os resultados finais obtidos para as alternativas avaliadas a partir 

dos CENÁRIOS A e B. 

 

Tabela 16.1 

Resultado das Alternativas para TIR = 11,57% 

Alternativas CENÁRIO A – Proposta Comercial 

Tarifa água Tarifa esgoto Prazo 

Referencial I (a) - 18,7688% 90% mantida 30 anos 

Referencial I (b)  - 9,9364% 70% reduzida 30 anos 

Referencial II 0,00% 90% mantida 21 anos, 1 mês, 8 dias  

Alternativas CENÁRIO B - Projetado 

Tarifa água Tarifa esgoto Prazo 

Referencial I (a) - 14,5265% 90% mantida 30 anos 

Referencial I (b) - 5,2364% 70% reduzida 30 anos 

Referencial II 0,00% 90% mantida 23 anos, 2 meses, 8 dias  
Elaboração: FGV. 

 

Registra-se que todas as alternativas avaliadas e apresentadas na Tabela 16.1 anterior pressupõe 

a manutenção do reajuste tarifário 2020/2019 de 6,037% de forma cumulativa. Assim, 

considerando-se que este já foi autorizado, o reequilíbrio contratual com base nas premissas 

analisadas sugerida é a alternativa referencial I(a) do CENÁRIO B, podendo ainda, o Poder 

Concedente/ARSEC selecionar também qualquer uma das outras duas opções do quadro anterior 

(CENÁRIO B). 
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17. Conclusão 

 

Em face da decisão da ARSEC de acolher a recomendação 01/2020 do MP/MT de 17/03/2020, que 

“recomenda que Vossa Excelência se abstenha de incluir o adicional de 7,01% na revisão 

ordinária em curso nessa agência de regulação, bem como deixe de firmar termo aditivo que 

vise a recompor esse montante por outros instrumentos legais em razão da apuração em 

andamento no bojo do presente inquérito civil”, bem como na análise contextual da 

manifestação da Concessionária e as recomendações da ARSEC, os resultados apresentados 

preliminarmente no Produto 2 - Relatório Técnico 1 da FGV, foram reanalisados, corrigidos e 

alterados, conforme já apresentado no item anterior. 

 

O referido acolhimento da recomendação do MP/MT se deu pela ARSEC, por meio da Reunião 

Extraordinária da Diretoria Executiva da ARSEC realizada em 20/03/2020, conforme a ATA Nº 

08/2020. 

 

Uma vez recebida a orientação da ARSEC de “se abster de incluir o adicional de 7,01% na revisão 

ordinária em curso”, a FGV procedeu os ajustes necessários no quadro de premissas, uma vez que 

o modelo desenvolvido por sua equipe permitia a escolha dos parâmetros de cálculo, conforme a 

opção, cuja decisão final é uma prerrogativa da Agência, bem como as demais adequações 

descritas no presente documento. 

 

A FGV, dentre os cenários de trabalho possíveis/factíveis, após realizar as referidas adequações 

no modelo, apresentou no item 16 - Resultados, três alternativas possíveis de adoção: 

 

A Alternativa I (a) – refere-se à redução tarifária através da aplicação de um índice de reajuste 

negativo de - 14,5265%, aplicado sobre a tabela de tarifas a partir de maio de 2020 e que já 

considera de forma cumulativa o reajuste tarifário necessário ao reequilíbrio contratual de - 9,3664% 

com o reajuste tarifário 2020/2019 já autorizado de + 6,037%, mantidas a estrutura tarifária em vigor 

com a tarifa de esgoto equivalente a 90% da tarifa de água e o prazo contratual de 30 anos. 

 

A Alternativa I (b) – refere-se à obtenção do reequilíbrio contratual através da aplicação de um 

reajuste positivo de - 5,2364%, aplicado sobre a tabela de tarifas a partir de maio de 2020 e que já 

considera de forma cumulativa o reajuste tarifário necessário ao reequilíbrio contratual de + 
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0,4845% com o reajuste tarifário 2020/2019 já autorizado de + 6,037%, alterando-se a estrutura 

tarifária em vigor com a tarifa de esgoto equivalente a 70% da tarifa de água e o prazo contratual 

de 30 anos. 

  

A Alternativa II – refere-se à obtenção do reequilíbrio contratual através da manutenção do reajuste 

tarifário positivo de + 6,037%, aplicado sobre a tabela de tarifas, a partir de maio de 2020, mantendo-

se a estrutura tarifária em vigor com a tarifa de esgoto equivalente a 90% da tarifa de água e redução 

do prazo contratual de 30 anos, para 23 anos, 2 meses e 8 dias. 


