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Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2019. 

 

À AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS DE 

CUIABÁ - ARSEC 

Ilmo. Sr. Alexandro Lisandro 

Diretor Regulador Ouvidor – em exercício interino da Presidência 

Ilma. Sra. Rosidelma Francisca Guimarães Santos   

Diretora de Regulação e Fiscalização 

 

Ref.: Procedimento de Revisão Ordinária instaurado ex officio pela ARSEC, nos termos 

da Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da ARSEC de 28/06/2019. 

 

Ass.:  Protocolo da documentação necessária para o processamento da Revisão 

Ordinária. Início do prazo previsto na Cláusula 21.4 do Contrato de Concessão em 

vigor para análise e julgamento pela ARSEC do pedido de Revisão Ordinária da 

Concessionária.  

 

A Águas Cuiabá S.A. – Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto 

(“Concessionária”), sociedade por ações com sede no Município de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso, na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, n.º 3.196, Bairro Carumbé, CEP 78050-667, 

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o 

n.º 14.995.581/0001-53, neste ato devidamente representada na forma de seu Estatuto Social, 

vem, nos termos das Cláusulas 21.2.1 c/c 21.4 do Contrato de Concessão em vigor, apresentar 

a documentação necessária para o processamento e análise pela ARSEC de seu pedido de 

Revisão Ordinária, a fim de que se inicie a contagem do prazo contratual de 180 (cento e oitenta) 

dias para que a ARSEC decida acerca de tal pedido.  

 

A Concessionária renova seus votos de elevada estima e se coloca à disposição para 

quaisquer esclarecimentos, bem como para buscar alternativas consensuais para a resolução da 

questão. 

 

Cordialmente, 

 

 

Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto 
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1. INTRODUÇÃO 

Este Relatório Técnico apresenta a proposta da Águas Cuiabá S.A. (“Águas Cuiabá” ou 

“Concessionária”) de reequilíbrio econômico-financeiro da Concessão para prestação de 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário (“Concessão”) à Agência 

de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (“ARSEC”) no âmbito da Primeira 

Revisão Tarifária Ordinária (“1ª RTO”), que subsidiarão a Deliberação a ser aprovada que dispõe 

sobre o ajuste tarifário. 

Além desta seção introdutória, este Relatório Técnico conta com mais 8 seções. A seção 

2 contextualiza o processo licitatório e o histórico da Concessão, explicitando os principais 

pontos do Edital de Concorrência Pública nº 014/2011 (“Edital”), do Contrato de Concessão dele 

resultante (“Contrato de Concessão”) e do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão (“2º 

Termo Aditivo”), além de tratar das principais premissas da 1ª RTO. As seções 3, 4, 5 e 6 

descrevem, respectivamente, as premissas utilizadas para as projeções de Mercado e às 

Receitas; de volumes produzidos de água e de esgoto tratados; custos operacionais (OPEX); e 

investimentos (CAPEX) que alimentam o fluxo de caixa.  

A seção 0 sintetiza a comparação, em Valor Presente Líquido, entre as Receitas, os 

custos operacionais (OPEX) e os investimentos ajustados nesta 1ª RTO em relação ao projetado 

na Proposta Comercial. Além disso, apresenta o ajuste tarifário (em termos reais), a ser aplicado 

no início do ano 9, necessário para garantir o equilíbrio econômico financeiro da prestação do 

serviço. Já a seção 8 apresenta a contextualização da alteração unilateral da fórmula 

paramétrica nos anos 2013 e 2014 e do atraso na concessão dos reajustes passados. Nesta seção 

se apresenta, também, a memória de cálculo do passivo tarifário decorrente desses 

represamento dos reajustes tarifários passados, uma vez que as receitas auferidas pela 

Concessionária foram menores que as devidas desde fevereiro de 2013. Por fim, a seção 9 traz 

o cálculo do reposicionamento das tarifas, a ser aplicado no início do ano 9, de modo a evitar 

que o desequilíbrio referente aos  reajustes tarifários represados se propagem  nos anos futuros. 

 



                                                                

 

 Página 12 de 215 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Histórico da Concessão  

Em 9 de setembro de 2011, o município de Cuiabá (“Poder Concedente” ou “Município”) 

aprovou o atual Plano Municipal de Saneamento Básico (“PMSB de 2011”) por meio do Decreto 

nº  5.066/2011, nas modalidades de abastecimento de água e esgotamento sanitário, contendo 

as diversas alternativas para a gestão dos serviços, assim como para sua regulação e fiscalização, 

tudo conforme a legislação em vigor. O município optou pelo modelo de outorga onerosa da 

Concessão à iniciativa privada para a gestão desses serviços na Lei Municipal nº 252/2011, que 

também criou a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá/MT (“AMAES”).  

O Edital publicado pelo Poder Concedente em 27 de outubro de 2011 teve por objeto 

selecionar a melhor proposta para outorgar à empresa privada a prestação dos serviços públicos 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas áreas determinadas do Município de 

Cuiabá (“Serviços”). A concorrência pública foi realizada em 17 de fevereiro de 2012 e a CAB 

Cuiabá S/A, sociedade de propósito específico criada para figurar como Concessionária, assinou 

o Contrato de Concessão pelo prazo de 30 anos com o Poder Concedente sob a interveniência e 

anuência da AMAES.  

A operação comercial teve início em 18 de abril de 2012. Contudo, desde o início da 

prestação dos Serviços, a Concessionária se deparou com um cenário consideravelmente 

diferente do previsto no Edital em seu Termo de Referência (Anexo V ao Edital), que contém o 

PMSB de 2011. No Termo de Referência, o Poder Concedente apresentou as condições 

existentes segundo as quais os Serviços eram anteriormente prestados pela Companhia de 

Saneamento da Capital (“SANECAP”), sociedade de economia mista de titularidade do 

Município, e estabeleceu as diretrizes para a prestação dos serviços de saneamento básico, com 

foco na sua universalização. 

O Edital previu no próprio Termo de Referência que, para a elaboração de sua proposta, 

as licitantes deveriam levar em consideração as premissas estabelecidas no Termo de Referência 

e no PMSB de 2011: 
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“1. Introdução 

Este documento estabelece os elementos básicos para elaboração da 

Proposta Técnica e Comercial para licitação, na modalidade de concorrência, 

para Concessão da exploração dos serviços públicos de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário, que compreendem as atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; e os 

serviços públicos de esgotamento sanitário, correspondentes às atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até 

o seu lançamento final no meio ambiente, incluindo a gestão dos sistemas 

organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o 

atendimento aos usuários.   

2. Informações preliminares  

A base de informações técnicas para elaboração da proposta é o Plano 

Municipal de Saneamento Básico – Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário do município de Cuiabá, elaborado pelo Concedente e aprovado pelo 

Decreto 5.066 de 09 de setembro de 2011, constante do Anexo V.” (Grifo Nosso) 

Dessa forma, as informações e dados disponibilizados no Termo de Referência e no 

PMSB de 2011 deveriam refletir exatamente a realidade dos sistemas públicos de água e esgoto 

do Município (“Sistemas Públicos”) no que se refere à qualidade dos ativos e capacidade dos 

referidos sistemas, pois os investimentos previstos nas propostas ofertadas pelas licitantes para 

o atingimento das metas e níveis de serviços contratados tomaram por base tais documentos.  

Frisa-se, ainda, que o PMSB de 2011 é documento que norteia todo o planejamento da 

Administração Pública no que tange à evolução e à disciplina das ações no setor de saneamento 

básico, devendo seu conteúdo atender às premissas mínimas contidas no art. 19 da Lei Federal 

nº 11.445/2007 (“Lei de Saneamento”), nos seguintes termos: 

“Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico 

observará plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, 

no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 

utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 
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II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a 

universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a 

compatibilidade com os demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e 

as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 

outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência e eficácia das ações programadas.” (Grifo nosso) 

Impõe-se, portanto, diante do contexto normativo acima aduzido, que o PMSB de 2011 

retrate fielmente a situação dos Sistemas Públicos à época de sua elaboração. Tanto é assim que 

a existência de tal documento constitui condição de validade para a celebração de contrato de 

Concessão (art. 11, inciso I1 da Lei de Saneamento), sendo certo, ainda, que os planos de 

investimentos e os projetos relativos ao instrumento contratual de Concessão, por força do art. 

11, §1º da Lei de Saneamento, deverão ser compatíveis com o respectivo PMSB de 2011. 

No entanto, quando a Concessionária assumiu a Concessão, 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. Verificou-se, assim, que a 

capacidade e a configuração dos Sistemas Públicos estava muito aquém daquela inicialmente 

informada nos documentos editalícios e que o grau de cobertura do abastecimento de água era 

menor do que o informado; ou seja, que os ativos transferidos não possuíam a capacidade 

operacional exigida para o cumprimento das metas impostas à Concessionária. Isso demandou 

da Concessionária a realização de investimentos para a expansão do Sistema Público de 

abastecimento de água e aumento da capacidade operacional dos ativos, acarretando uma 

redefinição do plano de investimentos e das prioridades operacionais durante os primeiros anos 

da Concessão. 

                                                           

1 “Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de 
saneamento básico: I - a existência de plano de saneamento básico;” 
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A divergência de informações entre o objeto licitado e a realidade encontrada pela 

Concessionária somente pôde ser verificada após o início da execução do Contrato de 

Concessão, uma vez que, diante da magnitude e complexidade dos Sistemas Públicos, existem 

dados técnicos e operacionais que são de conhecimento exclusivo de quem opera, com 

continuidade, os referidos sistemas. Reitera-se, portanto, que, diante da 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.  

Dentre as divergências destacam-se aquelas relativas à extensão da rede de água, aos 

índices de cobertura de serviços de abastecimento de água (“ICSA”) e de perdas (“IPR”), à 

qualidade dos recursos hídricos, ao estado de conservação das instalações dos Sistemas 

Públicos, principalmente no que diz respeito à capacidade efetiva de tratamento de água e 

esgoto, e ao estado do cadastro de usuários que deveria retratar as reais condições de mercado 

no qual a Concessionária se inseriria. Todas as questões representam características essenciais 

à Concessão e integram as chamadas condições do Contrato de Concessão para os fins da 

legislação setorial.2 

Assim, a existência de condições divergentes relativamente às consideradas pela 

Concessionária durante a licitação, explicitadas em sua proposta comercial (“Proposta 

Comercial”) e em seu Plano de Negócios (“Plano de Negócios”), este último contido na Proposta 

Comercial, que é o Anexo III do Contrato de Concessão, afetaram sensivelmente a projeção de 

mercado e o plano de investimento e de operação  da Concessão.  

Por outro lado, durante a execução da Concessão, ocorreram diversas alterações 

normativas que acabaram por impor novas obrigações à Concessionária, não previstas 

originalmente em sua Proposta Comercial. Por exemplo, a Lei Municipal nº 5.784/2014 impôs o 

fornecimento gratuito de água por meio de caminhões-pipa quando, por motivos de ordem 

                                                           

2 Em especial, o artigo 10 da Lei Federal nº 8.987/1995, como será explicitado na próxima seção. 
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técnica ou em razão da manutenção na rede de distribuição, for registrada a suspensão do 

serviço de fornecimento.    

Em 2015, a então Concessionária CAB Cuiabá foi autuada pela Agência Municipal de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (“ARSEC”) (sucessora da AMAES, nos 

termos do art. 32 da Lei Complementar Municipal nº 374/2015) por supostos descumprimentos 

contratuais. Esses descumprimentos imputados à CAB Cuiabá foram analisados pela Comissão 

Especial de Auditoria (“CEA”) instituída pelo Decreto Municipal nº 5.923/2015. Com base no 

relatório final produzido pela CEA, o Poder Concedente decretou, em 03/05/2016, a intervenção 

na Concessão e na CAB Cuiabá (Decreto Municipal nº 6.009/2016 e Lei Municipal nº 

6.058/2016). Em 31/05/2016, com os objetivos de “comprovar as causas determinantes da 

intervenção ocorrida na CAB Cuiabá S.A.” e de “analisar a viabilidade de manutenção da 

Concessão”, o Poder Concedente e o interventor por ele nomeado instituíram uma Comissão 

Especial Permanente de Auditoria (Decreto Municipal nº 6.028/2016 e Portaria 

01/2016/CAB/INTERVENTOR), que, em seu relatório, concluiu pela licitude da intervenção e 

entendeu que estariam presentes os elementos suficientes a sustentar a instauração de 

processo tendente à aplicação da pena de caducidade do Contrato de Concessão.  

Diante desse cenário, os credores da CAB Cuiabá e de sua controladora, a COMPANHIA 

DE ÁGUAS DO BRASIL – CAB AMBIENTAL (“CAB Ambiental”), apresentaram ao Poder 

Concedente e à ARSEC, durante o período da intervenção, uma proposta de solução amigável, 

alternativa à extinção litigiosa do Contrato de Concessão pela aplicação da penalidade de 

caducidade à CAB Cuiabá. Sugeriu-se a substituição do controlador acionário da CAB Cuiabá por 

investidor com efetiva capacidade de executar o atendimento do serviço e de enfrentar, 

emergencialmente, os problemas mais prementes dos sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário de Cuiabá. 

O Poder Concedente e ARSEC concluíram, então, que, mediante a imposição de certas 

condições à Concessionária – dentre as quais se incluíam a confecção de um novo Plano de 

Investimentos e a definição de investimentos emergenciais –, a continuidade da Concessão com 

a substituição do poder de controle acionário da Concessionária era a melhor maneira de 

promover o interesse público da sociedade cuiabana. Isso porque tal solução evitaria o litígio 
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entre as partes envolvidas e resultaria na viabilização, no menor tempo possível, da retomada 

dos investimentos nos Serviços.  

Nesse sentido, em novembro de 2016, o Poder Concedente e a CAB Cuiabá, com a 

interveniência e anuência da ARSEC e dos acionistas da CAB Cuiabá, celebraram o 2º Termo 

Aditivo ao Contrato de Concessão (“2º Termo Aditivo”), bem como, junto ao Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso (“MP-MT”), o Termo de Ajustamento de Conduta (“TAC”) constante 

dos autos do SIMP nº 000617-002/2014. Nessa esteira, o Poder Concedente apresentou ao MP-

MT o novo Plano de Investimentos para o cumprimento das metas estipuladas no Contrato de 

Concessão, incluindo um Plano Emergencial de Investimentos para o enfrentamento imediato 

dos problemas mais prementes de água e esgoto de Cuiabá, além de outras medidas exigidas 

pelo Poder Concedente para a continuidade da Concessão. Assumiram, assim, perante o MP-

MT, o compromisso de alterar o Contrato de Concessão, mediante termo aditivo, para nele 

instituir essas novas obrigações da Concessionária. 

Assim é que, no 2º Termo Aditivo, o Poder Concedente determinou como condições 

para a retomada dos Serviços (i) a realização pela Concessionária de um novo Programa de 

Investimento para os 7 (sete) anos, no qual está inserido o Plano de Investimentos Emergenciais 

(“Plano Emergencial”) constante do Anexo I do 2º Termo Aditivo e (ii) a reprogramação das 

metas quantitativas e qualitativas para os sistemas públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. O 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, que incluiu o TAC como 

seu Anexo VIII, modificou, portanto, as condições originais do Contrato de Concessão e viabilizou 

a alteração do controle societário da CAB Ambiental e, consequentemente, da CAB Cuiabá, 

dando origem, assim, em 20/07/2017, à Iguá Saneamento S.A. e à Águas Cuiabá. 

Contudo, durante a implementação das ações previstas no Plano Emergencial, foram 

identificadas oportunidades para alterações voltadas ao aperfeiçoamento dos sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário – mais especificamente, à melhora da 

qualidade, confiabilidade e segurança na prestação dos Serviços. Em resumo, alterou-se o Plano 

Emergencial para se promover (i) a unificação dos Sistemas Parque Cuiabá e Coophema, com a 

criação do Sistema de Abastecimento de Água Sul, envolvendo a construção de uma única e 

nova ETA, em substituição a duas outras já com longo período de utilização; (ii) a ampliação da 

estação de tratamento dentro da área das instalações da ETE Tijucal e a construção de um novo 
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emissário de esgoto, atendendo as margens direita e esquerda do Rio Coxipó, eliminando 

diversas ETEs menores que já se encontram deterioradas pelo tempo de uso e teriam que ser 

substituídas por ETEs novas, na lógica antiga de dispersão de tratamento de esgoto. Nesse 

sentido, em 27/04/2018, o Poder Concedente, a Águas Cuiabá, a ARSEC e o MP-MT acordaram 

alterações ao Plano Emergencial (Anexo I do 2º Termo Aditivo) no âmbito da formalização de 

alterações ao TAC através de termo aditivo. 

2.2 O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de Concessão 

é amplamente reconhecido às partes contratantes na legislação.3 Pode-se dizer que o equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de Concessão é representado pela manutenção dos termos 

da equação composta, por um lado, pela remuneração da Concessionária e, por outro lado, 

pelos custos, encargos e riscos por ela assumidos.  

Dessa constatação e do próprio direito das partes à preservação do equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de Concessão decorrem três consequências, que 

constituem verdadeiros deveres a serem observados pelos contratantes: (i) dever de respeitar 

as condições contratuais originalmente pactuadas, durante todo o período de vigência do 

contrato; (ii) dever de neutralizar toda e qualquer circunstância que impacte tais condições, de 

modo a se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; e (iii) dever de prever 

mecanismos para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Normalmente, a análise acerca da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de 

um contrato de Concessão é balizada pelas premissas e condições consideradas pelo licitante 

                                                           

3 Cf. Lei Federal nº 8.987/1995: “Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-
se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.”; Lei Federal nº 8.666/1993: “Art. 58.  O regime jurídico dos 
contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: I - 
modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 
contratado; (...) § 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser 
alteradas sem prévia concordância do contratado. § 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-
financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. (...) Art. 65. (...) § 6º Em 
havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá 
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.” 
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vencedor no plano de negócios que orientou a elaboração de sua proposta na licitação.4 De fato, 

com a conclusão da licitação, a proposta vencedora, devidamente analisada pelo poder 

concedente em vista das condições e premissas apresentadas no edital e em seus anexos, passa 

a compor a equação econômico-financeira do futuro contrato de Concessão.  

No presente caso, verifica-se que a vinculação ao Plano de Negócios constante da 

Proposta Comercial apresentada na Licitação foi adotada pelo Contrato de Concessão, conforme 

demonstram suas Cláusulas 19 e 21. Esse documento representa, para fins regulatórios, o 

contrato em estado de equilíbrio econômico-financeiro. É com base no seu Fluxo de Caixa 

Descontado (“FCD”), que evidencia a Taxa Interna de Retorno (“TIR”) de 11,57% aceita no 

momento do processo licitatório, que será possível mensurar o impacto gerado por 

desequilíbrios à equação econômico-financeira contratual, assim como avaliar as formas de se 

realizar o seu reequilíbrio. Da perspectiva da parte afetada pela situação de desequilíbrio, isso 

significa que o processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

deverá recolocá-la na mesma situação econômica e financeira em que se encontrava antes da 

ocorrência do desequilíbrio.5 

Constatada a situação de desequilíbrio, a operacionalização do direito à manutenção e, 

consequentemente, à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de 

Concessão se dá em sede de revisão do contrato, por meio da neutralização dos efeitos de tal 

desequilíbrio.  

No Contrato de Concessão celebrado entre Concessionária e Poder Concedente, são 

dois os mecanismos que podem ser utilizados pelas partes para a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro contratual: a revisão extraordinária e a revisão ordinária.6  

                                                           

4 Cabe ressalvar, contudo, que, especialmente no âmbito federal, observou-se na última década a 
estruturação de projetos de Concessão nos quais não se exigiu a apresentação pela Concessionária (como parte de 
sua proposta econômica na licitação, ou como condição para a assinatura do contrato de Concessão) de um plano de 
negócios contendo as premissas e condições que orientaram a elaboração de sua proposta e que, para fins 
regulatórios, deveria funcionar como caso-base representativo da Concessão em estado de equilíbrio econômico-
financeiro. Nestes projetos, que possuem estrutura regulatória distinta da adotada no caso em análise e, justamente 
por isso, a ele não aplicável, os reequilíbrios econômico-financeiros contratuais são realizados a partir do que se 
convencionou chamar de metodologia do fluxo de caixa marginal.   

5 Para maiores detalhes, Cf. RIBEIRO, Mauricio Portugal. Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e 
contratos. São Paulo: Atlas, 2011, p. 105-109.  

6 Ambos se encontram previstos no Contrato de Concessão, nas Cláusulas 22 e 21, respectivamente. 
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As principais diferenças que se pode extrair desses dois institutos no presente Contrato 

de Concessão são as seguintes: 

 

Mecanismos 
Contratuais 

Revisão Extraordinária 
(Cláusula 22 do Contrato de 

Concessão) 

Revisão Ordinária 
(Cláusula 21 do Contrato de Concessão) Critérios de 

diferenciação 

Abrangência Limitada à avaliação dos 
efeitos do evento de 
desequilíbrio que a suscitou. 

Mais ampla: Inclui a avaliação global de efeitos de 
situações de desequilíbrio, mas também a 
distribuição dos ganhos de produtividade com os 
usuários e a reavaliação das condições de mercado 
(art. 38 da Lei Federal nº 11.445/2007). 

Funções Retrospectiva (compensação 
por eventos de desequilíbrio 
do passado)  

Retrospectiva e Prospectiva (reprogramação da 
equação econômico-financeira para o futuro) 

Previsibilidade Instaurada ad hoc, em razão 
da ocorrência de um evento 
de desequilíbrio.   

Instaurada quadrienalmente, conforme 
disciplinado pelo Contrato de Concessão. 

 

A rigor, portanto, tanto a revisão ordinária quanto a revisão extraordinária são 

mecanismos do Contrato de Concessão a serviço do direito das partes de ter preservado o 

equilíbrio econômico-financeiro da Concessão. Mas, enquanto a revisão extraordinária fica 

adstrita aos eventos de desequilíbrio especificamente nela considerados, uma revisão ordinária 

como a presente permite uma revisão global do contrato de Concessão.  

De todo modo, caso se materializem eventos e circunstâncias que causem o 

desequilíbrio da equação econômico-financeira contratual, caberá às partes avaliar a 

conveniência de se instaurar procedimento de revisão extraordinária para neutralizar mais 

prontamente os seus efeitos ou de se aguardar o momento de realização da revisão ordinária, 

em que os efeitos de tais eventos e circunstâncias serão avaliados de forma global e 

conjuntamente a outros fatores, reprogramando o Contrato de Concessão para o futuro a partir 

das condições efetivamente verificadas quando do procedimento de revisão.    

2.3 Procedimento de Revisão Ordinária instaurado pela ARSEC em 28/06/2019 

Através do presente documento, a Águas Cuiabá, em cumprimento ao disposto nas 

Cláusulas 21.2.1 c/c 21.4 do Contrato de Concessão e em resposta à decisão da Diretoria 

Executiva da ARSEC que, na Reunião Extraordinária de 28/06/2019, instaurou de ofício o 
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procedimento de Revisão Ordinária (“1ª RTO”), vem apresentar toda a documentação 

necessária para que a ARSEC analise seu pedido de Revisão Ordinária do Contrato de Concessão.  

O mecanismo de Revisão Ordinária está expressamente previsto na Cláusula 21 do 

Contrato de Concessão.   

“CLÁUSULA 21 - REVISÃO ORDINÁRIA 

21.1. Observado o disposto no item 21.2., as partes promoverão a 

REVISÃO ordinária do CONTRATO a cada 4 (quatro) anos, sendo que a primeira 

REVISÃO será promovida após 4 (quatro) anos contados da data de assinatura 

do CONTRATO, e, a partir desta data, a cada 4 (quatro) anos, objetivando a 

distribuição de ganhos de produtividade com os USUÁRIOS, a reavaliação das 

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

inicialmente previstas no ANEXO IV do EDITAL, que também será o momento de 

ajustes que captem possíveis distorções, para mais ou para menos, nos custos 

dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, nas metas previstas no PLANO DE 

SANEAMENTO BÁSICO, nos insumos em geral, consoante as disposições deste 

CONTRATO e seus Anexos, bem como nas PROPOSTAS apresentadas pela 

LICITANTE VENCEDORA, que sejam decorrentes de perdas justificáveis ou ganhos 

(tecnológicos ou de produtividade) na exploração dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ÁGUA E ESGOTO. 

Essa previsão contratual encontra fundamento em diversos dispositivos legais que 

estabelecem a necessidade de se definir, em contrato, mecanismos de revisão periódica das 

condições e premissas que informam a Concessão de serviços públicos, com o objetivo de se 

aferir se sua equação econômico-financeira se encontra em estado de equilíbrio. A Lei Federal 

nº 8.987/1995, por exemplo, possui diferentes normas que indicam os procedimentos de 

revisão da tarifa como cláusulas obrigatórias nos contratos de Concessão de serviços públicos 

(art. 9º, § 2º; art. 18, inciso VIII; art. 23, inciso IV; e 29, inciso V).7 Na mesma linha, o 38 da Lei 

                                                           

7 Lei Federal nº 8.987/1995: “Art. 9º 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. 
(...) Art. 18. 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. 23. 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. 29. Incumbe ao 
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Federal nº 11.455/2011 ressalta a importância de se estabelecer mecanismos de revisão 

ordinária do contrato de Concessão.8 

Em relação aos fundamentos de ordem prática para a instauração da presente 1ª RTO, 

tem-se em primeiro lugar, o fato de que no ano de 2016, quando deveria ter ocorrido a primeira 

Revisão Ordinária segundo o calendário contratual originalmente previsto (isto é, antes da 

celebração do 2º Termo Aditivo), estava em vigor a intervenção sobre a Concessionária, que 

somente cessou em 2017, posteriormente ao prazo indicado originalmente na Cláusula 21.2. 

Ainda, ao longo dos anos de 2016, 2017 e no início de 2018, como narrado anteriormente, as 

atenções da Concessionária, do Poder Concedente e da ARSEC ficaram concentradas em outras 

questões, relativas principalmente à celebração do 2º Termo Aditivo, que impôs condições para 

a viabilização da continuidade da Concessão, envolvendo a troca de controle acionário da 

Concessionária, a realização do Plano Emergencial como parte do Plano de Investimentos de 7 

(sete) anos, e a revisão das metas contratuais.  

Adicionalmente a tais razões de ordem prática, entendeu a Diretoria Executiva da 

ARSEC, em decisão tomada na Reunião Extraordinária de 28/06/2019, que a conclusão da 

revisão do PMSB (“PMSB de 2019” ou “PMSB revisado”) por parte do Poder Concedente e da 

ARSEC, ocorrida em 27/06/2019, também justifica a instauração da 1ª RTO. De fato, é obrigação 

legal, conforme o artigo 11, §1º da Lei de Saneamento,9 a compatibilização dos contratos que 

envolvam a prestação dos Serviços ao PMSB local.    

                                                           

poder concedente: (...) V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas 
pertinentes e do contrato;”. 

8 Lei Federal nº 11.445/2011: “Art. 38.  As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições 
da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos 
de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado;; (...)”.;”. 

 

9 Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos 
de saneamento básico: § 1º  Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis 
com o respectivo plano de saneamento básico. 
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2.4 Objeto da Revisão Ordinária 

Quanto ao objeto da 1ª RTO, como visto da Cláusula 21.1, é possível perceber que se 

trata de um procedimento que visa a alinhar o Contrato de Concessão tanto retrospectivamente, 

saneando os desequilíbrios passados (quando trata dos ajustes para sanear as “perdas 

justificáveis” mencionadas na parte final da Cláusula 21.1) quanto prospectivamente, para 

adequar o Contrato de Concessão ao momento atual e projeções futuras, objetivando a 

atualização da equação econômico-financeira. Ou seja, a revisão ordinária permite uma 

avaliação e realinhamento global do Contrato de Concessão, não se limitando à recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro decorrente da materialização de eventos de desequilíbrio. 

Deste modo, é possível destacar três frentes objeto da presente 1ª RTO: (i) o reequilíbrio 

dos eventos de desequilíbrio passados; (ii) o reequilíbrio pelas alterações impostas pelo Poder 

Concedente e pela ARSEC por meio do 2º Termo Aditivo; (iii) a revisão contratual para atualizar 

as premissas e condições contratuais à realidade verificada pela Concessionária e projetada 

realisticamente para o restante do prazo contratual, considerando a revisão do PMSB concluída 

em 27/06/2019.  

Quanto a (i), é evidente da legislação e do Contrato de Concessão, bem como da própria 

lógica de uma revisão periódica, que seja possível incluir e avaliar os desequilíbrios ocorridos no 

período em questão quando chega seu momento. Considerando que não houve a primeira 

revisão ordinária do Contrato de Concessão na data originalmente prevista, há a necessidade de 

uma reavaliação do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão no âmbito de uma revisão 

ordinária compreensiva, a respeito dos eventos de desequilíbrio já havidos. 

Já quanto a (ii), é preciso destacar que, como explicado na seção introdutória, a 

Concessão passou por uma situação de considerável tensão, que somente foi resolvida com a 

solução de troca de controle acionário da Concessionária, mediante certos requisitos impostos 

pelo Poder Concedente no 2º Termo Aditivo, que incorporou o TAC ao arcabouço contratual.10 

                                                           

10 Como se vê do preâmbulo e cláusula 2.1 do 2º Termo Aditivo: “(ix) nas referidas reuniões, o CONCEDENTE 
estabeleceu condições que determinou como mandatórias para o fim da INTERVENÇÃO e a RETOMADA da 
CONCESSÃO por novo controlador, as quais estão refletidas nas cláusulas deste ADITIVO. (...) / (x) com o intuito de 
viabilizar o cumprimento das condições determinadas pelo CONCEDENTE (....) / (xv) Ao lado da obrigatória, definitiva 
e irreversível troca do CONTROLE ACIONÁRIO da CONCESSIONÁRIA, constitui requisito essencial deste ADITIVO a 
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Trata-se, portanto, de alteração unilateral do Contrato de Concessão, a ensejar o seu 

reequilíbrio.11 Isso porque a imposição de alterações às condições do Contrato de Concessão 

inegavelmente impacta a equação econômico-financeira,12  ainda mais por terem sido inseridas 

como requisitos à continuidade da Concessão.  

Por fim, quanto a (iii), é preciso dar efetividade ao disposto na Cláusula 21.1, que trata 

da reavaliação das condições de mercado e das projeções e estimativas de consumo e medição 

inicialmente previstas. Tal medida é necessária tendo em vista (a) a expressiva divergência das 

premissas assumidas no Edital e seus Anexos, que embasaram as Propostas Técnica e Comercial, 

em contraste com as condições efetivamente verificadas pela Concessionária a partir da 

assunção da operação, expostas ao longo deste Relatório; e (b) as alterações promovidas pelo 

PMSB de 2019.  

Nesse sentido, os parâmetros de mercado utilizados neste Relatório para embasar a 

presente 1ª RTO revelam que as premissas que fundamentaram a elaboração do Edital e foram 

utilizadas nas Propostas da Concessionária não correspondiam à realidade. Em outros termos, 

os indicadores ora utilizados demonstram cabalmente que não foram atendidas as condições do 

Contrato de Concessão, para os fins do artigo 10 da Lei Federal 8.987/1995. Dessa constatação 

surge a necessidade de reequilibrar o Contrato de Concessão pela quebra de suas condições 

fundamentais, como manda o dispositivo da Lei de Concessões e, também, de reprogramar o 

Contrato de Concessão prospectivamente a partir de premissas lastreadas em dados e condições 

aderentes à realidade e resultantes da revisão do PMSB de 27/06/2019. 

 

                                                           

realização de ajustes na programação dos prazos para atingimento das metas e objetivos da CONCESSÃO, a ser 
realizado pela adoção de PLANO DE INVESTLMENTOS EMERGENCIAL (conforme determinado pelo CONCEDENTE e 
definido abaixo), mudanças nos prazos para cumprimento das demais metas previstas no CONTRATO e, ainda, 
reforço na garantia de execução prevista, conforme estipulado nas cláusulas a seguir; (...) / 2.1. O objeto do presente 
ADITIVO é possibilitar que a CONCESSIONÁRIA reassuma a execução do CONTRATO, a partir (...) (iv) do cumprimento 
das exigências determinadas pelo CONCEDENTE neste ADITIVO (grifou-se). 

11 Lei nº 8.987/1995, art. 9º, § 4º: “§ 4o Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial 
equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração”. 

12 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Contratual. V II. São Paulo: RT, p. 26. 
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2.5 Premissas de cálculo da 1ª Revisão Ordinária do Contrato de Concessão 

Conforme descrito no contrato de Concessão, a revisão ordinária deve buscar garantir o 

equilíbrio econômico financeiro da Concessão por meio da distribuição de ganhos de 

produtividade com os usuários, a reavaliação das condições de mercado e das projeções e 

estimativas de consumo e medição inicialmente previstas no Anexo IV do Edital, e também deve 

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

dos Serviços, nas metas previstas no PMSB de 2011, nos insumos em geral, consoante as 

disposições do Contrato de Concessão e seus Anexos, bem como das propostas apresentadas 

pela licitante vencedora, que sejam decorrentes de perdas justificáveis – correspondentes à 

materialização de eventos de desequilíbrio – ou ganhos (tecnológicos ou de produtividade) na 

exploração dos serviços públicos de água e esgoto. 

Para que isto ocorra, é fundamental que algumas premissas da Proposta Comercial e do 

contrato sejam respeitadas, dentre as quais destacam-se: 

 Avaliação do equilíbrio por meio de um Fluxo de Caixa Descontado (“FCD”) da 

prestação do Serviço no horizonte de 30 anos da Concessão;  

 Manutenção das premissas da Proposta Comercial, quando não houver evento de 

desequilíbrio identificado, buscando distribuir ganhos de produtividade e 

reavaliando as condições de mercado e das projeções de consumo. 

 Manutenção da TIR estabelecida durante o processo licitatório (11,57%). 

 Os anos da Concessão se iniciam em maio e encerram em abril do ano subsequente, 

uma vez que o primeiro mês completo de operação foi o mês de maio de 2012.  

Adicionalmente, será considerado o 2º Termo Aditivo no reequilíbrio em decorrência da 

imposição pelo Poder Concedente de condições para a continuidade da Concessão, o que 

implica para a 1ª RTO: (i) ajustar o Plano de Investimentos para incluir os previstos no Plano 

Emergencial e os demais investimentos pactuado para os 7 anos seguintes à retomada da 

Concessão; e (ii) ajustar os custos associados à substituição imposta da garantia. 

Por fim, serão consideradas neste pedido de 1ª RTO o PMSB revisado de Cuiabá, 

aprovado em 26/06/2019. Em especial, considerou-se o PMSB de 2019 nas projeções de 
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crescimento da população atendida e nas metas de cobertura, hidrometração e perdas, com 

seus respectivos impactos em receitas e custos.  

A seguir se apresenta o detalhamento das premissas para o cálculo de cada uma das 

rubricas do Fluxo de Caixa Descontado da prestação do serviço de saneamento básico de Águas 

Cuiabá, no horizonte de 30 anos.   
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3. MERCADO E RECEITAS  

3.1 Avaliação do mercado e receitas de água nos primeiros sete anos da 

Concessão 

Como foi apresentado na seção 2.1, para a elaboração da Proposta Comercial a 

Concessionária utilizou valores dispostos no Termo de Referência do Edital. Entre os anexos 

desse Termo de Referência encontra-se o PMSB de 2011. No entanto, ao assumir a prestação 

de Serviços em maio de 2012, se identificou uma realidade distinta daquela retratada no Edital 

e seus Anexos. Em resumo: 

 O índice de cobertura de abastecimento de água foi menor que 99%, não 

correspondendo ao nível indicado no Edital, e portanto para atingir a 

universalização o número de ligações e economias de água cresceu acima do 

previsto;   

 O índice inicial de cobertura de esgoto também foi inicialmente menor que o 

informado;    

 O consumo unitário de água, e consequentemente de esgoto, foi inferior ao 

esperado. Uma das causas foi que o número de habitantes por domicilio 

(economia residencial) verificado foi menor que o previsto, como identificado 

pelo PMSB de 2019. 

 A taxa de crescimento populacional projetada no Edital foi maior que a 

verificada nos primeiros 7 anos, e maior que a projetada  no PMSB de 2019, a 

partir de 2018.  

Muitas dessas divergências, de mercado e populacionais, entre os dados previstos no 

Edital e os realizados podem ser constatadas no PSMB revisado. 

Com isso, o mercado realizado nos primeiros 7 anos da Concessão gerou receitas e 

necessidades de investimentos  diferentes do esperado. A necessidade de maior foco no sistema 

de abastecimento de água fez com que o avanço nos serviços de esgoto ficasse em segundo 

plano, também gerando resultados diferentes do esperado. 
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3.1.1 Mercado de Água 

Os principais indicadores de mercado de água são a população urbana (população 

atendível), economias e ligações atendidas, consumo por economia, e volume medido e 

faturado. A comparação desses indicadores entre o que foi estimado na Proposta Comercial 

(com base no Edital) e o realizado13 mostra que as projeções não foram verificadas, como será 

apresentado a seguir. 

A evolução da população urbana de Cuiabá prevista no Edital e considerada na Proposta 

Comercial não se verificou na realidade, segundo as informações disponibilizadas anualmente 

pelo IBGE14. Tanto o número de habitantes do primeiro ano quanto a taxa de crescimento 

populacional foram menores do que o esperado. O crescimento projetado nos 7 primeiros anos 

era de 8,2% e o verificado foi de 6,0%.  

Figura 1 – População Urbana de Cuiabá, por ano da Concessão 

 

Ao contrário da população, a quantidade de ligações e economias totais de água 

verificadas ao final de cada ano da Concessão15 se mostraram acima do projetado. O 

crescimento esperado nos 7 primeiros anos no Edital e na Proposta Comercial era de 8,2% para 

as economias e ligações, no entanto verificou-se crescimento de 34,2% e 22,6%, 

                                                           

13 Informado nos Relatórios de Indicadores da Concessionária 

14 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/cuiaba/panorama  

15 Os dados realizados são correspondentes ao número de economias do último mês de cada ano da 
Concessão, no caso, sempre em abril.  
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respectivamente, denotando que a cobertura de água não estava universalizada no início  da 

Concessão, ao contrário do que foi assumido no Edital e na Proposta Comercial.  

Figura 2 – Economias e Ligações totais de Água, por ano da Concessão 

 

O crescimento maior do número de economias e ligações em relação ao crescimento da 

população urbana é compatível com a realidade identificada de um menor índice de cobertura 

dos serviços de água e um cadastro comercial precário. Isso porque o crescimento das 

economias e ligações não foi apenas associado ao crescimento demográfico, mas também foi 

resultado do trabalho da Concessionária de ampliação da cobertura e de recadastramento e 

regularização das ligações de água.   

Em termos de volume medido de água (micromedido e estimado das economias sem 

hidrômetro), por ano da Concessão, o PMSB de 2011 e a Proposta Comercial superestimaram o 

volume total realizado – sendo que a Proposta Comercial já apresentava uma projeção mais 

conservadora que o PMSB de 2011.  

Figura 3 – Volume Medido total de Água (m³), por ano da Concessão 
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O menor volume medido está associado às premissas de volume por habitante e 

quantidade de habitante por economia da Proposta Comercial e do PMSB de 2011. O consumo 

(medido e faturado) por economia sempre se mostrou inferior ao previsto, ao longo dos 7 

primeiros anos Concessão, como se verifica na Figura 4.  

Figura 4 – Média do Volume Faturado e Medido por Economia de Água (m³) por mês, por 
ano da Concessão 

 

 

O consumo faturado de água é maior que o medido, por conta do consumo mínimo de 

10 m³ na categoria residencial.  No entanto, nos primeiros 7 anos da Concessão, se observou 

uma relação entre consumo medido e faturado maior que a prevista na Proposta Comercial, 

conforme demonstra o gráfico embaixo. 

Figura 5 – Relação volumes faturados e medidos – Realizado e Proposta Comercial 

 

Assim, apesar do menor volume medido, o fato de as economias terem crescido acima 

do esperado, combinado com o aumento da relação faturado/medido, fizeram com que,  a partir 

do 3º ano da Concessão,  o volume faturado total ficasse acima do projetado. Nota-se que esse 
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volume faturado inclui os volumes das economias isentas e os volumes fornecidos ao Estado do 

Mato Grosso em cumprimento de Termo de Dação em pagamento constante do Anexo V do 

Edital, de acordo com a Cláusula 31.1.1 do Contrato de Concessão.  

Figura 6 – Volume Faturado total de Água (m³), por ano da Concessão 

 

O faturamento total de água – quando avaliados em moeda de maio de 2011, 

deflacionados pelos índices de ajuste tarifário autorizados pelo regulador, e líquidos de 

abatimentos, cancelamentos e isenções16 – nos primeiros 7 anos da Concessão  foi maior que o 

projetado nos anos 3 e 4. No total do período de 7 anos, o faturamento foi 2,2% menor que o 

projetado na Proposta Comercial.  

Figura 7 – Faturamento total de Água (R$ maio/2011), por ano da Concessão 

 

Por fim, em relação à cobertura de água, ressalta-se que o indicador utilizado para os 

relatórios de indicadores anuais da Concessão entregues e fiscalizados pela ARSEC, relaciona a 

população atendida pelos serviços de água com a população total na área urbana. Sendo assim, 

a partir das economias residenciais atendidas e de uma premissa de habitantes por domicílio, 

                                                           

16 Nas seções 3.4.1 e 3.4.2 os temas das isenções e dos abatimentos e cancelamentos serão tratados em 
maior detalhe, respectivamente. 
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calcula-se a população atendida, que é comparada com a projeção de população urbana 

divulgada pelo IBGE.  

A premissa de habitantes por domicílio, no entanto, pode ocasionar distorções. A 

Concessionária nos seus relatórios gerenciais considerou a relação de 3,3 habitantes por 

domicílio, que é a relação identificada pelo IBGE no Censo de 2010. Porém, conforme 

evidenciado nos próprios relatórios e reproduzido na Figura 8, essa premissa gera indicadores 

de cobertura de água acima de 100% a partir do 3º ano da Concessão, chegando a 113% no 7º 

ano – já a Proposta Comercial previa cobertura de 99% durante todo o período.  

Quando considerada a população urbana total atualizada do PMSB de 2019  obtém-se  

uma relação de 3,02 habitantes por domicílio para o ano 7 da Concessão17. Desta forma, para 

esta 1ª RTO considerou-se os ICSA conforme relatório de indicadores da Concessão, isto é, 

sempre que sejam menores ou iguais ao 100%, quando superiores considera-se o limite de 100% 

(universalização na cobertura).  Assim, a relação de habitantes por domicílio considerada foi nos 

anos 1 e 2 de 3,3 hab/dom e, entre os anos 3 e 7, utiliza-se a relação em que se obtém 100% de 

cobertura de água: 3,17 no ano 3; 3,13 no ano 4; 3,04 no ano 5; e 3,02 nos anos 6 e 7. Essa 

premissa é compatível com os indicadores fiscalizados e divulgados pela Agência Reguladora. O 

ICSA considerado nos 7 primeiros anos desta RTO é apresentado na figura abaixo, através da 

curva amarela. Assim, verifica-se que o índice de cobertura quando da assunção da Concessão 

era menor que o informado no Edital.  

                                                           

17 Essa relação de habitantes por domicílio (3,02) é mais aderente com a última estimativa do IBGE, de 2,9 
habitantes por domicílio em Cuiabá - segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua , que passou 
a ter representatividade estatística para todas as capitais estaduais a partir de 2016 -, do que a relação utilizada no 
relatório de indicadores (3,30 hab/dom). 
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Figura 8 – Índice de Cobertura dos Serviços de Água (ICSA) por premissa de habitantes por 
domicílio, último mês de cada ano da Concessão 

 
 

Fonte: Relatórios de Indicadores da Concessionária/ITA (CAB Cuiabá/ Águas Cuiabá).  

 

3.1.2 Mercado de Esgoto  

Os principais indicadores de mercado de esgoto se resumem a nível de cobertura, 

economias e ligações atendidas, consumo de água por economia com ligação de esgoto e 

volume faturado de esgoto. A comparação desses indicadores entre o estimado na Proposta 

Comercial e o realizado (informado nos Relatórios de Indicadores da Concessionária) está a 

seguir. Com base neles, nota-se que as premissas do PMSB de 2011 e do Termo de Referência 

não foram verificadas e levaram a um mercado distinto do esperado.  

Em relação ao Índice de Cobertura dos Serviços de Esgoto (ICSE), cabe a mesma ressalva 

feita em relação ao mercado de água – a hipótese de habitante por domicílio afeta o valor do 

indicador de cobertura de esgoto. No caso do esgotamento sanitário, essa premissa ganha maior 

destaque uma vez que o serviço ainda não está universalizado. Para esta 1ª RTO, propõe-se a 

utilização, entre os anos 1 e 7, do ICSE calculado com base na relação habitantes por domicilio 

utilizada no cálculo do ICSA. Ou seja, nos anos 1 e 2 considera-se a relação de 3,3 hab/dom e 

entre os anos 3 e 7 utiliza-se a relação em que se obtém 100% de cobertura de água: 3,17 no 

ano 3; 3,13 no ano 4; 3,04 no ano 5; e 3,02 nos anos 6 e 7. O ICSE considerado nos 7 primeiros 

anos desta RTO é apresentado na figura abaixo, através da curva amarela. 
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Figura 9 – Índice de Cobertura dos Serviços de Esgoto (ICSE) por premissa de habitantes por 
domicílio, último mês de cada ano da Concessão 

 

 
Fonte: Relatórios de Indicadores da Concessionária/ITA (CAB Cuiabá/ Águas Cuiabá).  

 

Assim, verifica-se que o ICSE, quando da assunção da Concessão era menor que o 

informado no Edital, observando uma trajetória de aumento do atendimento por conta do 

crescimento da cobertura do sistema e da regularização do cadastro comercial.  No entanto, o 

ritmo de cobertura no esgoto foi de fato menor que o previsto na Proposta Comercial em função 

dos menores investimentos nesse segmento durante os primeiros anos da Concessão. 

Em relação à quantidade total de economias e ligações de esgoto, observa-se que o 

aumento nos 4 primeiros anos foi maior que previsto na Proposta Comercial, em parte pelo 

processo de regularização do cadastro técnico e comercial. Já a partir do quinto ano, a 

quantidade é levemente inferior ao projetado na Proposta Comercial por conta do menor ritmo 

de investimentos. 
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Figura 10 – Economias e Ligações totais de Esgoto, por ano da Concessão 

 

Em relação ao volume medido total de água das economias atendidas com o serviço de 

esgoto, nota-se que, ainda que a quantidade de economias e ligações realizadas tenham sido 

ligeiramente maiores que o projetado nos primeiros 4 anos da Concessão, o volume total 

projetado na Proposta Comercial nunca foi alcançado. Isso pelo fato de que o consumo unitário 

por economia observado foi menor que o inicialmente projetado.    

Figura 11 – Volume Medido total de Águas das economias com serviço de Esgoto (m³), por 
ano da Concessão 
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A proposta ainda previa volumes faturados18 maiores por economia para quem é 

atendido por água e esgoto que para quem é atendido apenas por água, com um crescimento 

do consumo nos 4 primeiros anos, quando, na realidade e em geral, esses consumos unitários 

foram menores.   

Figura 12 – Média do Volume Medido e Faturado de água por Economia de Esgoto (m³) por 
mês, por ano da Concessão 

 

O resultado dessas diferenças identificadas é um volume faturado total de esgoto 

realizado 29% menor que o previsto na Proposta Comercial para os primeiros 7 anos.  

                                                           

18 Para este reequilíbrio sempre se considerou 100% dos volumes medidos de água das economias atendidas 
com os serviços de esgoto para fins de faturamento. 
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Figura 13 – Volume Faturado total de Esgoto (m³), por ano da Concessão 

 

Figura 14 – Faturamento total de Esgoto (R$ maio/2011), por ano da Concessão 
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Mais especificamente, há que se considerar os custos adicionais e perdas de receita que 

a Concessionária teve no período dos primeiros 7 anos da Concessão pelo fato de que o ICSE e 

o ICSA iniciais não correspondiam, na realidade, ao que estava previsto no Edital (i.e., ajustar 

distorções do passado “decorrentes de perdas justificáveis”, conforme previsto na Cláusula 21.1. 

do Contrato de Concessão) e utilizar os valores realizados do mercado de água e esgoto para os 

primeiros 7 anos como base da projeção para os anos restantes da Concessão (i.e., distribuir 

“ganhos de produtividade com os USUÁRIOS” e reavaliar as “condições de mercado”, “projeções 

e estimativas de consumo e medição inicialmente previstas no ANEXO IV do EDITAL”, “custos 

dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO”, “metas previstas no PLANO DE SANEAMENTO 

BÁSICO” e “insumos em geral, consoante as disposições deste CONTRATO e seus Anexos, bem 

como nas PROPOSTAS apresentadas pela LICITANTE VENCEDORA”, conforme previsto na 

Cláusula 21.1. do Contrato de Concessão). 

3.2 Projeção de mercado e receitas para os próximos 23 anos  

O critério de projeção do mercado considerado no PMSB de 2011 e na Proposta 

Comercial, baseava-se em duas premissas fundamentais: (i) projeção do número de habitantes 

atendidos pelos serviços de água e esgoto; e (ii) uma estimativa do consumo por habitante. No 

entanto, essas duas variáveis não são facilmente observáveis no cotidiano, uma vez que os 

registros comerciais dispõem de informações de volumes e quantidade por economia ou 

ligações.  

Nesse sentido, para esta 1ª RTO, recomenda-se utilizar um método de projeção de 

mercado baseado no volume medido por economia e no crescimento esperado no número de 

economias. Já quanto ao volume faturado, propõe-se que seja calculado considerando a 

relação medido/faturado observada no último ano. Assim, a quantidade de habitantes por 

domicílio e o consumo por habitante passam a ser um resultado e não uma premissa.  

Conforme será detalhado nas próximas seções,  para a  projeção de mercado, adotou-

se as mesmas premissas que o PMSB de 2019, sendo elas: taxa de crescimento populacional, 

metas de cobertura, índice de perdas, índice de hidrometração e índice de infiltração (calculado 

de forma implícita, conforme será apresentado na seção 4.3), de . Destaca-se que, que como 

base para as projeções se consideraram os  dados verificados no ano 7 da Concessão (maio 2018- 
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abril de 2019) divulgados no relatório de indicadores da Águas Cuiabá que é fiscalizado 

anualmente pela ARSEC. Eventuais divergências entre as projeções de mercado deste relatório 

e aquelas do PMSB de 2019 podem estar associadas  à  data da base de cálculo utilizada, pois o 

PMSB revisado utiliza os dados de setembro de 2018 e a 1ª RTO considera as informações de 

abril de 2019. 

Adicionalmente, destaca-se que, conforme será apresentado na seção 3.6, as receitas 

projetadas para esta 1ª RTO são maiores que as estimadas no PMSB 2019, uma vez que o Plano 

não considerou na projeção do faturamento os diferentes volumes faturados e tarifas médias 

por categoria. Assim, entende-se que a projeção de receita aqui proposta guarda aderência com 

a lógica de faturamento, além de resultar em um valor maior (para o mesmo mercado)  

contribuindo para atingir o equilíbrio econômico financeiro com um aumento de tarifa menor. 

3.3 Método de projeção de mercado de água e esgoto adotado 

3.3.1 Índices de cobertura de água e de esgoto 

A partir do ano 8, será mantido o pressuposto de atendimento de 100% da população 

com serviços de água (ICSA) e, para os serviços de esgoto (ICSE), serão consideradas as metas 

propostas no PMSB de 2019. 

Os índices de cobertura dos serviços de água, conforme retratado anteriormente, são 

sensíveis à premissa de habitantes por domicílio. Nesta 1ª RTO considera-se que existem 3,02 

habitantes por domicilio19 e que essa relação se mantem constante nos próximos 23 anos.  

 

3.3.2 Mercado projetado de Água  

Para projeção de mercado, considerou-se como ponto de partida os valores (economias, 

ligações, volumes) verificados no ano 7 da Concessão – o último ano com informações 

completas. Sobre os números históricos utilizados, ressalta-se que:   

                                                           

19 Essa quantidade de habitantes por domicílio é aquela que garante que o ICSA será igual a 100% no ano 7 
da Concessão. 
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 Todos os dados de ligações e economias são referentes ao último mês do ano 

da Concessão – ou seja, em abril de cada ano;  

 Todas as informações de volumes totais são acumuladas por ano da Concessão 

(maio-abril); 

 Todas as informações de faturamento são acumuladas por ano da Concessão e 

foram deflacionadas segundo os índices de ajustes tarifários aplicados pela 

Agência Reguladora, como se o reajuste tivesse aplicação sempre em maio de 

cada ano20.  

Para garantir a aderência às projeções populacionais do PMSB de 2019, aplicou-se as 

taxas de crescimento da população total (incluindo todos os distritos21) do PMSB revisado sobre 

a população urbana total (incluindo todos os distritos) disposta no próprio Plano. Destaca-se 

que o PMSB revisado apresenta as informações por ano gregoriano (janeiro a dezembro), no 

entanto, nesta 1ª RTO, bem como na Proposta Comercial e demais relatórios gerenciais da 

empresa, considera-se ano tarifário (maio a abril). Desta forma, para esta 1ª RTO realizou-se a 

pro-rata tempore o de todas informações do PMSB de 2019.  

Por exemplo, para estimar a população total do ano 7 desta 1ª RTO, considerou-se a 

ponderação da população total do PMSB de 2019 referente ao ano de 2018 (610,1 mil 

habitantes) e 2019 (616,2 mil habitantes). Ou seja, considerou-se 8 meses (maio a dezembro) 

do ano de 2018 (406,8 mil habitantes) e 4 meses (janeiro a abril) do ano de 2019 (205,4 mil 

habitantes), resultando numa população total de 612 mil habitantes. O detalhamento deste 

cálculo encontra-se na aba “INPUTS” do arquivo MS Excel anexo a este Relatório. 

A lógica da forma de projeção das economias e ligações está no esquema da Figura 15.  

                                                           

20 Ressalta-se que essa premissa é uma simplificação para os cálculos da 1ª RTO em base anual, pois os 
ajustes tarifários deveriam ser aplicados em fevereiro (mês da assinatura do contrato de Concessão) apesar de, nos 
últimos anos, terem sido aplicados em março (30 dias depois da divulgação em 31 de janeiro).  

21 Os distritos incluídos, além da Sede e Coxipó Ponte, são os mesmos considerados no PMSB de 2019, quais 
sejam: Aguaçu, Pequizeiro, Sucuri, Coxipó Ouro e Guia 
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Figura 15 – Lógica de projeção das economias e ligações de água 

 

 

A partir da população urbana informada no PMSB de 2019 e ponderada para abril de 

2019 (612 mil hab.) e da taxa de crescimento anual também informada no Plano Municipal se 

obteve a projeção populacional urbana total.  A projeção de moradias teve como proxy as 

economias residenciais ativas com consumo (ou economias residenciais ocupadas) e considera 

a relação de 3,02 habitantes por domicilio observada no ano 7, e própria projeção de população 

urbana. A partir da relação de 76% entre as economias residenciais ocupadas e as economias 

totais ativas, verificadas no último ano, projetam-se as economias totais ativas. A partir da 

relação verificada entre as economias totais ativas e as ligações totais ativas, projetam-se as 

ligações totais ativas.   

A lógica de projeção das economias faturadas por categoria está no esquema da Figura 

16. 
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Figura 16 – Lógica da projeção de economias faturadas de água por categoria  

 

 

Para projetar as economias residenciais faturadas, considera-se a relação entre as 

economias residências faturadas e as economias residenciais ativas em abril de 2019 de 105% e 

a projeção das economias residenciais ativas. A partir da relação verificada em abril de 2019 das 

economias residenciais faturadas com as economias faturadas de cada uma das demais 

categorias – 10,95% com as comerciais; 0,06% com as industriais; e 0,37% com as públicas –, 

projetam-se as economias faturadas de todas as categorias.  

Por fim, a forma de projetar o faturamento está no esquema da Figura 17.  
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Figura 17 – Lógica da projeção de faturamento de água (R$ maio/2011) 

 

 

A partir do volume consumido (hidrometrado e estimado) por economia e do 

crescimento das economias (que é igual à da população), projetam-se os volumes consumidos 

totais por ano da Concessão. Já com a relação de 116% em abril de 2019 entre o volume faturado 

e o consumido, projeta-se o volume faturado total para os demais anos. Considerando a 

participação de cada categoria no volume faturado total, projetaram-se os volumes faturados 

por categoria. Com o faturamento no ano 7 da Concessão (em R$ de maio de 2011, 

deflacionados pelos índices de reajuste tarifário autorizados e líquido de abatimentos, 

cancelamentos e isenções) por categoria e o volume faturado total no ano, calcularam-se as 

tarifas médias por categoria. Ao aplicar as tarifas médias por categoria sobre os volumes 

faturados correspondentes, tem-se o faturamento projetado por categoria, a moeda de maio 

de 2011.   

A Tabela 1 resume os valores  verificados no 7º ano da Concessão, que serviram de base 

para as projeções de mercado de água.  
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Tabela 1 – Dados utilizados para projeção de mercado de água (Ano 7 da Concessão) 
Dados Unidade de 

medida 
Valor 

População (PMSB de 2019 – Ano 7)22  Habitantes 612.157 

Índice de Cobertura dos Serviços de Água % 100 

Economias Res. Ativas Ocupadas (com consumo) Unidades 202.521 

População/ Residências ocupadas Hab./domicílio 3,02 

Ligações Totais Ativas Unidade 185.488 

Economias Ativas/ Ligações Ativas Unidade  1,45 

Economias Ativas Totais Unidades 268.082 

Economias Res. Ativas Ocupadas/Economias Ativas Totais % 76 

Economias Res. Faturadas  Unidades 213.163 

Economias Res. Faturadas /Economias Res. Ativas Ocupadas  % 105 

Economias Comerciais Faturadas Unidades 23.348 

Economias Industriais Faturadas Unidades 121 

Economias Públicas Faturadas Unidades 791 

Economias Com. Faturadas/Economias Res. Faturadas % 10,95 

Economias Ind. Faturadas/Economias Res. Faturadas % 0,06 

Economias Púb. Faturadas/Economias Res. Faturadas % 0,37 

Volume Consumido (hidrometrado + estimado) m³ 35.407.552 

Volume Consumido por Economia Ativa, por mês m³/econ/mês 11,01 

Volume Faturado Total m³ 41.101.574 

Volume Faturado Residencial m³ 35.049.596 

Volume Faturado Comercial m³ 4.123.532 

Volume Faturado Industrial m³ 119.944 

Volume Faturado Pública m³ 1.808.502 

Volume Faturado/ Volume Medido % 116 

Volume Faturado Residencial / Vol. Fat. Total % 85,28 

Volume Faturado Comercial / Vol. Fat. Total % 10,03 

Volume Faturado Industrial / Vol. Fat. Total % 0,29 

Volume Faturado Pública / Vol. Fat. Total % 4,40 

Faturamento de Água Total* R$ mai/11 102.645.030 

Faturamento de Água Residencial*  R$ mai/11 76.444.715 

Faturamento de Água Comercial* R$ mai/11 15.184.005 

Faturamento de Água Industrial* R$ mai/11 589.533 

Faturamento de Água Pública* R$ mai/11 10.426.777 

Fat. Total de Água/Vol. Total Fat. (Tarifa Média geral)*  R$ mai/11 2,50 

Tarifa Média Residencial* R$ mai/11 3,18 

Tarifa Média Comercial* R$ mai/11 3,68 

Tarifa Média Industrial* R$ mai/11 4,92 

Tarifa Média Pública* R$ mai/11 5,77 
* Líquido de Abatimentos, Cancelamentos e Isenções 

                                                           

22 Ponderação da população de 2018 e 2019 conforme período tarifário: 8 meses da população de 2018 + 4 
meses da população de 2019. 



                                                                

 

 Página 45 de 215 

Os resultados das projeções de ligações e economias foram diferentes das informações 

publicadas no Produto Final do PMSB revisado de Cuiabá, o que pode estar associado a premissa 

de cálculo utilizada no plano ou a data de referência considerada na base de projeção, conforme 

detalhado na seção 3.2, mas destaca-se que não é possível afirmar sobre o real motivo da 

diferença, pois o PMSB de 2019 não expõe o detalhamento da metodologia de cálculo utilizada.  

Figura 18 – Economias Ativas de Água – Projeções da RO e do PMSB de 2019, por ano da 
Concessão 

 

Figura 19 – Ligações Ativas de Água – Projeções da RO e do PMSB de 2019, por ano da 
Concessão 

 

Já ao comparar os volumes faturados de água projetados no PMSB de 2019 com os 

faturados estimados para a 1ª RTO, verifica-se que os valores estimados neste pedido de  revisão 

são ligeiramente maiores (2,7%) que os apresentados no PMSB revisado. Entende-se que, assim 

como no caso das economias e ligações, essa diferença pode ser causada pela divergência na 

metodologia de  cálculo  utilizada ou na data de referência da base de projeção, mas novamente 

destaca-se que não é possível afirmar sobre o real motivo da diferença, pois o PMSB de 2019 
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não expõe o detalhamento da metodologia de cálculo utilizada para estimar o volume faturado 

total de água e esgoto.  

Uma das divergências verificadas na estimativa do volume faturado total de água entre 

este pedido de  1ª RTO e o PMSB de 2019 é a relação entre volume faturado e volume medido. 

Conforme apresentado na Figura 17, nesta RTO utilizou-se a relação verificada em abril de 2019 

(116%) para projetar o volume faturado dos anos 8 ao 30. Já no caso do PMSB revisado, verifica-

se uma relação de 110%, que é menor e consequentemente subestima o faturamento.  

Figura 20 – Volume faturado de água total – Projeções da RO e do PMSB de 2019, por ano da 
Concessão 

 

3.3.3 Mercado de Esgoto projetado 

A projeção do mercado de esgoto seguiu a mesma lógica da projeção do mercado de 

água, com duas diferenças: (i) o crescimento das economias é dado pelas metas do ICSE do PMSB 

de 2019 a partir do ano 8 e (ii) algumas relações identificadas no mercado de esgoto no 7º ano 

da Concessão são diferentes das de água. Por isso, ao invés de projetar considerando a 

estabilidade das relações, criou-se uma trajetória tal que se torne igual à trajetória verificada 

para o mercado de água no ano 12, quando a cobertura máxima de esgoto será atingida – essas 

relações estão marcadas com * na Tabela 2. Essa prática de projetar uma variação das relações 

também foi premissa utilizada nas projeções de mercado do PMSB de 2019.  
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Tabela 2 – Dados utilizados para projeção de mercado de esgoto (Ano 7 da Concessão) 
Dados Unidade de 

medida 
Valor 

População (PMSB de 2019 - Ano 7) 23 Habitantes 612.157 

Índice de Cobertura dos Serviços de Esgoto % 50,5 

Economias Res. Ativas Unidades 102.331 

População/ Residências  Hab./domicílio 3,02 

Economias Ativas Totais Unidades 111.064 

Economias Res. Ativas /Economias Ativas * % 92 

Ligações Totais Ativas Unidade 79.428 

Economias Ativas/ Ligações Ativas * Unidade  1,40 

Economias Res. Faturadas  Unidades 102.048 

Economias Res. Faturadas/Economias Res. Ativas  * % 99,7 

Economias Comerciais Faturadas Unidades 7.041 

Economias Industriais Faturadas Unidades 15 

Economias Públicas Faturadas Unidades 250 

Economias Com. Faturadas/Economias Res. Faturadas * % 6,90 

Economias Ind. Faturadas/Economias Res. Faturadas * % 0,01 

Economias Púb. Faturadas/Economias Res. Faturadas * % 0,24 

Volume Consumido (hidrometrado + estimado) m³ 13.183.896 

Volume Consumido por Economia Ativa, por mês * m³/econ/mês 9,89 

Volume Faturado Total m³ 16.619.792 

Volume Faturado Residencial m³ 15.159.741 

Volume Faturado Comercial m³ 999.258 

Volume Faturado Industrial m³ 16.611 

Volume Faturado Pública m³ 444.182 

Volume Faturado/ Volume Medido * % 126 

Volume Faturado Residencial / Total * % 91,21 

Volume Faturado Comercial / Total * % 6,01 

Volume Faturado Industrial / Total * % 0,10 

Volume Faturado Pública / Total * % 2,67 

Faturamento de Esgoto Total ** R$ 35.261.045 

Faturamento de Esgoto Residencial ** R$ 29.597.268 

Faturamento de Esgoto Comercial ** R$ 3.310.130 

Faturamento de Esgoto Industrial ** R$ 81.986 

Faturamento de Esgoto Pública ** R$ 2.271.662 

Fat. Total de Esgoto /Vol. Total Fat. (Tarifa Média) ** R$ 2,12 

Tarifa Média Residencial ** R$ 1,95 

Tarifa Média Comercial ** R$ 3,31 

Tarifa Média Industrial ** R$ 4,94 

Tarifa Média Publica ** R$ 5,11 
* Relações com trajetória traçada para igualar à do mercado de água no ano 12 da Concessão 
** Líquido deAbatimentos, Cancelamentos e Isenções 

                                                           

23 Ponderação da população de 2018 e 2019 conforme período tarifário: 8 meses da população de 2018 + 4 
meses da população de 2019. 
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Sendo assim, a partir da população urbana do PMSB de 2019 ajustada para o ano 7 da 

Concessão (612 mil hab.), da taxa de crescimento anual do PMSB revisado e dos domicílios 

atendidos (economias residenciais ativas)24, considera-se que a partir do ano 7 existem 3,02 

habitantes por domicílio. Adicionadas ao avanço da cobertura pelo ICSE imposto no PMSB de 

2019, projetam-se as economias residenciais de esgoto.  

A partir da relação de 92% em abril de 2019 entre as economias residenciais e as 

economias totais ativas de esgoto e a trajetória para igualar a relação aos 76% de água no ano 

12 da Concessão, projetam-se as economias totais ativas de esgoto. A partir da relação de 1,40 

em abril de 2019 entre as economias totais ativas e as ligações totais ativas e da trajetória para 

igualar à relação de água de 1,45 no ano 12, projetam-se as ligações totais ativas.   

Para projetar as economias residenciais faturadas de esgoto, considera-se a trajetória 

da relação entre as economias residenciais faturadas e as economias residenciais ativas de 

99,7% do ano 7 para 105% no ano 12. A partir da relação verificada em abril de 2019 das 

economias residenciais faturadas com as economias faturadas de cada uma das demais 

categorias e uma trajetória para que elas se igualem às relações de água no ano 12, projetam-

se as economias faturadas de todas as categorias.  

A partir do volume consumido (hidrometrado e estimado) de água das economias 

atendidas pelos serviços de esgoto, de uma trajetória para que o volume de esgoto por 

economia se iguale ao de água no ano 12, da taxa de crescimento população e do ICSE do PMSB 

de 2019, projetaram-se os volumes consumidos totais por ano da Concessão.  

Com a relação de 126% em abril de 2019 do volume faturado e consumido com a 

trajetória para igualar à relação de 116% existente no mercado de água no ano 12, e com a 

participação (e trajetória) de cada categoria no volume faturado total, projetaram-se os volumes 

faturados por categoria. Com o faturamento no ano 7 da Concessão (em R$ de maio de 2011, 

deflacionados pelos índices de reajuste tarifário autorizados e líquido de abatimentos, 

cancelamentos e isenções) por categoria e o volume faturado total no ano, calcularam-se as 

tarifas médias por categoria. Essas tarifas foram limitadas a até 90% das tarifas de água a partir 

                                                           

24 Valor apresentado no relatório de indicadores referente ao 7º ano. 
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do ano 12. Ao aplicar as tarifas médias por categoria sobre os volumes faturados, tem-se o 

faturamento.   

Assim como no caso do mercado de água, as projeções de ligações e economias de 

esgoto foram diferentes dos valores publicados no Produto Final do PMSB de 2019. Nesse 

sentido, as diferenças podem ser explicadas por (i) premissas de cálculo diferentes ou (ii) 

diferença na base de projeção, pois o PMSB revisado considera os dados com base em setembro 

de 2018 e neste pedido de 1ª RTO está sendo considerado o último mês do ano 7 da Concessão, 

abril de 2019, conforme detalhado na seção 3.2. Nesse último caso, a diferença na data base de 

projeção pode afetar, por exemplo, a relação entre ligações e economias utilizada nas projeções. 

Assim, verifica-se que o PMSB de 2019 considera uma relação constante até o final da concessão 

de 1,39 e, por outro lado, está 1ª RTO utiliza uma trajetória que vai de 1,40 a 1,44 entre os anos 

7 e 11, e a partir do ano 12, quando a cobertura máxima de esgoto será atingida, utiliza-se a 

relação de 1,45, que é igual a relação de água. 

Vale destacar que ao calcular a relação entre economias ativas de esgoto e economias 

ativas de água, verifica-se que o PMSB revisado apresenta valores diferentes do ICSE. Por outro 

lado, a partir ano 12 a 1ª RTO apresenta relação igual ao índice de cobertura. 

  

Figura 21 - Economias Ativas de Esgoto – Projeções da RO e do PMSB de 2019, por ano da 
Concessão 
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Figura 22 – Ligações Ativas de Esgoto – Projeções da RO e do PMSB de 2019, por ano da 
Concessão 

 

Figura 23 – Relação entre Economias Ativas de Esgoto e Economias Ativas de Água– 
Projeções da RO e do PMSB de 2019, por ano da Concessão 
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Figura 24 – Volume faturado de esgoto total – Projeções da 1ª RTO e do PMSB de 2019, por 
ano da Concessão 
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Em seu posicionamento, a PGM reconheceu que tais isenções não estão contidas no 

Contrato de Concessão e seus anexos. Contudo, em virtude de terem objetivo de concretizar 

política pública devidamente estipulada em leis ordinárias, e remeterem ao objeto da 

Concessão, o disposto nas citadas leis subsistiria em face da Concessionária, mesmo ela não 

tendo sido a destinatária da promulgação de tais normas.  

Sendo assim, ao contrário do previsto no Edital e Contrato de Concessão, a 

Concessionária vem sendo obrigada a fornecer os serviços de água e esgoto gratuitamente às 

economias que se encaixam nos perfis descritos pelas referidas Leis Municipais, configurando 

um desequilíbrio na Concessão. 

Contabilmente, os volumes associados às economias isentas são faturadas 

normalmente e são lançadas as receitas teóricas junto às receitas de água e esgoto. 

Posteriormente, esses mesmos montantes são deduzidos nos abatimentos e cancelamentos, 

pois não há previsão de arrecadação desses valores. 

Os faturamentos das economias isentas, em moeda de maio de 2011 e em relação aos 

faturamentos de água e esgoto estão descritos na Tabela 3. 

Tabela 3 – Isenções nas faturas de água e esgoto 
 1 2 3  4 5 6 7 

Isenções (Mil R$ de mai/11) 3.539 2.435 2.776  2.971 3.039 3.355 3.345 

Percentual % das receitas de água e 
esgoto 

3,08% 1,89% 2,03%  2,05% 2,17% 2,29% 2,21% 

 

Dado o desequilíbrio imposto pelo benefício das isenções, entende-se que há 

necessidade de incorporar seu impacto na 1ª RTO, uma vez que, diante do disposto no Edital, 

na Proposta Comercial não havia sido considerado qualquer tipo de gratuidade.  Sendo assim, 

no cálculo do fluxo de caixa, se considerou o percentual efetivamente verificado a cada ano, e 

para os próximos se manteve o percentual do 7º ano (ou seja 2,21%). 

3.4.2 Abatimentos e cancelamentos  

As projeções de receitas dos serviços de água e esgoto, não correspondem à cobrança 

efetiva (valores finalmente faturados), pois existem ajustes feitos posteriormente nas faturas 

dos usuários decorrentes (i) de erros de faturamento ou de medição; (ii) da finalização de 
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processos judiciais ou junto ao PROCON sobre o faturamento de alguns usuários; (iii) de 

descontos concedidos para renegociação de dívidas e retomada do fornecimento regular; 

dentre outros. Ou seja, os valores faturados historicamente devem ser deduzidos do percentual 

de abatimentos e cancelamentos para obter o faturamento final da empresa. Cabe lembrar que 

esses abatimentos e cancelamentos fazem parte do processo comercial normal de qualquer 

prestador de serviços públicos de saneamento básico.  A Tabela 4 apresenta os valores 

verificados de abatimentos e cancelamos nos primeiros 7 anos e o percentual que eles 

representam do faturamento bruto. 

Tabela 4 – Abatimentos e Cancelamentos  
1 2 3 4 5 6 7 

Abatimentos e Cancelamentos (Mil R$ 
de mai/11) 

7.454 8.876 8.778 11.205 11.169 11.728 10.825 

Abatimentos e Cancelamentos % das 
receitas de água e esgoto 

6,50% 6,88% 6,43% 7,75% 7,98% 7,99% 7,17% 

 

Entende-se que, na projeção do faturamento, há necessidade de deduzir o percentual 

de abatimentos e cancelamentos, uma vez que o valor da tarifa da Proposta Comercial era 

líquida de tais deduções, como será demonstrado a seguir. 

A tarifa média de água da Proposta Comercial no ano 1, de R$ 2,6041, resulta da divisão 

do faturamento total de água pelo volume faturado de água. Ao avaliar os resultados de 

mercado do primeiro ano da Concessão, tem-se que a tarifa média calculada a partir 

faturamento bruto de água em relação ao volume faturado de água foi de R$ 2,7486, ou seja, 

muito diferente dos R$2,6041. Já quando se deduz o percentual de abatimentos e 

cancelamentos verificado (de 6,4972%) a tarifa média verificada foi de R$ 2,5700, próxima da 

tarifa inicial da Proposta Comercial de R$ 2,6041.  

 Tabela 5 – Tarifa Média no ano 1 da Concessão e abatimentos e cancelamentos 
  Tarifa Média Ano 1 

Antes dos abat./cancel.  R$ 2,7486 

Após abat./cancel. normal -6,4972% R$ 2,5700 

 

Como não houve reajuste tarifário entre a Proposta Comercial e o primeiro ano da 

Concessão, as pequenas diferenças entre as duas tarifas médias (R$ 2,60 e R$ 2,57) podem 
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apenas derivar de composições de mercado diferentes do esperado (faturamentos entre 

categorias e faixas de consumo).   

Nesse contexto fica evidente que a Proposta Comercial considerou a receita faturada 

líquida de abatimentos e cancelamentos.  Sendo assim, para o reequilíbrio se considera o 

percentual de abatimentos e cancelamentos implícito na Proposta Comercial, que é compatível 

com o verificado no primeiro ano (6,50%). Essa consideração é conceitualmente equivalente 

ao uso da tarifa média considerada na Proposta Comercial.   

3.4.3 Inadimplência 

A inadimplência estrutural pode ser caracterizada como o acumulado dos faturamentos 

de água e esgoto devidos pelos usuários e que não são pagos depois de um ano do vencimento 

Concessão. Para o fluxo de caixa da 1ª RTO, foram utilizados os mesmos percentuais de 

inadimplência da Proposta Comercial e que estavam indicados no Termo de Referência do Edital 

de Licitação, aplicados sobre as Receitas Faturadas líquidas de abatimentos, cancelamentos e 

isenções, realizadas e projetadas por ano da Concessão.  

Tabela 6 –  Percentual de Inadimplência considerada na PC e na 1ª RTO 
ANO INADIMPLÊNCIA 

(%) (PC) 
ANO INADIMPLÊNCIA 

(%) (PC) 

1 22% 16 4% 

2 20% 17 4% 

3 18% 18 4% 

4 16% 19 4% 

5 14% 20 4% 

6 12% 21 4% 

7 10% 22 4% 

8 8% 23 4% 

9 6% 24 4% 

10 4% 25 4% 

11 4% 26 4% 

12 4% 27 4% 

13 4% 28 4% 

14 4% 29 4% 

15 4% 30 4% 
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3.4.4 Faturamento de esgoto na bacia da Prainha 

A região da sub-bacia 17, ou Bacia da Prainha, tem como solução atual para a coleta de 

esgotos a utilização do  sistema misto, onde o transporte de águas pluviais e esgoto ocorrem em 

uma mesma rede, direcionando os fluidos para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dom 

Aquino por meio da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Prainha, recentemente reabilitada pela 

Águas Cuiabá. 

A alteração da solução atualmente em curso para a coleta de esgotos, com a substituição 

do sistema misto por um sistema separador absoluto, no entanto, indica a necessidade de 

grandes volumes adicionais de investimentos. 

Sendo assim, a Prefeitura de Cuiabá, no próprio PMSB de 2019, faz a seguinte sugestão 

na página 300: 

Alternativamente, sugere-se uma avaliação pelo Poder Concedente e 
da ARSEC, em conjunto com o MPE e a comunidade, sobre a 
possibilidade de: 

 Considerar a solução de tomada de tempo seco existente, 
como ambientalmente correta, desde que haja efetiva 
operacionalização e monitoramento da Estação Elevatória da 
Prainha; 

 Por consequência haveria desobrigação da concessionária de 
execução de rede coletora de esgoto na citada área; 

 A redução de custos devido a não implantação de sistema 
convencional (separador absoluto) é parcialmente 
compensada pelo maior volume de efluentes diluídos (esgoto 
+ águas pluviais) recalcados até a ETE Dom Aquino; 

 Autorização para comercialização dos serviços de esgoto na 
citada área (em valores parciais ou plenos conforme 
estrutura tarifária), pois efetivamente estarão sendo 
coletados e tratados (mesmo que por um sistema alternativo); 

 Compensação dos valores reduzidos de investimentos, via 
reequilíbrio contratual, ou repasse de recursos a secretaria 
municipal responsável pela manutenção de galerias de água 
pluviais; e 

 Análise de outras alternativas de compensação. 

No entanto, cabe destacar que os investimento para a substituição do sistema separador 

que não estavam previstos no 2º Termo Aditivo ou no Plano Diretor da Águas Cuiabá 
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considerado neste pedido de RTO, sendo assim não há “menores investimentos” a serem 

compensados, pois eles não foram incluídos no cálculo. 

Adicionalmente, entende-se relevante ressaltar que a população da sub-bacia 17 foi 

identificada pelo próprio Plano (na página 57) como uma população, em geral, de renda média-

alta. Portanto, tendo capacidade de pagamento integral da tarifa, inclusive, contribuindo com a 

modicidade tarifaria para viabilizar o atendimento a outras áreas mais carentes da cidade.   

Tendo esse conjunto de argumentos em vista, nesta 1º RTO, sugere-se o seguinte 

tratamento a região da bacia: 

 Atendimento da bacia da Prainha por sistema misto, com efetiva operação e 

monitoramento da EEE Prainha e tratamento dos esgotos pela ETE Dom Aquino, 

sem alterar o atendimento máximo de 91% das ligações por meio do sistema 

separador;  

 Comercialização dos serviços de esgoto na área sendo 90% da tarifa média de 

água praticada nesta sub-bacia;  

 A manutenção das redes pluviais continuarão sob responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de Cuiabá e a Águas Cuiabá, como contrapartida, irá 

fornecer 2 (dois) caminhões hidrojado, 1 (uma) retroescavadeira e 1 (um) 

caminhão basculante;  

 Não consideração de investimentos em redes coletoras na área.  

Dessa forma, o faturamento das economias da bacia mais que compensará os custos e 

investimentos específicos em esgoto na região, o que contribuirá para modicidade tarifária, ou 

seja, como vermos mais em diante, o faturamento de esgotos na Prainha permitirá restabelecer 

o equilíbrio econômico financeiro da prestação do serviço reduzindo o aumento de tarifário 

necessário.  

Para o cálculo do faturamento das economias da sub-bacia 17 com serviços de esgoto, 

partiu-se da premissa que as metas de cobertura de esgoto do PMSB de 2019 são referentes 

apenas as economias atendidas com sistema separador absoluto, por isso, o atendimento à 

bacia da Prainha será adicional a ele. Desta forma, considerou-se que ao 91% de ICSE máximo 
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definido no PMSB de 2019 deve-se somar as economias da bacia da Prainha (que representam 

6,5% das economias totais). Assim, a partir do ano 12 da Concessão o nível de atendimento no 

serviço de esgotamento sanitário será de 97,5%.  

O faturamento de esgoto da bacia da Prainha foi projetado a partir  das economias, 

ligações, volumes de água consumidos e faturados, por categoria, dessa região, no ano 7 da 

Concessão25. A projeção considerou a taxa de crescimento do PMSB de 2019 relativo a Sede e 

Coxipó Ponte e que as tarifas médias de esgoto, aplicadas sobre os volumes consumidos de água 

a partir de setembro de 2019, são equivalentes a 90% das tarifas médias de água após 

abatimentos, cancelamentos e isenções dessa região. Também foi projetado que a partir do 

faturamento com os serviços haverá um aumento nas Outras Receitas ou Receita com serviços 

complementares de forma a manter as premissas da Proposta Comercial, que considera que 

essas receitas são 2,5% do faturamento dos serviços básicos.  

Nota-se que a região da bacia da Prainha apresenta consumos médios faturados de água 

de 15,54 m³/economia/mês, os quais são superiores à média do município de Cuiabá de 14,43 

m³/economia/mês. A consideração desses volumes específicos, e não dos volumes médios do 

município, preserva as características da própria bacia e gera projeções maiores de faturamento 

pelos serviços de esgoto, o que favorece ainda mais a modicidade tarifária no cálculo do 

reequilíbrio.  

Todo o cálculo foi realizado à parte das demais projeções de mercado e pode ser 

verificado na planilha que acompanha este Relatório Técnico.  

Na seção 5.2.10 está a projeção de custos associados ao atendimento da área, que 

considera os custos específicos de atendimento dos serviços de esgoto por meio da rede mista.  

 

                                                           

25 A identificação seleção das ligações da bacia foi realizada pela Águas Cuiabá através de 
georeferenciamento. 
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3.5 Receitas com Serviços Complementares  

3.5.1 Método de projeção  

As Receitas com Serviços Complementares decorrem da prestação pela Concessionária 

de serviços associados ao objeto central da Concessão. Os tipos de Serviços Complementares e 

seus preços foram determinados, incialmente, no Termo de Referência do Edital. Os preços 

desses serviços são atualizados anualmente pelo mesmo índice que atualiza as tarifas de água e 

esgoto.  

Na Proposta Comercial, conforme indicação do Termo de Referência, essas receitas 

foram tidas como 2,5% das receitas diretas com água e esgoto. Já os custos associados a esses 

serviços foram considerados conjuntamente com os demais custos da prestação de serviços.  

Para fins do fluxo de caixa da 1ª RTO, foram mantidas as premissas da Proposta 

Comercial.  Ou seja, considerou-se que as receitas com os Serviços Complementares sempre são 

2,5% do faturamento de água e de esgoto, deduzidas dos abatimentos e cancelamentos, mas 

não das isenções, conforme o entendimento das premissas implícitas da Proposta Comercial.  

3.6 Mercado utilizado para avaliação do reequilíbrio do contrato 

A partir de todo o exposto, tem-se o mercado que será considerado nesta 1ª RTO.  

Em síntese, para as receitas de água e esgoto, considerou-se as realizadas nos primeiros 

7 anos da Concessão e as novas projeções de mercado para os anos 8 a 30, que usam como base 

o mercado do ano 7. Sobre elas, foram excluídos os abatimentos, cancelamentos e isenções de 

pagamento por Lei municipal. Para o mercado de água e esgoto foi necessário utilizar os dados 

passados e rever as projeções, uma vez que as informações e premissas de cobertura indicadas 

no Edital e na Proposta Comercial não foram verificadas na prática.  

No caso, das receitas com Serviços Complementares, foram considerados os mesmos 

percentuais do Termo de Referência do Edital 2,5% das receitas com água e esgoto já deduzidas 

dos cancelamentos, mas não das isenções, como o entendimento do disposto na Proposta 

Comercial.  
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Sobre esses 3 tipos de receitas (água, esgoto e Serviços Complementares), foram 

considerados os níveis de inadimplência do Termo de Referência do Edital. 

Sem aplicar o ajuste tarifário que equilibra a Concessão sob as premissas deste 

Relatório, as projeções de Receitas de Água, Esgoto e Serviços reprojetados seguem a tendência 

disposta na Figura 25, Figura 26, Figura 27. As Receitas de Água e Esgoto ajustadas nesta 1ª RTO 

já estão deduzidas das isenções e dos abatimentos e cancelamentos. Já as Receitas de Água e 

Esgoto da PC estão deduzidas somente abatimentos e cancelamentos.  

Ao realizar a comparação entre os estudos, verifica-se que as Receitas projetadas nesta 

1ª RTO são menores que as previstas na Proposta Comercial e maiores que as estimadas no 

PMSB de 2019. Em comparação ao PMSB revisado, ressalta-se que a metodologia que parece 

ser mais correta ainda gera um benefício aos usuários nesta avaliação de reequilíbrio da 

Concessão, pois o desequilíbrio em receitas seria maior se comparado com os resultados do 

PMSB de 2019 e não com as projeções propostas neste Relatório Técnico.  

Figura 25 – Faturamento de Água considerado na Proposta Comercial, na 1ª RTO e no PMSB 
de 2019, antes de ajuste tarifário para equilibrar a Concessão (reais em maio/2011) 
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Figura 26 – Faturamento de Esgoto considerado na Proposta Comercial, na 1ª RTO e no 
PMSB de 2019, antes de ajuste tarifário para equilibrar a Concessão (reais em maio/2011) 

 

Figura 27 – Faturamento de Serviços considerado na Proposta Comercial, na 1ª RTO e no 
PMSB de 2019, antes de ajuste tarifário para equilibrar a Concessão (reais em maio/2011) 

 

A Tabela 7 e a Tabela 8 resumem as informações de água e esgoto consideradas na 1ª 

RTO. 
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Tabela 7 – Mercado de Água considerado na 1ª RTO 

Ano População Atendimento 
Volume 

Consumido 

Economias Faturadas Volume Faturado (m³) Abatimentos e 
Cancelamentos 

Isenções 
Residencial Comercial Industrial Pública Residencial Comercial Industrial Pública 

1 556.351 98% 29.674.322 167.683 13.219 634 819 28.417.582 3.087.464 295.904 1.447.885 6,50% 3,08% 

2 564.776 96% 31.540.630 177.636 14.919 537 828 30.460.933 3.629.597 416.091 1.646.342 6,50% 1,89% 

3 569.351 100% 33.443.447 191.826 17.846 417 923 32.341.042 3.734.247 439.071 1.700.236 6,50% 2,03% 

4 573.337 100% 34.226.630 196.995 20.164 311 854 33.714.250 4.268.693 227.253 1.593.259 6,50% 2,05% 

5 577.245 100% 33.042.666 203.427 21.795 137 805 33.145.318 4.073.143 111.771 1.580.572 6,50% 2,17% 

6 583.807 100% 34.856.970 210.918 22.735 107 798 34.725.185 4.032.541 109.056 1.710.408 6,50% 2,29% 

7 612.157 100% 35.407.552 213.163 23.348 121 791 35.049.596 4.123.532 119.944 1.808.502 6,50% 2,21% 

8 618.126 100% 35.752.822 215.242 23.576 122 799 35.391.376 4.163.742 121.114 1.826.137 6,50% 2,21% 

9 623.908 100% 36.087.257 217.255 23.796 123 806 35.722.429 4.202.690 122.247 1.843.219 6,50% 2,21% 

10 629.474 100% 36.409.217 219.193 24.009 124 813 36.041.135 4.240.185 123.337 1.859.664 6,50% 2,21% 

11 634.853 100% 36.720.304 221.066 24.214 125 820 36.349.076 4.276.414 124.391 1.875.553 6,50% 2,21% 

12 640.130 100% 37.025.568 222.904 24.415 127 827 36.651.254 4.311.965 125.425 1.891.145 6,50% 2,21% 

13 645.162 100% 37.316.603 224.656 24.607 128 834 36.939.347 4.345.858 126.411 1.906.010 6,50% 2,21% 

14 649.999 100% 37.596.397 226.340 24.791 128 840 37.216.313 4.378.443 127.359 1.920.301 6,50% 2,21% 

15 654.594 100% 37.862.175 227.940 24.967 129 846 37.479.404 4.409.395 128.259 1.933.876 6,50% 2,21% 

16 659.002 100% 38.117.117 229.475 25.135 130 852 37.731.769 4.439.086 129.123 1.946.898 6,50% 2,21% 

17 663.356 100% 38.368.975 230.992 25.301 131 857 37.981.080 4.468.417 129.976 1.959.762 6,50% 2,21% 

18 667.435 100% 38.604.907 232.412 25.456 132 862 38.214.627 4.495.893 130.775 1.971.812 6,50% 2,21% 

19 671.323 100% 38.829.772 233.766 25.605 133 867 38.437.219 4.522.081 131.537 1.983.298 6,50% 2,21% 

20 675.039 100% 39.044.728 235.060 25.746 133 872 38.650.001 4.547.114 132.265 1.994.277 6,50% 2,21% 

21 678.569 100% 39.248.886 236.289 25.881 134 877 38.852.096 4.570.890 132.957 2.004.705 6,50% 2,21% 

22 681.835 100% 39.437.813 237.426 26.006 135 881 39.039.112 4.592.893 133.597 2.014.355 6,50% 2,21% 

23 684.966 100% 39.618.912 238.517 26.125 135 885 39.218.381 4.613.983 134.210 2.023.604 6,50% 2,21% 

24 687.907 100% 39.789.002 239.541 26.237 136 889 39.386.751 4.633.792 134.786 2.032.292 6,50% 2,21% 

25 690.710 100% 39.951.129 240.517 26.344 137 893 39.547.240 4.652.673 135.335 2.040.573 6,50% 2,21% 

26 693.327 100% 40.102.498 241.428 26.444 137 896 39.697.078 4.670.301 135.848 2.048.305 6,50% 2,21% 

27 695.587 100% 40.233.218 242.215 26.530 137 899 39.826.477 4.685.525 136.291 2.054.981 6,50% 2,21% 

28 697.775 100% 40.359.774 242.977 26.614 138 902 39.951.753 4.700.263 136.720 2.061.445 6,50% 2,21% 

29 699.776 100% 40.475.494 243.673 26.690 138 904 40.066.303 4.713.740 137.112 2.067.356 6,50% 2,21% 

30 701.554 100% 40.578.334 244.293 26.758 139 907 40.168.104 4.725.717 137.460 2.072.609 6,50% 2,21% 
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Tabela 8 – Mercado de esgoto considerado na 1ª RTO 

Ano  População Atendimento 
Volume 

Consumido 

Economias Faturadas Volume Faturado (m³) Abatimentos e 
Cancelamentos 

Isenções 
Residencial Comercial Industrial Pública Residencial Comercial Industrial Pública 

1 556.351 43% 9.197.386 69.855 2.570 68 181 10.878.456 517.733 23.826 235.429 6,50% 3,08% 

2 564.776 46% 9.706.570 70.575 2.939 49 184 11.175.146 601.565 27.190 258.806 6,50% 1,89% 

3 569.351 48% 10.640.957 75.657 3.703 56 200 12.049.187 666.014 21.541 259.335 6,50% 2,03% 

4 573.337 51% 11.335.446 86.471 5.113 85 222 12.894.838 798.172 32.955 287.415 6,50% 2,05% 

5 577.245 52% 11.327.549 92.567 5.699 23 229 13.348.313 853.560 24.843 334.397 6,50% 2,17% 

6 583.807 50% 12.471.074 96.978 6.260 12 224 14.409.661 870.331 19.267 428.937 6,50% 2,29% 

7 612.157 51% 13.183.896 102.048 7.041 15 250 15.159.741 999.258 16.611 444.182 6,50% 2,21% 

8 618.126 66% 18.537.853 136.774 10.546 32 370 20.705.375 1.567.724 31.813 694.135 6,50% 2,21% 

9 623.908 73% 21.962.155 154.297 13.148 49 456 23.816.956 2.042.982 47.371 901.749 6,50% 2,21% 

10 629.474 80% 25.797.761 172.384 16.086 69 553 27.151.082 2.609.595 66.621 1.148.937 6,50% 2,21% 

11 634.853 87% 29.982.710 190.306 19.302 92 658 30.610.474 3.267.155 89.728 1.435.437 6,50% 2,21% 

12 640.130 91% 33.693.267 202.843 22.218 115 753 33.352.641 3.923.888 114.137 1.720.942 6,50% 2,21% 

13 645.162 91% 33.958.108 204.437 22.392 116 759 33.614.806 3.954.731 115.034 1.734.469 6,50% 2,21% 

14 649.999 91% 34.212.721 205.970 22.560 117 764 33.866.845 3.984.383 115.896 1.747.474 6,50% 2,21% 

15 654.594 91% 34.454.579 207.426 22.720 118 770 34.106.258 4.012.550 116.716 1.759.827 6,50% 2,21% 

16 659.002 91% 34.686.577 208.823 22.873 119 775 34.335.910 4.039.568 117.502 1.771.677 6,50% 2,21% 

17 663.356 91% 34.915.767 210.202 23.024 119 780 34.562.783 4.066.259 118.278 1.783.383 6,50% 2,21% 

18 667.435 91% 35.130.465 211.495 23.165 120 785 34.775.311 4.091.263 119.005 1.794.349 6,50% 2,21% 

19 671.323 91% 35.335.093 212.727 23.300 121 789 34.977.869 4.115.093 119.699 1.804.801 6,50% 2,21% 

20 675.039 91% 35.530.702 213.904 23.429 121 794 35.171.501 4.137.874 120.361 1.814.792 6,50% 2,21% 

21 678.569 91% 35.716.486 215.023 23.552 122 798 35.355.407 4.159.510 120.991 1.824.281 6,50% 2,21% 

22 681.835 91% 35.888.410 216.058 23.665 123 802 35.525.592 4.179.532 121.573 1.833.063 6,50% 2,21% 

23 684.966 91% 36.053.210 217.050 23.774 123 805 35.688.727 4.198.725 122.131 1.841.480 6,50% 2,21% 

24 687.907 91% 36.207.992 217.982 23.876 124 809 35.841.944 4.216.751 122.656 1.849.386 6,50% 2,21% 

25 690.710 91% 36.355.528 218.870 23.973 124 812 35.987.988 4.233.932 123.155 1.856.922 6,50% 2,21% 

26 693.327 91% 36.493.274 219.699 24.064 125 815 36.124.341 4.249.974 123.622 1.863.957 6,50% 2,21% 

27 695.587 91% 36.612.229 220.415 24.142 125 818 36.242.094 4.263.828 124.025 1.870.033 6,50% 2,21% 

28 697.775 91% 36.727.394 221.109 24.218 126 820 36.356.095 4.277.240 124.415 1.875.915 6,50% 2,21% 

29 699.776 91% 36.832.699 221.743 24.288 126 823 36.460.336 4.289.503 124.772 1.881.294 6,50% 2,21% 

30 701.554 91% 36.926.284 222.306 24.349 126 825 36.552.975 4.300.402 125.089 1.886.074 6,50% 2,21% 
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4. PERDAS, VOLUMES PRODUZIDOS E TRATADOS 

Após a projeção de mercado de água e esgoto é preciso projetar os volumes produzidos 

de água pelas Estações de Tratamento de Água (ETA) e os volumes tratados pelas Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE).  

Os volumes produzidos são resultado da soma dos volumes consumidos (hidrometrados 

e estimados) e dos volumes que são perdidos no processo de distribuição e comerciais – as 

perdas.   

Já para a projeção de volumes tratados de esgoto é preciso considerar um coeficiente 

de retorno de esgoto; isto é, quanto de água consumida se transforma em esgoto26; e um 

percentual de infiltração; ou seja, quanta água é infiltrada nas tubulações de esgoto no trajeto 

até as ETEs.  

A seguir estão as premissas de cálculo das perdas, dos volumes produzidos e tratados. 

4.1 Perdas 

Em relação as perdas, é importante primeiro pontuar as definições que serão usadas 

neste pedido de  1ª RTO, que partem de conceitos internacionalmente reconhecidos, utilizados 

no Brasil e no PMSB de 2019. Porém, como será evidenciado a seguir, esses conceitos não foram 

observados na elaboração do PMSB de 2011, o que gerou interpretações equivocadas na 

elaboração da Proposta Comercial e, principalmente, a identificação de um indicador de perdas 

no primeiro ano da Concessão 10 pontos percentuais acima do informado no Termo de 

Referência do Edital.  

A IWA (International Water Association) /AWWA (American Water Works Association) 

propôs uma classificação dos diversos tipos de consumo e perdas que ocorrem em um sistema 

de abastecimento de água para padronizar e uniformizar as terminologias sobre o tema – 

chamado de Balanço Hídrico – e reproduzido a seguir.  

                                                           

26 Adotou-se o mesmo coeficiente de retorno que o PMSB revisado: 80%. 
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Figura 28 – Balanço Hídrico proposto pela IWA/AWWA para Sistemas de Abastecimento de 
Água 

 
Fonte: Produto 2 – PMSB de Cuiabá – Revisão de 2019. 

As Perdas de Água são divididas entre Perdas Aparentes e Perdas Reais. As primeiras são 

fruto de usos não autorizados decorrentes de fraudes ou falhas cadastrais e de erros de medição 

ou estimativa do consumo. Sendo que os volumes que geram Perdas Aparentes são consumidos 

pela população, porém constituem perdas comerciais da concessionária. Já as Perdas Reais são 

decorrentes de vazamentos nas adutoras, redes de distribuição, em reservatórios e em ramais 

prediais que, por sua vez, não são usufruídos pela população.   

4.1.1 Projeção de demanda de água no PMSB de 2011 

O indicador de perdas considerado em todas as projeções de demanda do PMSB de 2011 

é chamado de Índice de Perdas Reais (“IPR”) e é composto pela seguinte fórmula, reproduzida 

no Termo de Referência.  
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De acordo com o PMSB (Quadro 58, pág. 287), o nível corrente de perdas em 2011 seria 

de 57,08%, conforme reproduzido a seguir, devendo ser reduzido ao longo de 30 anos segundo 

a trajetória determinada no PMSB de 2011.  

Figura 29- Informações do PMSB de 2011 sobre a área de Concessão 

 
Fonte: PMSB de Cuiabá, 2011, página 287. 

 

A partir da nomenclatura determinada pela IWA/AWWA, pode-se questionar se o IPR se 

aproxima do conceito de Perdas Reais ou de Perdas (que incluem as Perdas Reais e Aparentes). 

Pois, apesar do nome do índice utilizado no PMSB de 2011 remeter às Perdas Reais, o usual é a 

adoção da medida de Perdas para fins de acompanhamento regulatório.  

No entanto, ao avaliar a projeção de volumes faturados na página 391 do PMSB de 2011, 

nota-se claramente que o IPR aplicado ao PMSB de 2011 segue o conceito aproximado de 

Perdas Reais da IWA/AWWA (que exclui as Perdas Aparentes). Conforme cálculo reproduzido 

na Tabela 9, o nível de perdas que gera um indicador inicial igual a 57% é o valor que explica a 

diferença entre o volume consumido e o volume distribuído.  
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Tabela 9 – Projeção de Faturamento de Água do PMSB de 2011 

Ano Volume 

Distribuído 

Volume 

de 

Processo  

Volume 

Produzido 

Volume 

Consumido 

Volume 

Micro-

medido 

* Perdas 

reais  

* Perdas 

totais 

* Perdas 

aparentes  

Volume 

Faturado 

 (A) = (C-B) (B)=(C*5%) (C) (D) (E) (F)=(1-D/A) (G)=(1-E/A) (H)=(G-F)  (I) = (E) 

2011 94.015.495 4.948.184 98.963.679 40.353.756 32.283.005 57% 66% 9% 32.283.005 

2012 95.256.914 5.013.522 100.270.436 40.886.603 33.527.015 57% 65% 8% 33.527.015 

2013 96.131.282 5.059.541 101.190.823 41.426.487 35.212.514 57% 63% 6% 35.212.514 

2014 93.037.460 4.896.708 97.934.168 41.973.499 37.776.149 55% 59% 4% 37.776.149 

2015 90.228.186 4.748.852 94.977.038 42.527.734 38.274.961 53% 58% 5% 38.274.961 

2016 87.667.726 4.614.091 92.281.817 43.089.288 38.780.359 51% 56% 5% 38.780.359 

2017 85.326.183 4.490.852 89.817.035 43.658.256 39.292.430 49% 54% 5% 39.292.430 

2018 83.047.375 4.370.914 87.418.289 44.234.738 39.811.264 47% 52% 5% 39.811.264 

2019 79.965.671 4.208.720 84.174.390 44.818.831 40.336.948 44% 50% 6% 40.336.948 

2020 76.876.605 4.046.137 80.922.742 45.410.637 40.869.573 41% 47% 6% 40.869.573 

2021 75.268.063 3.961.477 79.229.540 46.010.258 41.409.232 39% 45% 6% 41.409.232 

2022 73.898.989 3.889.420 77.788.409 46.617.796 41.956.016 37% 43% 6% 41.956.016 

2023 72.990.578 3.841.609 76.832.188 47.233.356 42.510.021 35% 42% 7% 42.510.021 

2024 72.220.539 3.801.081 76.021.619 47.857.045 43.071.340 34% 40% 6% 43.071.340 

2025 73.174.168 3.851.272 77.025.440 48.488.969 43.640.072 34% 40% 6% 43.640.072 

2026 73.301.288 3.857.963 77.159.250 49.129.237 44.216.313 33% 40% 7% 44.216.313 

2027 74.269.188 3.908.905 78.178.093 49.777.959 44.800.164 33% 40% 7% 44.800.164 

2028 74.414.175 3.916.536 78.330.710 50.435.248 45.391.723 32% 39% 7% 45.391.723 

2029 75.396.770 3.968.251 79.365.021 51.101.216 45.991.094 32% 39% 7% 45.991.094 

2030 75.559.663 3.976.824 79.536.487 51.775.977 46.598.379 31% 38% 7% 46.598.379 

2031 76.557.383 4.029.336 80.586.719 52.459.648 47.213.683 31% 38% 7% 47.213.683 

2032 76.738.243 4.038.855 80.777.098 53.152.347 47.837.112 31% 38% 7% 47.837.112 

2033 77.751.526 4.092.186 81.843.712 53.854.192 48.468.773 31% 38% 7% 48.468.773 

2034 77.950.435 4.102.654 82.053.090 54.565.305 49.108.774 30% 37% 7% 49.108.774 

2035 78.979.725 4.156.828 83.136.552 55.285.807 49.757.226 30% 37% 7% 49.757.226 

2036 80.022.605 4.211.716 84.234.321 56.015.824 50.414.241 30% 37% 7% 50.414.241 

2037 81.079.256 4.267.329 85.346.585 56.755.479 51.079.931 30% 37% 7% 51.079.931 

2038 82.149.860 4.323.677 86.473.537 57.504.902 51.754.412 30% 37% 7% 51.754.412 

2039 83.234.600 4.380.768 87.615.369 58.264.220 52.437.798 30% 37% 7% 52.437.798 

2040 84.333.664 4.438.614 88.772.278 59.033.565 53.130.208 30% 37% 7% 53.130.208 

2041 85.447.240 4.497.223 89.944.463 59.813.068 53.831.761 30% 37% 7% 53.831.761 

* Valores não evidenciados no PMSB, porém calculados para este Relatório a partir dos números divulgados.  
Fonte: PMSB de Cuiabá, 2011, página 391. 

 

Na Tabela 9, o volume distribuído é igual ao produzido menos o volume de serviços, e o 

volume consumido é igual ao consumo anual da população projetada caso cada habitante 

consuma 200l/dia. Por essa última premissa entende-se que entre os volumes consumidos do 

PMSB de 2011 estão os usos não autorizados (fraudes e erros de cadastro) e os erros de 

medição, assim como os usos autorizados e faturados. 
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Já na relação existente entre o volume micromedido e o volume distribuído tem-se que 

o ponto de partida é uma perda total de 66%, com isso, confirma-se que no PMSB de 2011 o 

IPR se aproxima mais ao conceito de Perdas Reais que às Perdas da IWA/AWWA.  

Por fim, cabe a ressalva de que, ainda que IPR represente as Perdas Reais e não as Perdas 

segundo a nomenclatura da IWA/AWWA, a trajetória descendente da Proposta Comercial 

somente é compatível com o Termo de Referência nos primeiros 15 anos de prestação de 

Serviços, nos 15 seguintes, o Termo de Referência prevê o encontro do nível tido como suficiente 

de perdas (30%) já no 16º ano da Concessão, enquanto no PMSB de 2011 esse nível é atingido 

apenas 8 anos mais tarde, no 23º ano da Concessão.  No entanto, como ressaltando 

anteriormente, em caso de divergências entre as metas propostas no PMSB de 2011 e no Termo 

de Referência, as do último devem prevalecer.  

4.1.2 Projeção de demanda de água na Proposta Comercial 

A análise da Proposta Comercial, conforme reproduzido na Tabela 10, mostra que a 

trajetória do IPR disposta no Termo de Referência foi aplicada conforme o entendimento padrão 

e internacional sobre o índice de perdas: que ele representa as Perdas e não apenas as Perdas 

Reais. Por isso, IPR explica a diferença entre o volume produzido e o micromedido, ficando o 

nível de Perdas Reais sempre 10 pontos percentuais abaixo das Perdas Totais.    

 

Tabela 10 – Projeção de Faturamento de Água na PC 

Ano 

Volume 
Produzido x 
1000 (m³) 

Volume 
Consumido x 

1000 (m³) 

Volume 
Micromedido 
x 1000 (m³) 

Volume 
Faturado x 
1000 (m³) * Perdas (%)  

** Perdas 
Reais (%) 

  (A)=(B*F) (B) (C)=(A*(1-E)) (D)=(C*1,09) (E) (F)=(1-B/A) 

1 77.258 40.887 33.161 36.145 57% 47% 

2 78.278 41.426 33.599 36.623 57% 47% 

3 79.056 41.973 34.068 37.134 57% 47% 

4 77.162 42.528 34.812 37.945 55% 45% 

5 75.419 43.089 35.547 38.747 53% 43% 

6 73.809 43.658 36.277 39.542 51% 41% 

7 72.319 44.235 37.003 40.333 49% 39% 

8 70.844 44.819 37.734 41.131 47% 37% 

9 68.754 45.411 38.535 42.003 44% 34% 

10 66.614 46.010 39.349 42.890 41% 31% 

11 65.540 46.618 40.064 43.670 39% 29% 

12 64.630 47.233 40.770 44.440 37% 27% 
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13 64.056 47.857 41.451 45.182 35% 25% 

14 63.579 48.489 42.131 45.923 34% 24% 

15 64.419 49.129 42.687 46.529 34% 24% 

16 62.222 49.778 43.556 47.476 30% 20% 

17 63.044 50.435 44.131 48.103 30% 20% 

18 63.877 51.101 44.714 48.738 30% 20% 

19 64.720 51.776 45.304 49.381 30% 20% 

20 65.575 52.460 45.902 50.033 30% 20% 

21 66.440 53.152 46.508 50.694 30% 20% 

22 67.318 53.854 47.122 51.363 30% 20% 

23 68.207 54.565 47.745 52.042 30% 20% 

24 69.107 55.286 48.375 52.729 30% 20% 

25 70.020 56.016 49.014 53.425 30% 20% 

26 70.944 56.755 49.661 54.131 30% 20% 

27 71.881 57.505 50.317 54.845 30% 20% 

28 72.830 58.264 50.981 55.569 30% 20% 

29 73.792 59.034 51.654 56.303 30% 20% 

30 74.766 59.813 52.336 57.047 30% 20% 

* Considerada igual a trajetória do IPR do Termo de Referência.  
** Valor não evidenciado na PC, porém calculada para este Relatório a partir dos números divulgados. 

 

Como (i) o IPR seria um índice a ser acompanhado pelo regulador e (ii) que 

ocasionalmente ele é denominado “índice de perdas”, o entendimento da Concessionária de 

que o IPR seria igual às Perdas ao elaborar a Proposta Comercial se mostra condizente e 

compatível com a prática em outras concessões e prestações de serviços de abastecimento de 

água, que acompanham indicadores de Perdas Totais.  

Esse entendimento dado pela empresa no momento da elaboração da Proposta 

Comercial também parece ser compartilhado pelos reguladores do município, a AMAES e, mais 

tarde, a ARSEC que considera que o IPR mede as perdas totais. O PMSB de 2019, na página 133, 

também está de acordo com esse entendimento no momento em que afirma que “Deve-se 

ressaltar que a nomenclatura desse índice possui um erro conceitual, pois ele não mede apenas 

as perdas reais.”.  

A origem desse problema deve residir no conceito de “volume consumido”. Na 

elaboração do PMSB de 2011, considerou-se como volume consumido, todo o volume usufruído 

pelos usuários – independente dele ter sido corretamente medido –, pois ele é calculado a partir 

da premissa de 200l/hab.dia. Já durante a Concessão, o cálculo do indicador passou a considerar 

que volume medido é dado pela soma dos volumes hidrometrados e dos volumes estimados das 
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ligações que não possuem hidrômetro – que não inclui projeção de volumes furtados ou 

medidos/estimados incorretamente.  

 

4.1.3 Perdas verificadas nos primeiros 7 anos da Concessão e considerações para o 

reequilíbrio 

Como evidencia a Tabela 11, a Perda Total identificada pela Concessionária no início da 

Concessão somente é compatível com as premissas do PMSB de 2011 de Perdas Totais, 

indicando que o entendimento dado no momento do processo licitatório e reforçado 

posteriormente pelo regulador estava errado. Esse fato fez com que a Concessionária nunca 

atingisse as metas do Termo de Referência relativas ao IPR, pois seria necessário reduzir as 

mesmas em níveis maiores que o previsto originalmente a partir do nível identificado no 

Município.  

Tabela 11 – Índice de Perdas (%) 
 1 2 3 4 5 

Termo de Referência 57% 57% 57% 55% 53% 

Perdas Totais PMSB 2011 66% 65% 63% 59% 58% 

Perdas Realizadas 67% 66% 62% 61% 66% 

 

Sendo assim, a partir dos entendimentos demonstrados neste Relatório, para o 

reequilíbrio, nos primeiros 5 anos da Concessão, serão consideradas as perdas totais implícitas 

no PMSB de 2011. Elas são compatíveis com o nível inicial identificado pela Concessionária ao 

assumir a Concessão e traçam uma trajetória desafiadora, porém factível, de redução do 

indicador.  

A partir do 6º ano da Concessão serão considerados os índices de perdas identificados 

e definidos no Produto Final do PMSB de 2019, ponderados conforme período tarifário. 
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Tabela 12 – Índice de Perdas considerado no reequilíbrio 
Ano Índice de Perdas Ano Índice de Perdas 

1 66% 16 33% 

2 65% 17 32% 

3 63% 18 32% 

4 59% 19 31% 

5 58% 20 31% 

6 61% 21 31% 

7 56% 22 31% 

8 51% 23 30% 

9 46% 24 30% 

10 40% 25 30% 

11 36% 26 30% 

12 35% 27 30% 

13 34% 28 30% 

14 34% 29 30% 

15 33% 30 30% 

 

4.2 Volume produzido de água 

Na Proposta Comercial os volumes produzidos eram resultado da relação entre os 

volumes micromedidos (que serviam de base para o faturamento) e o índice de perdas 

considerado. Como já evidenciado anteriormente, na Proposta Comercial não houve a projeção 

de volumes de serviços. Por isso, eles também serão desconsiderados.  

Essa fórmula de cálculo da Proposta Comercial foi replicada em relação aos volumes 

consumidos (hidrometrados e estimados) verificados (ano 1-7) e projetados (ano 8-30). A 

trajetória de perdas utilizada combina a implícita do PMSB de 2011 (até o ano 5) a verificada e 

definida no PMSB de 2019 (a partir do ano 6), ponderada conforme período tarifário.  

4.3 Volume tratado de esgoto 

A Proposta Comercial projeta o volume tratado de esgoto a partir do coeficiente de 

retorno de 80%, em acordo com a recomendação da ABNT, e dos volumes de água consumidos 

por quem é atendido pelo serviço de esgoto. Ou seja, considera que 80% dos volumes de água 

consumidos por quem tem o serviço de esgotamento sanitário serão convertidos em esgoto a 

ser tratado. Nota-se que entre os volumes consumidos da Proposta Comercial existem os 

consumos irregulares, o que aumentava a projeção de esgotos, mas não houve a consideração 

de um nível de infiltração.  
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Já o PMSB de 2019 considera o coeficiente de retorno de 80%, o índice de tratamento 

de esgoto e uma taxa de infiltração global de 0,15 litros por segundo por quilômetro. Ao calcular 

a infiltração média de forma implícita (volume de infiltração sobre volume médio de 

contribuição de esgoto), verifica-se que a infiltração média considerada no PMSB de 2019 é de 

24% dos volumes de esgoto. A partir do consumo aplica-se o índice de tratamento de esgoto e, 

por conseguinte, adiciona-se o consumo pela infiltração ocorrida nas redes ao longo do trajeto 

até as ETEs, conforme taxa supracitada. 

Sendo assim, parar adequar a projeção de volumes tratados de esgoto, considerou-se 

para o volume (realizado e projetado) de água consumido de quem tem acesso ao serviço de 

esgoto as mesmas premissas do PMSB de 2019: coeficiente de retorno de 80%, índice de 

tratamento de esgoto do PMSB de 2019 e índice de infiltração média (calculado de forma 

implícita) de 24%. Nota-se que a consideração das premissas do PMSB de 2019 faz com que a 

diferença entre volumes tratados somente exista entre os anos 8 e 11, pois o PMSB não 

considera uma trajetória de encontro entre os parâmetros de esgoto aos parâmetros de água 

durante esse período, conforme já pontuado na seção 3.3.3.  

Figura 30 – Projeções de volume tratado de esgoto – Proposta Comercial, Projeções da RO e 
do PMSB de 2019 
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5. OPEX  

5.1 Antecedentes  

Os custos operacionais (OPEX) da Proposta Comercial, expressos em moeda de maio de 

2011, estão divididos em dois grupos principais: Custos Operacionais e Despesas Operacionais, 

os quais por sua vez estão desagregados por tipo, conforme demonstrado abaixo. 

Custos Operacionais 

 Gasto com pessoal operacional;  

 Energia Elétrica; 

 Produtos Químicos; e 

 Outros Custos. 

Despesas Operacionais 

 Gasto com pessoal administrativo e comercial; e  

 Outras Despesas. 

A Figura 31 apresenta a evolução projetada desses custos, na Proposta Comercial.  Nota-

se que, no geral, há custos mais altos no primeiro ano da Concessão (em torno de 50 milhões), 

que podem ser considerados custos de entrada na operação. No segundo ano, há uma queda 

significativa por conta dos ganhos de eficiência projetados (com custos de 46 milhões). Já a partir 

do terceiro ano, os custos crescem seguindo a tendência do mercado. 

Desta forma, ao observar o OPEX da Proposta Comercial, nota-se que ele já considera 

pressupostos de ganhos de produtividade e de escala, principalmente refletidos nos gastos com 

pessoal, energia elétrica e químicos, que crescem ligeiramente ao longo de todo o período da 

Concessão, e a taxas menores que a taxa de aumento da população atendida. 
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Figura 31 – Custos e Despesas Operacionais (milhões de R$ - Mai/11) da Proposta Comercial 

 

Adicionalmente, também existem na Proposta Comercial outros custos com: 

 Seguros e Garantias,  

 Taxa de Regulação e Fiscalização, 

  Outorga Variável e  

 Custo referente ao termo de dação com o Estado do Mato Grosso.  

Os custos com Seguros e Garantias incluem os custos associados à garantia contratual 

prestada pela Concessionária ao Município. A Taxa de Regulação e Fiscalização27 e a Outorga 

Variável28 apresentam fórmula predefinida associada à Receita Líquida e à Receita Bruta (menos 

inadimplência), respectivamente. Por fim, o OPEX da Proposta Comercial considera o Termo de 

Dação previsto no Anexo V do Edital e Cláusula 31.1.1 do Contrato de Concessão, que representa 

uma quantidade de m³ de água tratada e esgotamento sanitário que são devidos ao Estado do 

Mato Grosso.  

                                                           

27 Para a Taxa de Fiscalização foram consideradas 1,50% da Receita Líquida – descontado o PIS/Cofins. 

28 Para a Outorga Variável foram consideradas 5% da Receita Operacional Bruta Mensal (menos 
inadimplência). 
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5.2 Método de cálculo do OPEX a partir do ajuste da Proposta Comercial  

Para os fins da 1ª RTO da Águas Cuiabá, entende-se que devem ser mantidas as 

premissas de eficiência técnica e operacional previstas na Proposta Comercial. Isto, pois, cabe a  

ARSEC, enquanto reguladora do Contrato, a manter, sempre que cabível, as condições de 

eficiência projetadas pela empresa, enquanto licitante, para vencer o processo concorrencial de 

escolha do operador dos serviços de água e esgoto do município. Sendo assim, dadas as 

modificações descritas nas projeções de mercado, há a necessidade de adaptar os custos da 

Proposta Comercial para que eles reflitam os parâmetros (drivers) de mercado observados e as 

novas metas trazidas pelo PMSB de 2019.  

Para adaptar os custos da Proposta Comercial à nova realidade do mercado, procedeu-

se à parametrização de alguns itens, pois a maior parte do OPEX não apresenta memória de 

cálculo ou formulação matemática vinculada aos dados de mercado – apenas os custos com 

químicos têm fórmula clara. Por isso, para esta 1ª RTO, quando necessário, optou-se por 

relacionar os itens de custos da Proposta Comercial às ligações de água e esgoto, ao volume 

produzido de água e tratado de esgoto, conforme o caso. Isso permitirá, na avaliação do 

reequilíbrio, reprojetar o OPEX com base no mercado verificado e nas novas projeções, sem 

perder a relação com o disposto na Proposta Comercial. A Tabela 13 resume as relações 

consideradas para o ajuste dos itens do OPEX neste reequilíbrio.  

Tabela 13 – Premissas para parametrização e ajuste de itens de custo da Proposta Comercial 
ao mercado considerado nesta 1ª RTO 

Item de Custo Premissas para parametrização e ajuste 

Gasto com pessoal operacional   Salário médio da Proposta Comercial. 
 Ajuste da quantidade de pessoal de acordo com a relação 

identificada com as ligações de água e esgoto. 
 

Energia Elétrica  Custo médio da Proposta Comercial adicionado aos custos 
por kWh com bandeiras tarifárias nos anos 3 a 729 da 
Concessão. 

 Ajuste do consumo de energia pela relação identificada com 
os volumes produzidos de água e tratados de esgoto. 

 

                                                           

29 Entende-se que a partir do ano 8 da Concessão os custos adicionais com bandeiras tarifárias irão compor 
a fórmula de reajuste.  
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Produtos Químicos  Manutenção dos custos unitários e consumos unitários da 
Proposta Comercial  

 Ajuste da quantidade total consumida aos volumes de água 
produzida e esgoto tratado. 

 

Outros Custos  Ajuste dos custos de acordo com a relação identificada com 
as ligações de água. 

 

Gasto com pessoal administrativo e 
comercial 

 Salário médio da Proposta Comercial 
 Ajuste da quantidade de pessoal de acordo com a relação 

identificada com as ligações de água. 
  

Outras Despesas  Ajuste das despesas de acordo com a relação identificada 
com todos os custos operacionais e os gastos com pessoal 
administrativo e comercial. 

 

 

Os custos associados ao Termo de Dação foram recalculados considerando o consumo 

efetivo de água e esgoto das economias cujos consumos são utilizados para deduzir a dívida em 

volumes de água e esgoto da prefeitura de Cuiabá com o Estado do Mato Grosso. Assim, 

garante-se o repasse exato às tarifas do acordado no Termo de Dação e que é obrigação da 

Concessionária, conforme disposto no Edital de Licitação. O cálculo empregado está descrito na 

seção 5.2.7. 

No caso das despesas com Seguros e Garantias, propõe-se uma reformulação em 

relação aos valores considerados na Proposta Comercial, de forma a considerar os novos 

montantes de garantias impostos pelo Poder Concedente no 2º Termo Aditivo e os valores de 

mercado do prêmio de risco para tais garantias. Observa-se que os custos considerados na 

Proposta Comercial são, atualmente, significativamente maiores que os de mercado. Portanto, 

em prol da modicidade tarifária, esses valores estão remodelados a partir de novas premissas 

de cálculo, conforme será descrito na seção 5.2.8.  

Duas rubricas de custos foram adicionadas à Proposta Comercial. Uma delas é o custo 

associado ao fornecimento de água por caminhão pipa gratuitamente em algumas situações, 

descritas na Lei Municipal nº 5.784/2014 – as premissas e projeções estão na seção 5.2.9. Outra 

rubrica de custo adicional se refere aos custos pelo atendimento com sistema de esgoto na Bacia 

da Prainha, porém com redes mistas. O menor custo associado ao atendimento dessa região, 
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pelo uso das redes de drenagem, é reconhecido no cálculo proposto da seção 5.2.10 que traz 

benefício aos usuários e à modicidade tarifária.   

As premissas sobre créditos com PIS/COFINS da Proposta Comercial também foram 

mantidas, ajustando  os montantes para as novas bases de cálculo, conforme será explicado na 

seção 5.2.11.   

A Taxa de Regulação e Fiscalização e a Outorga Variável da Proposta Comercial, em 

termos percentuais, foram mantidas; ou seja, os valores monetários foram simplesmente 

recalculados para os novos montantes das bases de cálculo resultantes do reequilíbrio.  

As próximas seções detalham as premissas de cálculo de cada item de custo. 

5.2.1 Pessoal Operacional 

Os custos com pessoal operacional são os que se pautam diretamente com a provisão 

de serviços de água e esgoto. Por isso, devem ser relacionados tanto às ligações de água quanto 

de esgoto. Na Proposta Comercial estão explícitas a quantidade de pessoal e o salário médio 

tidos como eficientes no momento do processo licitatório. Dado que o mercado realizado se 

mostrou diferente, tanto pelo crescimento das economias e ligações atendidas como pelo não 

atendimento da cobertura de esgoto, é preciso ajustar esses custos à realidade posta e às novas 

projeções.  

Para fazer o ajuste respeitando as premissas da Proposta Comercial, a opção foi por 

adequar a quantidade de pessoal, mantendo a relação de ligações por empregado da Proposta 

Comercial e os salários médios previstos. A Figura 32 mostra a relação entre as ligações totais 

de água e esgoto e o número de empregados operacionais previstos na Proposta comercial. Por 

ela notam-se 4 momentos: Uma queda significativa entre o 1º e 2º ano, que representa o ajuste 

da estrutura operacional ao longo do primeiro ano; um segundo momento  entre os anos 2 e 

10, nos quais a quantidade de empregados cresce com o aumento do número de ligações totais; 

o terceiro momento é no ano 11, em que há um novo ajuste da estrutura de pessoal; a partir do 

qual inicia o quarto momento, em que a quantidade de pessoal continua a crescer com o número 

de ligações, porém com uma  taxa de crescimento desacelerada. Na Proposta Comercial, o ano 

11 seria o ano em que a cobertura de esgoto atingiria o patamar máximo. Entende-se, portanto, 
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que essa mudança de padrão de crescimento de pessoal é associada ao fim da expansão dos 

serviços e aumento dos ganhos de escala e escopo.  

Figura 32 – Número de empregados operacionais e ligações (água e esgoto) projetadas na 
Proposta Comercial – anos 1 ao 30 

 

Assim, para inferir a lógica das estimativas desses custos na Proposta Comercial 

considerou-se: (i) no primeiro ano, a relação entre o número de empregados e as ligações totais 

(1,49 empregados por mil ligações) da Proposta Comercial; (ii) para os demais anos (do 2 ao 30), 

foi feita uma análise de regressão linear em que se buscou inferir a relação entre as ligações 

totais e o número de empregados incluindo uma variável dummy no primeiro ano com cobertura 

máxima (ano 11).  

Os resultados da regressão linear (estimada no MS Excel) estão resumidos na Tabela 14, 

que evidencia o bom ajuste do modelo (R² de 97%) e que torna confiável a projeção de 

empregados a partir do crescimento das ligações de água e esgoto e de uma variável dummy 

para o ano em que o índice de cobertura de esgoto atingir o máximo previsto.  

Tabela 14 – Resultados da regressão da quantidade de pessoal operacional em função das 
ligações de água e esgoto 

Estatística de regressão    
R múltiplo 0,989090921    
R-Quadrado 0,97830085    
R-quadrado ajustado 0,976631684    
Erro padrão 2,878385022    
Observações 29    
     
  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

Interseção 177,6195095 4,43939842 40,0098151 0,00 
Ligações totais 0,00038837 1,638E-05 23,7097526 0,00 
Dummy ICSE máximo -20,77720109 2,37922258 -8,73276897 0,00 
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Para conferir a adequação da parametrização feita, primeiro, aplicaram-se os 

coeficientes identificados às projeções da Proposta Comercial (linha pontilhada na Figura 33). 

Em seguida, a quantidade de pessoal foi reprojetada com os mesmos parâmetros aplicados às 

ligações ativas de água e esgoto consideradas neste reequilíbrio (verificada nos primeiros 7 anos 

e as projetadas com base no crescimento populacional e nas metas de cobertura de esgoto do 

PMSB de 2019).  

Figura 33 – Número de empregados operacionais projetados na Proposta Comercial original 
e parametrizada e reprojeção para esta 1ª RTO 

 

Nota-se que as principais diferenças entre a quantidade de empregados operacionais da 

Proposta Comercial e as reprojetadas, ocorrem pelo aumento verificado no número de ligações 

de água nos primeiros 7 anos, pela repactuação da cobertura de esgoto que agora atingirá seu 

máximo nível no ano 12 e não mais no ano 11, e pelo menor crescimento esperado para as 

ligações de água e esgoto como consequência da atualização dos dados demográficos do PMSB 

em revisão.    

Tabela 15 – Projeções de Pessoal Operacional para o reequilíbrio 

Ano 
Número de 

empregados 
operacionais 

Salário médio 
operacional com 

encargos e benefícios 

Despesas com 
pessoal operacional 

1 318 3.074,24 11.718.927,83 

2 267 3.074,24 9.858.580,30 

3 271 3.054,38 9.927.235,17 

4 274 3.046,15 9.997.936,20 

5 276 3.032,75 10.054.160,51 

6 278 3.025,24 10.093.179,10 
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7 281 3.021,57 10.170.800,46 

8 292 3.017,67 10.591.874,33 

9 300 3.012,89 10.830.465,72 

10 307 3.006,18 11.079.035,81 

11 315 3.017,85 11.407.376,13 

12 301 3.014,35 10.877.794,75 

13 302 3.014,35 10.918.703,80 

14 303 3.007,44 10.932.899,87 

15 304 3.004,07 10.957.882,13 

16 305 3.004,07 10.993.595,61 

17 306 2.994,07 10.992.186,98 

18 307 2.994,07 11.025.127,46 

19 308 2.996,28 11.064.680,90 

20 309 2.996,37 11.095.054,35 

21 309 2.997,48 11.127.670,74 

22 310 2.991,06 11.130.210,44 

23 311 2.988,00 11.144.045,45 

24 311 2.988,00 11.167.744,99 

25 312 2.978,77 11.155.785,28 

26 313 2.978,77 11.176.811,19 

27 313 2.978,77 11.194.968,85 

28 314 2.969,79 11.178.733,47 

29 314 2.969,79 11.194.759,07 

30 315 2.970,30 11.210.920,59 

 

 

5.2.2 Energia Elétrica 

A Proposta Comercial contém uma projeção de kWh consumido e valor total gasto 

projetado para os serviços de água e para os serviços de esgoto. Sendo assim, está implícita a 

tarifa média de energia para cada tipo de serviço.  Adicionalmente, como a Proposta Comercial 

explicita o volume de água produzida e de esgoto tratado, é possível estimar o consumo 

especifico de energia (em kWh por m³) para água e esgoto. 

Nesse contexto, o ajuste proposto nesta 1ª RTO para reprojetar o item Energia Elétrica 

considera (i) a manutenção da relação implícita entre os kWh consumidos para os serviços de 

água e esgoto e os m³ de água produzidos e esgoto tratado que pode ser replicada para a nova 

projeção de mercado; e (ii) os custos unitários da Proposta Comercial, e (iii) os custos adicionais, 

por kWh, a partir do ano 3 da Concessão associados ao sistema de bandeiras tarifárias instituído 

pela ANEEL, que inexistem no Edital.  
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Ao final das explicações, os resultados finais são apresentados. 

5.2.2.1 Ajuste do consumo de energia (kWh) com serviços de água 

Na Proposta Comercial há um pressuposto de ganhos de eficiência técnica com o 

consumo de energia elétrica, que faria com que o volume de energia caísse significativamente 

nos primeiros 5 anos da Concessão ainda que com aumento no volume produzido de água. Por 

isso, entende-se que não há relação estável entre os kWh consumidos e os volumes de água 

produzidos. A partir do 6º ano, o volume de energia é associável aos volumes produzidos, com 

uma relação mais direta. Essas relações ficam claras na Figura 34 e na Figura 35.  

Figura 34 – Consumo de energia (kWh) com serviços de água e volume produzido de água – 
Proposta Comercial – anos 1 ao 30 da Concessão 

 

Figura 35 – Consumo de energia (kWh) com serviços de água e volume produzido de água – 
Proposta Comercial – anos 6 ao 30 da Concessão 
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Conforme se verifica nos gráficos anteriores, há dois momentos claros; (i) os primeiros 

5 anos em que há previsão de ganho significativo de produtividade e (ii) a partir do 6 ano em 

que há uma relação direta e estável entre volume de energia e volume produzido de água.  

Nesse contexto, optou-se para esta 1ª RTO por considerar entre os anos 1-5 a relação 

anual entre o consumo e o volume produzido de água da Proposta Comercial conforme indicado 

na última coluna da Tabela 16.  

Tabela 16 – Relações entre consumo de energia e volume produzido de água na PC – ano 1-5 

Ano 
Proposta Comercial 

Consumo (kWh)/ volume 
produzido (m³) na PC 

Volume produzido de 
água (m³) 

Consumo (kWh x 1000) 

1 77.257.513 58.037.184 0,75 

2 78.277.700 49.953.145 0,64 

3 79.055.518 47.785.404 0,60 

4 77.162.383 44.737.289 0,58 

5 75.418.529 43.080.454 0,57 

 

Para os demais anos (6 ao 30) consideram-se os parâmetros identificados na regressão 

linear que correlaciona a energia consumida ao volume produzido de água da Proposta 

Comercial.  

Os resultados da regressão linear (estimada no MS Excel) estão resumidos na Tabela 17, 

que evidencia o bom ajuste do modelo (R² de 92%) e que torna confiável a projeção desses 

custos a partir da nova projeção de volumes produzidos. 

 

Tabela 17 – Resultados da regressão dos consumos de energia elétrica com serviços de água 
em função dos volumes produzidos de água da Proposta Comercial – anos 6 ao 30  

Estatística de regressão    
R múltiplo 0,963145619    
R-Quadrado 0,927649484    
R-quadrado ajustado 0,92450381    
Erro padrão 62047,22461    
Observações 25    
     
  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

Interseção 37075574,7 224341,2424 165,2641944 0,00 
Volumes Produzidos 0,056590931 0,003295428 17,17256054 0,00 
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A partir das relações identificadas nos anos 1 ao 5 e dos coeficientes estimados pela 

regressão para os anos 6 ao 30, aplicaram-se as formulações ao volume produzido da Proposta 

Comercial para verificar a aderência da parametrização proposta. Em seguida, com as novas 

projeções de volumes produzidos de água descritos na seção 4.2, foram reprojetados os 

consumos de energia elétrica para atender aos serviços de abastecimento de água.  

Figura 36 – Consumos de energia elétrica com água na Proposta Comercial original e 
parametrizada e reprojeção para esta 1ª RTO 

 

Destaca-se que o aumento do volume de energia, em relação à Proposta Comercial é 

explicado pelo índice de perdas considerado no início da Concessão, que foi significativamente 

maior que o indicado no Edital e previsto na Proposta Comercial, como demonstrado na seção 

4, e que afetou os volumes produzidos de água. 

5.2.2.2 Ajuste do consumo de energia (kWh) com serviços de esgoto 

Os consumos de energia elétrica com os serviços de esgoto foram avaliados em relação 

aos volumes tratados de esgoto. Pela Figura 37 identifica-se que a relação entre o consumo de 

energia e os volumes tratados de esgoto da Proposta Comercial é clara a partir do ano 3 da 

Concessão. Nos primeiros dois anos há um consumo baixo.  
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Figura 37 – Consumo de energia (kWh) com serviços de esgoto e volume tratado de esgoto – 
Proposta Comercial – anos 1 ao 30 da Concessão 

 

Sendo assim, optou-se por considerar para os anos 1 e 2 a relação anual entre o 

consumo e o volume tratado de esgoto da Proposta Comercial. Para os demais anos, optou-se 

pelos parâmetros identificados na regressão linear da energia consumida pelo volume tratado.  

Os resultados da regressão linear (estimada no MS Excel) estão resumidos na Tabela 18, 

que evidencia o bom ajuste do modelo (R² de 99%) e que torna confiável a projeção desses 

custos a partir da nova projeção de volumes tratados. 

 

Tabela 18 – Resultados da regressão dos consumos de energia elétrica com serviços de 
esgoto em função dos volumes tratados de esgoto da Proposta Comercial – anos 3 ao 30  

Estatística de regressão    
R múltiplo 0,99855546    
R-Quadrado 0,997113006    
R-quadrado ajustado 0,997001968    
Erro padrão 249255,9129    
Observações 28    
     
  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

Interseção 1.411.859  205445,72 6,872175766 0,00 
Volume esgoto tratado 0,546 0,005766065 94,7623775 0,00 

 

A partir das relações identificadas nos anos 1 e 2 e dos coeficientes estimados pela 

regressão para os anos 3 ao 30, primeiro, aplicaram-se as formulações ao volume tratado da 

Proposta Comercial com o objetivo de verificar a aderência da parametrização proposta. Em 

seguida, com as novas projeções de volumes tratados de esgoto descritas na seção 4.3, foram 
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reprojetados os consumos de energia elétrica para atender aos serviços de abastecimento de 

esgoto.  

Figura 38 – Consumos de energia elétrica com esgoto na Proposta Comercial original e 
parametrizada e reprojeção para esta 1ª RTO 

 

Nota-se que o volume de energia ora projetado é menor que o da Proposta Comercial, 

por conta da menor projeção de consumo unitário de esgoto e da menor cobertura dos serviços. 

A menor taxa de crescimento populacional no futuro também impacta a taxa de crescimento da 

demanda por energia para os serviços de esgoto.  

5.2.2.3 Bandeiras Tarifárias 

A caracterização do desequilíbrio ocasionado pela mudança na forma de definição das 

tarifas de energia elétrica pela ANEEL desde 2015, com a incorporação do Sistema de Bandeiras 

Tarifárias, está no Parecer Jurídico do Anexo B. Esse desequilíbrio deve ser equacionado, pois 

essa foi uma alteração do mercado de energia elétrica totalmente fora do controle da 

Concessionária e cujo risco a ela não estava alocado.  Ainda, como evidenciado na seção 5.1, 

nota-se que o insumo tem um peso significativo nos custos de um prestador de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Para equacionar esse fato, considera-se que, a partir do ano 9 da Concessão, o índice 

que reajusta as tarifas da Águas Cuiabá pela inflação sofrerá uma alteração para incluir as 

variações de preços de energia também pelas bandeiras tarifárias. Por isso, somente será 

preciso incorporar nesta 1ª RTO o desequilíbrio associado às bandeiras até o final do ano 8. 

Como os custos adicionais por kWh com bandeiras no ano 8 não são conhecidos no momento 
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da elaboração deste Relatório Técnico, entende-se que esse valor remanescente será 

incorporado pela ARSEC ao aprovar a 1ª RTO da Águas Cuiabá em fevereiro de 2019.  

Para o cálculo do desequilíbrio ocorrido até o ano 7 considerou-se os gastos efetivos e 

específicos com bandeiras tarifárias da Concessionária, já incluídos os tributos pagos, e as 

quantidades de energia consumidas para a identificação do custo anual por kWh com 

bandeiras. Esse custo, em moeda corrente, foi deflacionado pelo IPCA30 até maio de 2011. A 

memória de cálculo está resumida na Tabela 19.   

Tabela 19 – Cálculo dos custos com bandeiras tarifárias em R$/kWh (R$ maio/2011) 

Ano da Concessão 
Total em kWh 

consumido 

Gasto com 
bandeira por ano 

(com tributos) 

R$/kWh com 
bandeira 

(R$ correntes) 

R$/kWh com 
bandeira  

(R$ maio/2011) 

3 Jan/15 -Abr/15 19.124.957 852.804,62 0,045 0,037 

4 Mai/15 -Abr/16 59.932.873 3.798.127,36 0,063 0,048 

5 Mai/16 -Abr/17 61.549.510 310.170,18 0,005 0,004 

6 Mai/17 -Abr/18 60.927.030 1.754.477,90 0,029 0,020 

7 Mai/18 -Abr/19 62.155.387 2.099.059,78 0,034 0,022 

 

Os custos por kWh com bandeiras tarifárias nos anos 3 ao 7, em moeda de maio de 2011, 

foram adicionados às tarifas médias de energia elétrica consideradas na Proposta Comercial. 

Assim, garante-se o reequilíbrio da Concessão por esses custos adicionais, respeitando as 

premissas da Proposta Comercial e as quantidades de energia consumidas consideradas na 1ª 

RTO.   

Tabela 20 – Consumo e valor total previsto com energia elétrica nos serviços de água e 
esgoto no reequilíbrio 

Ano  Consumo para 
serviços de água   

(kWh x 1000) 

Valor total para 
serviços de água 

(R$ mai/11) 

Consumo para 
serviços de esgoto   

(kWh x 1000) 

Valor total para 
serviços de esgoto 

(R$ mai/11) 

1             64.919.012         16.169.126                1.906.549                   476.637  

2             57.186.928         16.012.340                2.845.578                   711.395  

3             55.187.638         17.487.662                5.522.538                1.584.286  

4             48.872.925         16.014.436                5.790.824                1.723.783  

5             44.494.339         12.614.784                6.105.602                1.547.858  

6             42.186.790         12.637.214                6.803.429                1.833.890  

7             41.647.902         12.574.854                7.705.051                2.095.254  

8             41.200.239         11.536.067              10.902.885                2.725.721  

9             40.837.708         11.434.558              13.262.698                3.315.674  

                                                           

30 O IPCA é o índice de ajuste tarifário das geradoras de energia elétrica, por isso, a escolha do índice.  
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10             40.537.709         11.350.559              15.912.563                3.978.141  

11             40.339.506         11.295.062              18.664.845                4.666.211  

12             40.282.684         11.279.151              20.813.927                5.203.482  

13             40.275.243         11.277.068              20.968.473                5.242.118  

14             40.283.035         11.279.250              21.117.002                5.279.251  

15             40.273.568         11.276.599              21.258.097                5.314.524  

16             40.279.164         11.278.166              21.393.407                5.348.352  

17             40.268.716         11.275.240              21.527.118                5.381.780  

18             40.272.679         11.276.350              21.652.401                5.413.100  

19             40.260.231         11.272.865              21.771.872                5.442.968  

20             40.277.861         11.277.801              21.885.917                5.471.479  

21             40.294.605         11.282.489              21.994.348                5.498.587  

22             40.294.550         11.282.474              22.094.645                5.523.661  

23             40.278.533         11.277.989              22.190.846                5.547.711  

24             40.292.284         11.281.840              22.281.041                5.570.260  

25             40.305.391         11.285.510              22.367.160                5.591.790  

26             40.317.629         11.288.936              22.447.500                5.611.875  

27             40.328.197         11.291.895              22.516.944                5.629.236  

28             40.338.428         11.294.760              22.584.178                5.646.044  

29             40.347.783         11.297.379              22.645.553                5.661.388  

30             40.356.097         11.299.707              22.700.247                5.675.062  

 

5.2.3 Químicos 

A Proposta Comercial considerou a aplicação de 5 produtos químicos nas Estações de 

Tratamento de Água (ETA) e 3 nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), com uma premissa 

de dosagem média e custo unitário do produto, em moeda de maio de 2011. Essas dosagens são 

aplicadas aos volumes de água produzidos, para o caso dos produtos aplicados nas ETAs, ou aos 

volumes tratados, para o caso dos produtos aplicados nas ETEs. As considerações presentes na 

Proposta Comercial estão resumidas na Tabela 21.  

Tabela 21 – Premissas de consumo de produto químicos na Proposta Comercial 
 Local de aplicação Produto Dosagem média (kg/m³) Custo do produto (R$/kg) 

ETA Sulfato de alumínio 0,01800 0,80 

ETA Polímero floculante 0,00005 14,85 

ETA Cloro gás 0,0025 6,00 

ETA Ácido fluossilícico 0,00070 4,05 

ETA Cal hidratada 0,0050 0,56 

ETE Hipoclorito de sódio 0,0003 7,05 

ETE Polímero para lodo 0,0050 0,50 

ETE Cal hidratada 0,0050 0,50 
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Nesta 1ª RTO, os custos unitários e as dosagens consideradas na Proposta Comercial 

serão mantidas. Sendo assim, o ajuste nos custos com produtos químicos considerou apenas a 

substituição dos volumes produzidos e tratados da Proposta Comercial pelos considerados neste 

reequilíbrio (descritos nas seções 4.2 e 4.3). A Tabela 22 resume os resultados para os químicos 

aplicados nas ETAs e a Tabela 23 os aplicados nas ETEs.  

Tabela 22 – Volume produzido de água e gasto projetado com químicos para o serviço de 
tratamento de água (R$ maio/2011) 

Ano 
Volume 

Produzido De 
Água (m³) 

Sulfato De 
Alumínio (R$ 

mai/11) 

Polímero 
Floculante (R$ 

mai/11) 

Cloro Gás (R$ 
mai/11) 

Ácido 
Fluossilícico 
(R$ mai/11) 

Cal Hidratada 
(R$ mai/11) 

1 86.418.413 1.244.425 64.166 1.296.276 244.996 241.972 

2 89.613.199 1.290.430 66.538 1.344.198 254.053 250.917 

3 91.301.673 1.314.744 67.791 1.369.525 258.840 255.645 

4 84.295.483 1.213.855 62.589 1.264.432 238.978 236.027 

5 77.893.739 1.121.670 57.836 1.168.406 220.829 218.102 

6 90.318.630 1.300.588 67.062 1.354.779 256.053 252.892 

7 80.796.118 1.163.464 59.991 1.211.942 229.057 226.229 

8 72.885.612 1.049.553 54.118 1.093.284 206.631 204.080 

9 66.479.442 957.304 49.361 997.192 188.469 186.142 

10 61.178.253 880.967 45.425 917.674 173.440 171.299 

11 57.675.870 830.533 42.824 865.138 163.511 161.492 

12 56.671.787 816.074 42.079 850.077 160.665 158.681 

13 56.540.307 814.180 41.981 848.105 160.292 158.313 

14 56.677.986 816.163 42.083 850.170 160.682 158.698 

15 56.510.709 813.754 41.959 847.661 160.208 158.230 

16 56.609.580 815.178 42.033 849.144 160.488 158.507 

17 56.424.963 812.519 41.896 846.374 159.965 157.990 

18 56.494.986 813.528 41.948 847.425 160.163 158.186 

19 56.275.032 810.360 41.784 844.125 159.540 157.570 

20 56.586.562 814.846 42.016 848.798 160.423 158.442 

21 56.882.443 819.107 42.235 853.237 161.262 159.271 

22 56.881.461 819.093 42.234 853.222 161.259 159.268 

23 56.598.446 815.018 42.024 848.977 160.457 158.476 

24 56.841.432 818.517 42.205 852.621 161.145 159.156 

25 57.073.042 821.852 42.377 856.096 161.802 159.805 

26 57.289.284 824.966 42.537 859.339 162.415 160.410 

27 57.476.026 827.655 42.676 862.140 162.945 160.933 

28 57.656.820 830.258 42.810 864.852 163.457 161.439 

29 57.822.134 832.639 42.933 867.332 163.926 161.902 

30 57.969.049 834.754 43.042 869.536 164.342 162.313 
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Tabela 23 - Volume tratado de esgoto e gasto projetado com químicos para o serviço de 
tratamento de esgoto (R$ maio/2011)  

Volume Tratado De 
Esgoto (m³) 

Hipoclorito De Sodio 
(R$ mai/11) 

Polimero Para Lodo 
(R$ mai/11) 

Cal Hidratada (R$ 
mai/11) 

1 4.406.759 9.320 11.017 11.017 

2 6.612.037 13.984 16.530 16.530 

3 7.523.121 15.911 18.808 18.808 

4 8.014.122 16.950 20.035 20.035 

5 8.590.211 18.168 21.476 21.476 

6 9.867.332 20.869 24.668 24.668 

7 11.517.428 24.359 28.794 28.794 

8 17.369.914 36.737 43.425 43.425 

9 21.688.705 45.872 54.222 54.222 

10 26.538.331 56.129 66.346 66.346 

11 31.575.395 66.782 78.938 78.938 

12 35.508.519 75.101 88.771 88.771 

13 35.791.360 75.699 89.478 89.478 

14 36.063.189 76.274 90.158 90.158 

15 36.321.412 76.820 90.804 90.804 

16 36.569.049 77.344 91.423 91.423 

17 36.813.758 77.861 92.034 92.034 

18 37.043.045 78.346 92.608 92.608 

19 37.261.692 78.808 93.154 93.154 

20 37.470.411 79.250 93.676 93.676 

21 37.668.854 79.670 94.172 94.172 

22 37.852.413 80.058 94.631 94.631 

23 38.028.474 80.430 95.071 95.071 

24 38.193.543 80.779 95.484 95.484 

25 38.351.154 81.113 95.878 95.878 

26 38.498.188 81.424 96.245 96.245 

27 38.625.279 81.692 96.563 96.563 

28 38.748.326 81.953 96.871 96.871 

29 38.860.652 82.190 97.152 97.152 

30 38.960.750 82.402 97.402 97.402 

 

5.2.4 Outros Custos 

Assim como os custos de pessoal operacional e energia elétrica, buscou-se relacionar, 

quando possível, os Outros Custos com algum parâmetro de mercado. No caso, identificou-se a 

relação com as ligações ativas de água, em especial, a partir do ano 5 da Concessão. A opção 

para parametrização foi considerar a relação entre os Outros Custos por ligação ativa de água 

nos primeiros 4 anos (iguais a 18, 35, 43 e 52 R$/ligação nos anos 1 a 4, respectivamente) e 

estimar uma regressão entre esses dois parâmetros para os demais anos da Concessão.  
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Figura 39 – Outros Custos e ligações de água na Proposta Comercial – anos 1 ao 30 

 

Os resultados da regressão linear (estimada no MS Excel) estão resumidos na Tabela 24, 

que evidencia o bom ajuste do modelo (R² de 97%) e que torna confiável a projeção desses 

custos a partir da nova projeção de ligações ativas de água. 

Tabela 24 - Resultados da regressão dos Outros Custos em função das Ligações de Água da 
Proposta Comercial – anos 5 ao 30   

Estatística de regressão    
R múltiplo 0,986911909    
R-Quadrado 0,973995116    
R-quadrado ajustado 0,972911579    
Erro padrão 188140,6404    
Observações 26    
     
  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

Interseção 936.108          377.207  2,481685803 0,02 
Variável X 1 59,00 1,967837724 29,98172036 0,00 

 

Para conferir a adequação da parametrização feita, primeiro, foram aplicados os 

coeficientes identificados às projeções da Proposta Comercial (linha pontilhada na Figura 40). 

Em seguida, os Outros Custos foram reprojetados com os mesmos parâmetros aplicados às 

ligações ativas de água consideradas neste reequilíbrio.  
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Figura 40 – Outros Custos na Proposta Comercial original e parametrizada e reprojeção para 
esta 1ª RTO (R$ em mai/2011) 

 

Os resultados mostram que o aumento do número de ligações gerou um leve aumento 

dos Outros Custos reprojetados, mas o menor crescimento populacional trouxe menor taxa de 

aumento desses custos ao longo do tempo.  

5.2.5 Pessoal Administrativo e Comercial 

A lógica de reprojeção dos custos com pessoal administrativo e comercial considerada 

para esta 1ª RTO é a mesma dos custos com pessoal operacional. Porém, entende-se que as 

atividades comerciais e administrativas são mais relacionadas às necessidades dos usuários em 

geral e que existe um grande ganho de escopo entre os serviços de água e esgoto. Por isso, a 

quantidade de pessoal será relacionada apenas às ligações ativas de água. Uma vez ajustada a 

quantidade de pessoal ao mercado considerado neste reequilíbrio serão aplicados os salários 

médios considerados na Proposta Comercial31.  

Na Proposta Comercial há a previsão de um ganho de produtividade, nos 3 primeiros 

anos da Concessão, com a redução da quantidade de pessoal. Assim, para esse período serão 

consideradas as relações da Proposta Comercial de empregados por ligação. Para os demais 

anos, a parametrização feita considera os resultados da regressão linear entre o número de 

empregados e as ligações de água.  

                                                           

31 Nota-se que a Proposta Comercial apresenta um erro de fórmula no primeiro ano da Concessão, em que 
o salário médio não corresponde àquele que, quando aplicado a quantidade de pessoal informada, gera os custos 
totais com pessoal no ano. Sendo assim, foi feito um ajuste no salário médio com pessoal administrativo e comercial 
do primeiro ano da Concessão para eliminar essa incoerência.   
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Figura 41 – Número de empregados administrativo e comercial e ligações de água projetadas 
na Proposta Comercial – anos 1 ao 30 

 

Os resultados da regressão linear (estimada no MS Excel) estão resumidos na Tabela 25, 

que evidencia o bom ajuste do modelo (R² de 99%) e que torna confiável a projeção desses 

custos a partir de qualquer combinação de ligações de água.  

Tabela 25 – Resultados da regressão da quantidade de pessoal administrativo e comercial 
em função das ligações de água  

 
Estatística de regressão    
R múltiplo 0,99730586    
R-Quadrado 0,99461898    
R-quadrado ajustado 0,99440374    
Erro padrão 0,66555665    
Observações 27    
     
  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

Interseção 60,3598045 1,26144525 47,8497221 0,00 
Ligações de Água 0,00044995 6,6191E-06 67,9776315 0,00 

 

Para conferir a adequação da parametrização feita, primeiro, aplicaram-se os 

coeficientes identificados às projeções da Proposta Comercial (linha pontilhada na Figura 42). 

Em seguida, a quantidade de pessoal foi reprojetada com os mesmos parâmetros aplicados às 

ligações ativas de água consideradas neste reequilíbrio.   
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Figura 42 - Número de empregados administrativos e comerciais projetados na Proposta 
Comercial original e parametrizada e reprojeção para esta 1ª RTO 

 

Os resultados mostram que a maior quantidade de ligações verificadas explica uma 

maior necessidade de pessoal administrativo e comercial, mas que a menor taxa de crescimento 

populacional implica menor crescimento dessa quantidade de pessoal ao longo da Concessão.  

Tabela 26 - Projeções de Pessoal Administrativo e Comercial para o reequilíbrio 

Ano 

Número de 
empregados 

administrativo e 
comercial 

Salário médio 
administrativo e 

comercial com encargos 
e benefícios 

Despesas com 
pessoal 

administrativo e 
comercial 

1 176                        4.199         8.853.148  

2 149                        6.966       12.473.688  

3 153                        6.966       12.762.208  

4 140                        7.122       11.991.036  

5 142                        7.009       11.924.214  

6 143                        7.009       12.016.025  

7 144                        7.009       12.096.482  

8 145                        6.924       12.017.090  

9 145                        6.921       12.077.348  

10 146                        6.888       12.083.331  

11 147                        6.839       12.056.576  

12 148                        6.807       12.059.876  

13 148                        6.805       12.112.194  

14 149                        6.727       12.026.316  

15 150                        6.727       12.076.888  

16 150                        6.727       12.125.398  

17 151                        6.650       12.034.063  

18 151                        6.650       12.078.442  

19 152                        6.621       12.068.455  

20 152                        6.577       12.026.898  

21 153                        6.549       12.013.418  
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22 153                        6.505       11.968.622  

23 154                        6.478       11.952.519  

24 154                        6.478       11.983.687  

25 155                        6.411       11.887.902  

26 155                        6.411       11.915.351  

27 155                        6.368       11.860.317  

28 155                        6.304       11.762.195  

29 156                        6.305       11.785.268  

30 156                        6.242       11.686.003  

 

5.2.6 Outras Despesas  

Ao avaliar as Outras Despesas dispostas na Proposta Comercial, notou-se a ausência de 

relação clara entre esses itens de custo com qualquer parâmetro de mercado. Por isso, a opção 

foi manter a relação desses custos com os demais custos operacionais e custos com pessoal 

administrativo e comercial. Conforme evidenciado na Figura 43, o resultado do ajuste foi muito 

próximo ao projetado na Proposta Comercial, mantendo em menor escala as principais 

diferenças identificadas nos resultados das demais projeções.  

Figura 43 – Outras Despesas da Proposta Comercial e reprojetados 
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5.2.7 Termo de Dação com o Estado do Mato Grosso  

O Termo de Referência do Edital indicou a necessidade de cumprimento, pela 

Concessionária, de obrigações assumidas pelo Município em acordo com o Estado do Mato 

Grosso, em que se substituiu uma dívida monetária  por uma dívida em volume de água e esgoto, 

a ser paga pelo prestador de serviços de água e esgoto do Município.  

Em cumprimento ao Edital, na Proposta Comercial foram considerados os custos 

associados a esse fornecimento de volumes de água e esgoto sem ônus ao Governo Estadual 

enquanto houver saldo disponível. Para tal, foi considerada uma estimativa de volume 

consumido anual e uma tarifa média de R$ 4,80, que é a relação entre o valor estimado da dívida 

e os volumes totais restantes informados na minuta do Contrato Concessão (Anexo I do Edital) 

na Cláusula 31.1.1 

 “31.1.1. Assunção de Obrigação de Fornecimento de Água. A 

CONCESSIONÁRIA se obriga a cumprir o termo de dação em pagamento 

celebrado entre o Estado do Mato Grosso e o Município de Cuiabá, cujo 

montante na data de 30.09.2011 é de 15.128.743,11 m³ de água tratada e igual 

volume em serviços de esgotamento sanitário a serem fornecidos às entidades e 

instituições estaduais localizadas no Município de Cuiabá, conforme 

estabelecido no Anexo V – TERMO DE REFERÊNCIA, no valor estimado em 

R$72.655.325,24 (setenta e dois milhões, seiscentos e cinqüenta e cinco mil, 

trezentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos).” (Grifo nosso) 

Por ser um acordo anterior à licitação e por haver expressa disposição contratual na 

Cláusula 31.1.1, entende-se que a responsabilidade de fornecimento dos Serviços ao Estado é 

da Concessionária, e que sobre esse volume devem ser aplicadas as tarifas da categoria pública. 

Como não existe ganhos de eficiência associados a esse fornecimento, nesta 1ª RTO estão 

considerados para os anos 1 a 7 da Concessão os volumes que seriam faturados de água e esgoto 

verificados nas economias beneficiadas pelo Termo de Dação, com a aplicação da tarifa média 

também verificada para essas economias. Para os demais anos, considerou-se: 

 A manutenção do volume faturado médio anual de água; 

 A evolução do atendimento com serviços de esgoto; 
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 As tarifas médias verificadas para esse grupo de economias, a moeda de 2011, 

e a projeção da sua continuidade.   

Assim, o volume faturado total cresce apenas pela evolução do atendimento de esgoto 

e, para o faturamento, considerou-se que as tarifas de esgoto aplicadas são exatamente 90% 

das tarifas de água. A partir da projeção de consumo, estima-se que o volume devido seja 

saldado no ano 14 da Concessão.  

Tabela 27 – Termo de Dação: valores realizados e projetados 
ANO Volume 

Fornecido 
(m³ Água + 

Esgoto) 

Dação: 
Tarifa média 

Água + Esgoto 
(R$ mai/11 

/m³) 

Dação: Tarifa 
média Água 
(R$ mai/11 

/m³) 

Termo de Dação 
da Água (R$) 

Atendimento 
Esgoto 

Volume 
estimado 
de água 

1 730.709,77 6,11 * 6,31  4.467.324,69 44% 507.118,85 

2 746.075,20 6,23 * 6,44  4.645.710,84 48% 503.824,20 

3 808.182,26 6,15 * 6,36  4.970.484,74 48% 546.998,81 

4 756.239,00 6,65 * 6,89  5.032.339,75 51% 501.921,12 

5 811.717,00 6,24 * 6,46  5.064.843,75 52% 533.991,43 

6 963.728,00 6,20 * 6,41  5.974.766,12 50% 641.483,28 

7 1.072.062,44 6,26 * 6,48 6.713.249,64 51% 712.198,57 

8 1.184.623,61 6,22 6,48 7.369.655,26 66% 712.198,57 

9 1.234.477,51 6,21 6,48 7.660.380,55 73% 712.198,57 

10 1.284.331,41 6,19 6,48 7.951.105,83 80% 712.198,57 

11 1.331.811,32 6,18 6,48 8.227.987,06 87% 712.198,57 

12 1.360.299,26 6,17 6,48 8.394.115,79 91% 712.198,57 

13 1.360.299,26 6,17 6,48 8.394.115,79 91% 712.198,57 

14 1.018.248,09 6,17 6,48 6.283.391,19 91% 533.114,18 

15 0,00 0,00 6,48 0,00 91% 0,00 

* Tarifa média verificada e deflacionada para as economias beneficiadas pelo termo de dação 

5.2.8 Seguros e Garantias  

A obrigação de manutenção de garantia está definida no Contrato de Concessão na sua 

Cláusula 30:  

30.1. Em garantia do bom cumprimento das obrigações assumidas no 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA, previamente à assinatura deste instrumento, 

conforme estabelecido no EDITAL, prestou a GARANTIA no valor de 

R$32.753.695,00 (trinta e dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil, 

seiscentos e noventa e cinco reais), que representa 0,5% (meio por cento) do 

valor do CONTRATO, na forma prevista no art. 56 da Lei Federal n.0 8.666/93 e 

alterações posteriores. 
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30.2. A GARANTIA deverá ser mantida pela CONCESSIONÁRIA até a data 

de extinção deste CONTRATO, por meio de renovações anuais, sendo liberada ou 

restituída em até 30 (trinta) dias após a referida extinção. 

30.3. Na medida da execução do presente CONTRATO, o valor inicial da 

contratação, para fins de cálculo da GARANTIA, será reduzido, a cada ano, em 

3,33% (três vírgula trinta e três por cento), na data de reajuste tarifário. 

Por isso, entende-se que o valor segurado anual deveria ser 32 milhões de reais no 

primeiro ano da Concessão, e esse valor decresceria em 3,33% ao ano.  

Entretanto, no 2º Termo Aditivo o Poder Concedente impôs a obrigação de substituição 

da garantia:  

 “5.1 A CONCESSIONÁRIA se compromete a substituir a GARANTIA DE 

EXECUÇÃO CONTRATUAL por nova garantia a ser emitida com prazo de validade 

não inferior a 1 (um) ano e que atenda os dispositivos previstos na Cláusula 30 

do CONTRATO, bem como os pontos modificados por este ADITIVO.” 

“5.2 Os dispositivos a seguir citados da Cláusula 30 do CONTRATO 

passarão a viger com a seguinte redação:” 

“30.1 Em garantia do bom cumprimento das obrigações 

assumidas no CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA prestará, até a data da 

RETORMADA, GARANTIA no valor de R$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis 

milhões de reais), consistentes em 5% do valor dos investimentos 

estimados, considerando a data-base de 31 de dezembro de 2016 (R$ 

1.120.000.000,00), para os próximos sete anos da CONCESSÃO, na 

forma prevista no art. 56 da Lei federa nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. O valor da GARANTIA será reajustado anualmente, 

conforme o critério e procedimento previstos nos itens 20.2 e 20.3 do 

CONTRATO.” 

“30.3 Até o final do sétimo ano da RETOMA da CONCESSÃO pelo 

novo controlador, a GARANTIA manter-se-á inalterada.” 

“3.14 No início do oitavo ano contado da RETOMADA da 

CONCESSÃO pelo novo controlador e desde que cumpridas as metas de 

investimento e de indicadores de desempenho previstas neste ADITIVO, 

a garantia será reduzida pela metade do valor previsto no item 30.1., e, 

a cada ano subsequente, a garantia será reduzida e 5,26% (cinco vírgula 

vinte e seis por cento), na data de reajuste tarifário, até que se atinja o 
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valor mínimo de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), considerando a data-

base de 31 de dezembro de 2016, que deverá ser mantido ao longo do 

prazo restante de vigência da CONCESSÃO, devidamente corrigido na 

forma prevista no item 30.1.”  

Pelo aditivo contratual entende-se que no ano 6 da Concessão a garantia contratada 

deverá segurar o valor de R$ 56 milhões, em moeda de dezembro de 2016 (em moeda de maio 

de 2011 esse valor corresponde a R$ 38,3 milhões). A partir do ano 13 esse valor será reduzido 

à metade, e depois decrescerá 5,26% ao ano até atingir o mínimo de R$ 20 milhões em moeda 

de dezembro de 2016 (em moeda de maio de 2011 esse valor corresponde a R$ 13,7 milhões).  

Quando comparados os regramentos dispostos, com os valores dispendidos e o 

projetado na Proposta Comercial fica claro que houve uma superestimação na Proposta. Isso 

pois ela prevê um gasto total de R$ 33,7 milhões no período (valor um pouco acima dos R$ 32 

milhões que deveriam ser segurados originalmente), sendo que o gasto efetivo é o com seguro 

garantia, que cobra um percentual do valor segurado.  

De acordo com os registros da Concessionária, nos primeiros três anos da Concessão, a 

taxa do prêmio de risco paga foi equivalente a 0,38% do valor segurado. No entanto, problemas 

associados a recuperação judicial do Grupo Galvão Engenharia e, depois, a intervenção na 

Concessão fizeram o prêmio de risco subir. Após a retomada, já sob a gestão da Águas Cuiabá o 

seguro garantia contratado foi 2,50% do valor segurado e, atualmente, o último seguro 

contratado até a conclusão deste Relatório Técnico com o Pedido da 1ª RO, já em nova situação 

de estabilidade, teve uma taxa de 0,50%.  

A partir do exposto, considera-se que o prêmio de risco de 0,38% era correspondente 

ao risco inicial de Concessão à iniciativa privada dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário antes das mudanças recentes no setor de infraestrutura. Já o prêmio do 

risco normal atual corresponde a taxa de 0,50%. Esse valor é resultando de um processo de 

pesquisa e concorrência de mercado de seguros realizado recentemente pela companhia. Sendo 

assim, para fins desta 1ª RTO, propõe-se que para os anos 4 e 5 foram considerados a taxa atual 

de 0,5% e não as efetivamente pagas, uma vez que estas últimas foram conjunturalmente 

maiores por conta da situação atípica específica. Assim definiu-se uma trajetória para as taxas 

dos prêmios de risco conforme exposto na Tabela 28.  
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Tabela 28 – Trajetória da taxa do prêmio de risco do seguro garantia 
ANO Prêmio 

1 0,380% 

2 0,380% 

3 0,380% 

4 0,500%  

5 0,500% 

6- 30 0,500% 

 

O resultado está na Tabela 29, em que o valor total dispendido com seguros e garantias 

(o prêmio do seguro) reduz para R$ 3,31 milhões em substituição aos 33,7 milhões, mesmo com 

o aumento dos valores segurados após imposição do 2º Aditivo contratual. Esse ajuste desde o 

primeiro ano da Concessão representa um ganho para os usuários em pró da modicidade 

tarifaria.  

Tabela 29 –Seguros e Garantias utilizados e valor da Proposta Comercial (R$ de mai/2011) 

ANO Garantia (R$) 
Prêmio do 

Seguro (R$) 
Valor Proposta 
Comercial (R$) 

1 32.753.695 -124.465 -957.401 

2 31.662.997 -120.320 -953.290 

3 30.572.299 -116.175 -995.677 

4 29.481.601 -147.408 -1.009.800 

5 28.390.903 -141.955 -1.044.856 

6 38.252.680 -191.263 -1.050.592 

7 38.252.680 -191.263 -1.063.637 

8 38.252.680 -191.263 -1.077.199 

9 38.252.680 -191.263 -1.094.908 

10 38.252.680 -191.263 -1.107.038 

11 38.252.680 -191.263 -1.111.402 

12 38.252.680 -191.263 -1.115.138 

13 19.126.340 -95.632 -1.119.197 

14 18.120.295 -90.601 -1.123.706 

15 17.167.167 -85.836 -1.127.739 

16 16.264.174 -81.321 -1.132.171 

17 15.408.679 -77.043 -1.141.866 

18 14.598.182 -72.991 -1.146.412 

19 13.830.318 -69.152 -1.157.132 

20 13.661.671 -68.308 -1.166.259 

21 13.661.671 -68.308 -1.174.815 

22 13.661.671 -68.308 -1.180.897 

23 13.661.671 -68.308 -1.188.088 

24 13.661.671 -68.308 -1.193.000 

25 13.661.671 -68.308 -1.203.181 

26 13.661.671 -68.308 -1.208.145 
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27 13.661.671 -68.308 -1.215.072 

28 13.661.671 -68.308 -1.223.884 

29 13.661.671 -68.308 -1.234.590 

30 13.661.671 -68.308 -1.244.968 

 TOTAL   -3.313.134 -33.762.059 

 

5.2.9 Custos com fornecimento gratuito de água por meio de Caminhão Pipa  

Conforme retratado no Parecer Jurídico do Anexo B, desde fevereiro de 2014 a 

Concessionária é obrigada a fornecer gratuitamente água por meio de caminhão pipa em todos 

os domicílios onde existir a rede de distribuição, nos quais por motivos de ordem técnica ou em 

razão da manutenção na rede de distribuição se registrar a falta de água, conforme a Lei 

Municipal nº 5.784/2014. Essa obrigatoriedade não prevista no momento do processo licitatório 

configura um desequilíbrio que deve ser equacionado nesta 1ª RTO. 

Conforme entendimento do Termo de Ajustamento Judicial (“TAJ”), celebrado entre o 

MP-MT, a Concessionária, o Poder Concedente e a ARSEC, em 2015, o fornecimento de água por 

caminhão pipa não deve gerar custos adicionais aos usuários. Anteriormente a esse dispositivo 

imposto à Concessionária, os volumes fornecidos nessas mesmas circunstâncias por caminhão 

pipa eram acrescidos aos volumes hidrometrados para fins do faturamento mensal.  Nesse 

contexto, para mensurar o impacto da obrigação de gratuidade será considerado que o 

fornecimento em caminhão substitui o usual pelas redes de água e que, por ele, deveria ser pago 

o valor da tarifa média de água e esgoto (se o usuário for atendido por esse serviço) 

correspondente ao consumo de água normal que seria hidrometrado na ligação.  

Foram assim, identificados os volumes de água distribuídos gratuitamente entre os anos 

2 a 7 da Concessão; já para as projeções de consumos de água por meio dessa modalidade 

considerou-se a manutenção dos volumes distribuídos no ano 7 da Concessão. Sobre eles, 

aplicaram-se as tarifas médias de água e as tarifas médias de esgoto (em moeda de maio de 

2011, deflacionados pelos índices de ajuste tarifário autorizados pelo regulador, e líquidos de 

abatimentos, cancelamentos e isenções) ajustadas pela cobertura dos serviços, obtendo-se o 

valor não faturado em função da obrigatoriedade de fornecimento gratuito. A Tabela 30 

apresenta a memória de cálculo antes de aplicar o ajuste tarifário que equilibra a Concessão em 

moeda de maio de 2011.  
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Tabela 30 – Projeção de Faturamento não Realizado com caminhão pipa gratuito 

Ano 
Volume 

fornecido (m³) 
(A) 

Tarifa média de 
água (R$/m³) 

(B) 

Tarifa média de 
esgoto (R$/m³) 

(C) 

ICSE (%) 
(D) 

Valor não faturado  
(R$ maio/2011)  

(E) = (A*B+A*C*D) 

1                            -                              -                              -        -                              -   

2 19.655 2,63 1,90 46,37% 69.106 

3 85.967 2,58 2,01 47,75% 304.650 

4 67.906 2,57 2,13 50,67% 248.011 

5 85.243 2,49 2,13 52,01% 306.564 

6 55.153 2,47 2,13 50,23% 195.340 

7 26.877 2,50 2,12 50,53% 95.933 

8 26.877 2,50 2,14 66,33% 105.356 

9 26.877 2,50 2,17 73,33% 109.844 

10 26.877 2,50 2,19 80,33% 114.419 

11 26.877 2,50 2,21 87,00% 118.882 

12 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

13 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

14 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

15 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

16 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

17 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

18 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

19 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

20 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

21 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

22 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

23 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

24 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

25 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

26 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

27 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

28 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

29 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

30 26.877 2,50 2,24 91,00% 121.788 

 

Esse valor não faturado foi adicionado como uma rubrica de custos, no fluxo de caixa do 

reequilíbrio. 

Para as próximas Revisões Ordinárias recomenda-se que sejam novamente verificados 

os volumes distribuídos gratuitamente e que o equilíbrio seja reestabelecido em relação ao 

realizado e às novas projeções.  
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5.2.10 Atendimento de esgoto da Bacia da Prainha com redes mistas 

Conforme apresentado na seção 3.4.4, os custos para a prestação de serviços de esgoto 

na Bacia da Prainha são diferenciados em relação ao restante da área de Concessão, pois a área 

será atendida com um sistema misto e não separador absoluto de esgotos e a manutenção ficara 

sob responsabilidade da Prefeitura. 

Para a projeção de custos de coleta de esgoto na Bacia da Prainha, considerou-se que 

apenas os custos da disponibilização dos equipamentos à Prefeitura Municipal de Cuiabá através 

de contrato de interdependência que será firmado. Esses  equipamentos serão: 2 (dois) 

caminhões hidrojado, 1 (uma) retroescavadeira e 1 (um) caminhão basculante. Os custos 

mensais, a preços de julho de 2019, foram projetados como 80 mil reais pela Águas Cuiabá com 

base em pesquisas de mercado. Esses valores se correspondem a 50,76 mil reais mensais (ou 

609,09 mil reais anuais) a preços de maio de 2011, deflacionados pelo IPCA, e foram mantidos 

constantes ao longo de toda a concessão. 

Destaca-se que, as premissas de cálculo consideram que a responsabilidade de 

manutenção das redes de drenagem continuarão com a Prefeitura Municipal de Cuiabá. 

Portanto, caso esta responsabilidade passe a ser da Concessionária, este evento deverá ser 

considerado como um novo evento de desequilíbrio e precisará ser equacionado. 

Para a projeção de custos de tratamento de esgoto, partiu-se do pressuposto que eles 

são basicamente formados pelos custos com energia elétrica e químicos de esgoto. Assim, a 

partir dos critérios de  parametrização descritos nas seções 5.2.2.2 e 5.2.3, replicou-se os 

métodos aos volumes tratados projetados referentes a economias da bacia da Prainha. Sendo 

que a projeção de volumes tratados segue as mesmas métricas de projeção dos volumes 

tratados que são coletados por redes separadoras. 

Destaca-se que, atualmente, a responsabilidade de manutenção deste sistema de 

esgotamento sanitário é do Poder Municipal de Cuiabá. No entanto, caso esta responsabilidade 

passe a ser da Concessionária, este evento será considerado desequilíbrio e precisará ser 

equacionado. 

Como será evidenciado na seção 5.3 os custos adicionais associados ao atendimento da 

bacia da Prainha geram um aumento pequeno na projeção de custos da Concessão, 
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especialmente se comparado ao aumento de receitas, o que contribui para a modicidade 

tarifária.   

5.2.11 Créditos de PIS/COFINS 

Em empresas com regime tributário de Lucro Presumido, como o caso da Águas Cuiabá, 

o PIS/COFINS é calculado pelo Regime Não Cumulativo, com uma alíquota bruta total de 9,25%. 

Ele visa a evitar a tributação em cascata, bem como a reduzir a diferença de alíquota em relação 

ao Regime Cumulativo, em que é permitida a dedução de algumas despesas no cálculo das 

contribuições. Ou seja, é possível obter créditos pelos itens listados nos artigos 3 e 15 da Lei nº 

10.833/2003 e nos artigos 3 e 15 da Lei nº 10.637/2002, descritos abaixo: 

 Aquisições de Mercadorias para revenda, exceto se as mesmas forem sujeitas a 

Incidência Monofásica, Alíquota Zero ou Substituição Tributárias; 

 Aquisições de Insumos para serem utilizados na prestação de serviços e na 

produção ou fabricação de bens ou produtos; 

 Aluguéis de prédios máquinas e equipamentos, utilizados na atividade da 

empresa, pagos a pessoas jurídicas;  

 Energia Elétrica consumida nos estabelecimentos da empresa; 

 Custo de Armazenagem de Mercadorias; 

 Frete CIF Saídas; 

 Frete FOB nas Compras de Mercadorias; 

 Depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, 

utilizados nas atividades da empresa; 

 Aquisição de Máquinas e Equipamentos utilizados na produção (durante 4 

anos). 

Esse crédito do PIS e da COFINS não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo 

somente para dedução do valor devido da contribuição. Além disso, o crédito não aproveitado 

em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes. Eles, na Demonstração de 

Resultados do Exercício, são lançados conjuntamente aos custos realizados, enquanto os valores 

brutos de PIS/COFINS são lançados entre as deduções da Receita Operacional Bruta para a 

identificação da Receita Operacional Líquida.  
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Na Proposta Comercial a projeção de créditos com PIS/COFINS considera que as 

seguintes despesas geram créditos: energia elétrica, produtos químicos, todos os investimentos 

em água e metade dos investimentos em esgoto. Essa suposição, no entanto, não corresponde 

exatamente à realidade da Concessionária, que obtém créditos com energia elétrica, produtos 

químicos, materiais de aplicação direta e apenas na depreciação dos investimentos em redes e 

estações de tratamento de água e esgoto. Por simplicidade e em respeito à Proposta Comercial, 

para este reequilíbrio, optou-se por manter a regra prevista no processo licitatório de créditos 

de PIS/COFINS, ajustados aos valores considerados neste reequilíbrio dos itens que geram 

crédito.  

Por fim, cabe explicitar um erro da Proposta Comercial associada aos créditos de 

PIS/COFINS. Para o cálculo da Taxa de Fiscalização, considerou-se a Receita Líquida deduzida de 

uma taxa efetiva de PIS/COFINS, não a bruta (9,25%), como deveria ter sido e como é pago 

atualmente e fiscalizado pela ARSEC. Nesta 1ª RTO, a Taxa de Fiscalização está calculada da 

forma correta, o que não onera desnecessariamente os usuários dos serviços.  

5.2.12 Taxa para corte de asfalto 

Destaca-se ainda a alteração legislativa provocada pela Lei Complementar Municipal nº 

337/2014, de 13 de março de 2014. Ela alterou o Código Tributário do Município de Cuiabá, 

instituído pela Lei Complementar Municipal 043/1997. Em particular, a Lei Complementar 

Municipal 337/2014 alterou a Tabela V do Código Tributário municipal para prever, em seu item 

15, uma taxa para o corte de asfalto, a ser cobrada quando da aprovação de projetos e execução 

de obras em áreas particulares, calculada a partir da metragem linear de corte de asfalto, 

segundo informações da Secretaria Municipal de Obras referenciadas pela Concessionária no 

ofício CE-E-AC/PGM-JURÍDICO-1-752/2018 

Trata-se, evidentemente, de alteração tributária posterior ao Edital e à assinatura do 

Contrato de Concessão que tem o potencial de impactar o equilíbrio econômico-financeiro da 

Concessão. Fala-se do potencial porque, apesar de vigente, tem-se a informação da 

Concessionária de que até o momento a taxa não chegou a ser cobrada pelo Município. Neste 

sentido, a Concessionária vem, com o apoio da ARSEC, tentando obter o reconhecimento junto 

ao Poder Concedente da inaplicabilidade do referido tributo (pelo fato de a taxa ser aplicada 
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somente a obras realizadas em áreas particulares, como comanda a lei) e obstar eventual 

cobrança, que atingirá o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão. 

Como o tributo não vem sendo cobrado, ele não compõe a projeção de custos desta 

1ª RTO. Contudo, caso o Município decida cobrar a taxa da Concessionária na realização das 

obras necessárias ao cumprimento do Contrato de Concessão, entende-se que será necessário 

realizar uma Revisão Extraordinária para promover o reequilíbrio contratual com fundamento 

no artigo 9º, §3º da Lei Federal 8.987/1995 e a Cláusula 22.1, b) do Contrato de Concessão. 

 

5.3 OPEX utilizado para avaliação do reequilíbrio  

A análise feita até então buscou adaptar os custos previstos na Proposta Comercial ao 

mercado considerado nesta 1ª RTO. Nesse procedimento, a maior parte dos custos foram 

reportados mantendo as premissas implícitas da Proposta Comercial. No entanto, algumas 

mudanças foram feitas na projeção dos custos (i) com o Termo de Dação, que considerou os 

novos valores faturados (efetivos e projetados); (ii) incorporação do custo adicional de energia 

elétrica decorrentes das bandeiras tarifárias aplicadas entre os anos 3 e 7 da Concessão,  (iii) na 

projeção de gastos com seguros e garantias, que foi reduzido de R$ 33,7 milhões para R$ 3,31 

milhões ao ajustar-se a metodologia de cálculo e considerar os novos montantes de garantia 

impostos pelo 2º Termo Aditivo; (iv) com a adição dos custos com o fornecimento gratuito de 

água em caminhão pipa, conforme a Municipal nº 5.784/2014 e (v) a incorporação dos custos 

específicos de atendimento com serviços de esgoto na bacia da Prainha com sistema misto.  

Durante o processo de projeção dos custos fica claro que a Proposta Comercial tinha um 

pressuposto de grandes ganhos de eficiência no primeiro ano e de ganhos de escala e economias 

de escopo com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Como pode ser 

identificado na Figura 44, a Proposta Comercial projetou custos, que  quando comparados com 

os custos realizados, em moeda de maio de 2011 (deflacionados pelo IPCA), foram sempre muito 

inferiores, o que denota, que  as premissas da própria Proposta Comercial eram muito arrojadas.  

Por isso, o ajuste nos custos considerado nesta 1ª RTO, que gera um OPEX 2,47% maior 

em Valor Presente Líquido (com taxa de 11,57%), incluindo os custos adicionais com 
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atendimento a região da bacia da Prainha, não pode ser considerado excessivo, mas sim 

desafiador.  

Figura 44 – OPEX Total considerado na Proposta Comercial, na 1ª RTO e realizado (Milhões 
de reais em maio/2011) 

 

Tabela 31 – Custos considerados na 1ª RTO e os da Proposta Comercial – soma do total e em 
Valor Presente Líquido (VPL) à TIR da Proposta Comercial (11,57%) – milhões de R$ de 

mai/2011 

  Soma  
(sem prainha) 

Soma  
(com prainha) 

VPL  
(sem prainha) 

VPL  
(com prainha) 

Proposta Comercial 2.215.058.937 568.842.922 

Reequilíbrio 2.166.482.615 2.203.757.190 577.129.096 582.915.904 

Diferença (R$) -48.576.322 -11.301.747 8.286.174 14.072.982 

Diferença (%) -2,19% -0,51% 1,46% 2,47% 
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Ao comparar os custos totais do PMSB32, em moeda de maio de 2011, deflacionados 

pelo IPCA, por ano da Concessão (maio a abril) nos itens comparáveis aos deste pedido de RTO33, 

nota-se que o pedido de RTO, por considerar premissas mais fortes de eficiência, traz projeções 

significativamente inferiores conforme disposto na Figura 45.  

 

Figura 45 – OPEX do PMSB de 2019 e pedido 1ª RTO (itens comparáveis) (R$ mai/2011) 

 

Sendo assim, fica claro que a manutenção das premissas de eficiência da Proposta 

Comercial, além de ser correto segundo os objetivos regulatórios, traz menor impacto nas tarifas 

dos usuários em prol da modicidade tarifária.  

 

  

                                                           

32 A soma dos custos de pessoal, energia elétrica, produtos químicos, serviços de terceiros, outras despesas, 
outorga e taxa de regulação da ARSEC.   

33 A soma dos custos de pessoal, energia elétrica (sem esgoto da bacia da Prainha), químicos (sem esgoto 
da bacia da Prainha), outros custos, outras despesas, seguros e garantias, outorga variável e taxa de fiscalização.  
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6. CAPEX  

6.1 Considerações iniciais 

Conforme trazido na seção 2.1, o Programa de Investimentos proposto na Proposta 

Comercial, sofreu, nos primeiros anos da Concessão, diversas modificações estruturais, 

decorrentes das reais condições do saneamento do município. 

Com relação ao sistema de abastecimento de água, as obras executadas nos primeiros 

anos da Concessão tiveram por objetivo regularizar o atendimento, uma vez que as condições 

dispostas no Edital e seus anexos sobre os Sistema Públicos existentes, principalmente 

referentes à cobertura da prestação dos serviços, extensões de redes na área urbana e estado 

de conservação das instalações operacionais, não se confirmaram na assunção da Concessão.  

 A situação do sistema de água obrigou a Concessionária a executar, nos primeiros seis 

anos do contrato, um conjunto de obras maior e diferente do que o previsto na Proposta 

Comercial. Por exemplo foram executados 204 km de expansão de redes de água enquanto tinha 

sido prevista expandir apenas 67 km. Também, muitas melhorias em Estações de Tratamento 

de Água se mostraram necessárias em função, dentre outros, da baixa qualidade da água 

captada e da menor capacidade de produção.  

Quanto ao esgotamento sanitário, a execução foi aquém do planejado na Proposta 

Comercial. Por exemplo, houve a expansão de apenas 5 km e renovação de 4 km de redes de 

esgoto, quando eram previstos 293 km de expansão e 29 km de renovação. Essa baixa realização 

foi consequência, em parte, pelo fato de ter sido necessário priorizar medidas de melhoria do 

abastecimento de água à população. 

Com relação aos outros investimentos complementares previstos na Proposta 

Comercial, em termos financeiros, a execução nos seis primeiros anos foi da ordem de 83% (R$ 

82,5 milhões executados de um total previsto de R$ 99,0 milhões), tendo sido privilegiada a 

realização de inversões nos sistemas de apoio técnico e empresarial da Concessionária. 

Já o CAPEX projetado para os anos posteriores ao 6 sofreu uma mudança de diretriz com 

a celebração do TAC junto ao MP-MT, em novembro de 2016, cujos termos foram 

contratualizados com a formalização do 2º Termo Aditivo.  
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Por meio do 2º Termo Aditivo, o Poder Concedente impôs um novo Programa de 

Investimentos para os 7 anos após a retomada da Concessão – aproximadamente entre o 6º e 

12º ano da Concessão (de maio de 2017 a abril de 2024) e uma reprogramação das metas de 

atendimento de esgoto. Esse novo prognóstico de investimentos para os sete anos, no valor 

total de R$ 1.120,4 milhões (preço de dezembro de 2016), também considerou em seu 

arcabouço um Plano Emergencial de Retomada dos Investimentos para execução nos primeiros 

30 meses. O Plano Emergencial estabeleceu um conjunto de investimentos de abastecimento 

de água para os sistemas do Ribeirão do Lipa, Parque Cuiabá e Coophema, no valor de R$ 92,1 

milhões. Para o esgotamento sanitário, o Plano Emergencial previu a aplicação de R$ 131,8 

milhões, beneficiando os sistemas de Dom Aquino e Tijucal.  

Em janeiro de 2018, a Águas Cuiabá contratou a Concremat Engenharia e Tecnologia 

S/A, para revisão e atualização do seu Plano Diretor de Água, Esgoto e Lodo do Município de 

Cuiabá (PDAE). Essa atualização foi realizada de acordo com as diretrizes estabelecidas no Art.19 

da Lei Nacional de Saneamento Básico Nº 11.445/2007, e com o Decreto 7.217/2010, que 

regulamentou a referida lei.  

A atualização do PDAE, identificou as necessidades de redefinir os investimentos 

anteriormente planejados,  e sugeriu alterações no escopo do Plano Emergencial. Desta forma, 

em abril de 2018, o Poder Concedente, a Águas Cuiabá e a ARSEC, em comum acordo e decisão 

entre as partes perante o MP-MT, formalizaram alterações ao Plano Emergencial do TAC, em 

termo aditivo específico. 

Diante do quadro descrito, verifica-se que o Plano de Investimentos da Concessão, 

apresentado originalmente na Proposta Comercial, sofreu ao longo do tempo diversas 

alterações, podendo ser destacados três momentos significantes:  

 No período entre o 1º ao 5º ano da Concessão, os investimentos executados 

foram definidos pela necessidade de melhoria das condições operacionais dos 

sistemas existentes e pela necessidade de ampliar o atendimento dos serviços 

de água;  

 No período compreendido entre o 6º ao 12º ano da Concessão, os 

investimentos foram estabelecidos pelo Plano Emergencial, Anexo I do 2º 
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Termo Aditivo, que contratualiza as disposições definidas no TAC, devendo esse 

ser considerado em sua versão revisada; a orçamentação destes 

empreendimentos considerou os quantitativos necessários ao alcance das 

novas metas regulatórias e os preços unitários da Planilha de Preços 

Desonerados do SINAP – MT. Este Plano de investimentos referente aos 7 anos 

tem o valor total de R$ 1.120,4 mil, conforme Anexo IIB – do 2º Termo Aditivo 

(preços de dezembro de 2016). 

 Finalmente, no período compreendido entre o 13º ao 30º  ano da Concessão, os 

investimentos foram estabelecidos pela revisão do PDAE e se destinam a 

atender ao crescimento vegetativo dos sistemas e às necessidades de melhorias 

e renovação de unidades operacionais; a orçamentação destes 

empreendimentos considerou os quantitativos necessários à manutenção das 

metas regulatórias, as renovações de ativos previstas e os preços unitários da 

Planilha de Preços Desonerados do SINAP – MT (referência dezembro de 2017, 

atualizadas para agosto de 2018).  

Nota-se que o conjunto de investimentos descritos no PDAE, ao contrário do proposto 

no PMSB de 2019 de Cuiabá, segue o acordado com a Prefeitura Municipal, a ARSEC e o MP-MT 

até o ano 12 e tem como base estudos de engenharia específicos para a realidade do município 

– e não apenas projeções por indicadores e custos médios –, por isso, entende-se que ele é que 

deve ser utilizado para a 1ª RTO da Águas Cuiabá.  

No entanto, ressalta-se que o PDAE foi desenhado para atender as metas do 2º Termo 

Aditivo e o PMSB de 2019 recém aprovado indica para nova mudança de metas de controle e 

redução de perdas, que são significativamente mais desafiadoras que o último indicador 

pactuado. Por isso, a Águas Cuiabá entende que novos ajustes no plano de investimentos ainda 

podem ser propostos, dado o curto tempo para análises aprofundadas sobre a necessidade 

adicional de investimentos para atender às novas metas de perdas.  

As tabelas a seguir, apresentam o resumo dos valores dos investimentos nestes três 

momentos, todos a preços de maio/2011.  
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 A Tabela 32 detalha, para as diversas categorias e componentes do Programa de 

Investimentos: (i) os valores realizados dos investimentos nos primeiros 5 anos da Concessão, 

em relação ao previsto na Proposta Comercial; e (ii) os valores realizados no 6º e no 7º ano 

(desembolsos no período de maio/2018 a jul/2018) da Concessão, que já incluem desembolsos 

com os empreendimentos do Plano Emergencial. 

Tabela 32 - Resumo dos valores dos investimentos em R$ de maio/2011 – Anos 1 ao 7. 

 

A Tabela 33, apresenta o Programa de Investimentos para o período do 6º ao 12º ano 

(Plano Emergencial de 7 anos), comparando os valores previstos pela Proposta Comercial, o 

novo PDAE e o 2º Termo Aditivo (considerando a versão revista do Plano Emergencial acordada 

entre as partes no âmbito de termo aditivo), sendo que o Plano Diretor prevê investimentos 

apenas a partir de agosto de 2018.  

Tabela 33 - Resumo dos valores dos investimentos em R$ de maio/2011 – Anos 6 ao 12 

 

A Tabela 34 discrimina os valores previstos para o período compreendido entre o 13º ao 

30º ano da Concessão, comparando os valores previstos na Proposta Comercial com os do PDAE. 

PC REALIZADO

1 MELHORIAS / RENOVAÇÃO DOS SISTEMAS ATUAIS 113.838.423 78.854.131

1.1 MELHORIAS SISTEMA ÁGUA 81.586.006 39.708.186

1.2 MELHORIAS SISTEMA ESGOTO 7.450.000 2.498.890

1.3 MELHORIAS / RENOVAÇÃO DESENVOLV. OPERAC.  MANUT. E COMERCIAL 22.287.930 35.226.009

1.4 MELHORIAS / RENOVAÇÃO SISTEMA ATENDIMENTO /COMERCIAL 2.514.488 1.421.046

2 EXPANSÃO / RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS 123.732.466 150.886.438

2.1 EXPANSÃO / RENOVAÇÃO  ÁGUA 38.825.270 139.727.999

2.2 EXPANSÃO / RENOVAÇÃO ESGOTO 84.907.196 11.158.439

3 RENOVAÇÃO PERIÓDICA DAS INSTALAÇÕES 0 5.761.573

3.1 RENOVAÇÃO ÁGUA 0 5.761.573

4 ESTUDOS E PROJETOS 77.500.000 33.906.501

315.070.890 269.408.643TOTAL GERAL

ANO 1 AO 5
Investimentos em R$ de maio/2011 (formato ITA - Anexo 1 - E)

ANO 6 ANO 7

REALIZADO REALIZADO

21.080.621 8.180.215

14.553.824 6.586.505

329.432 341.444

6.137.316 1.252.266

60.049 0

9.143.157 9.845.231

8.713.709 7.194.808

429.449 2.650.423

740.160 0

740.160 0

847.094 1.126.899

31.811.031 19.152.345

PC PD 2º Termo Aditivo

1 MELHORIAS / RENOVAÇÃO DOS SISTEMAS ATUAIS 3.950.000 9.854.163 -

1.1 MELHORIAS SISTEMA ÁGUA 0 9.854.163 -

1.2 MELHORIAS SISTEMA ESGOTO 0 0 -

1.3 MELHORIAS / RENOVAÇÃO DESENVOLV. OPERAC.  MANUT. E COMERCIAL 3.700.000 0 -

1.4 MELHORIAS / RENOVAÇÃO SISTEMA ATENDIMENTO /COMERCIAL 250.000 0 -

2 EXPANSÃO / RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS 258.003.726 713.527.685 -

2.1 EXPANSÃO / RENOVAÇÃO  ÁGUA 91.992.643 118.050.607 -

2.2 EXPANSÃO / RENOVAÇÃO ESGOTO 166.011.083 595.477.078 -

3 RENOVAÇÃO PERIÓDICA DAS INSTALAÇÕES 0 0 -

3.1 RENOVAÇÃO ÁGUA 0 0 -

4 ESTUDOS E PROJETOS 1.500.000 2.140.151 -

263.453.726 725.521.999 776.341.228TOTAL GERAL

ANO 6 AO 12
Investimentos em R$ de maio/2011 (formato ITA - Anexo 1 - E)
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Tabela 34 - Resumo dos valores dos investimentos em R$ de maio/2011 – Anos 7 ao 30. 

 

Tendo em vista o panorama apresentado, nas seções a seguir são detalhadas as 

premissas e valores de investimentos considerados neste relatório técnico da 1ª RTO.  

Em resumo, para os primeiros 6 anos, considerou-se, quando disponível, os 

quantitativos físicos realizados e os preços unitários da proposta comercial, como foi o caso de 

redes, ligações, coletores e hidrômetros.  No caso dos  dispêndios em melhorias e renovação de 

desenvolvimento operacional, manutenção e comercial e em recadastramento comercial foi 

considerado como limite o valor total previsto na Proposta Comercial. Já para os outros 

investimentos, considerou-se o valor financeiro realizado, uma vez que a proposta comercial 

não tem a discriminação do valor total entre quantitativo físico e preços unitários. Em muitos 

desses casos, não é possível sequer fazer um paralelo entre o previsto e o realizado dado que as 

característica e especificações técnicas são totalmente diferentes – esse tema está tratado na 

seção 6.2.  

A partir do 7º ano, estão incluídas as projeções do PDAE – a descrição dos investimentos 

projetados está na seção 6.3.  

6.2 Investimentos dos seis primeiros anos da Concessão considerados na 1ª RTO 

A seguir, serão apresentados os investimentos considerados no reequilíbrio desta 1ª 

RTO nos primeiros 6 anos da concessão. Todos os valores aqui descritos estão em moeda de 

maio de 2011 e estão classificados conforme o disposto no Anexo 1 – E do Relatório de 

Indicadores da Concessionária. 

1 MELHORIAS / RENOVAÇÃO DOS SISTEMAS ATUAIS

1.1 MELHORIAS SISTEMA ÁGUA

1.2 MELHORIAS SISTEMA ESGOTO

1.3 MELHORIAS / RENOVAÇÃO DESENVOLV. OPERAC.  MANUT. E COMERCIAL

1.4 MELHORIAS / RENOVAÇÃO SISTEMA ATENDIMENTO /COMERCIAL

2 EXPANSÃO / RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 EXPANSÃO / RENOVAÇÃO  ÁGUA

2.2 EXPANSÃO / RENOVAÇÃO ESGOTO

3 RENOVAÇÃO PERIÓDICA DAS INSTALAÇÕES

3.1 RENOVAÇÃO ÁGUA

4 ESTUDOS E PROJETOS

TOTAL GERAL

Investimentos realizados em R$ de maio/2011 (formato ITA - Anexo 1 - E)
PC PD

3.950.000 50.528.593

0 50.528.593

0 0

3.700.000 0

250.000 0

297.233.722 114.888.401

134.421.146 54.176.099

162.812.576 60.712.303

0 0

0 0

1.500.000 1.461.774

302.683.722 166.878.769

ANO 7 AO 30
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A Tabela 35 resume os resultados das considerações que serão explicadas nas seções a 

seguir. Por ela, nota-se que muitos investimentos foram considerados pelo seu valor de 

realização, mas, nos itens em que foi possível rastrear os quantitativos físicos e associar a eles 

os custos unitários da Proposta Comercial, consideraram-se os preços da Proposta Comercial. 

Também, em itens de dispêndio em que não foi possível identificar motivações claras e 

justificáveis para o gasto acima ou abaixo do projetado, considerou-se o gasto previsto na 

Proposta Comercial.  

Tabela 35 – Investimentos nos 6 primeiros anos da Concessão – Proposta Comercial, 
Realizado e valores considerados na 1ª RTO (R$ maio/2011) 

 

Essa abordagem em relação aos investimentos realizados fez com que os valores 

reconhecidos para o reequilíbrio desta 1ª RTO ficassem 42% menores que o previsto na Proposta 

Comercial e 33% menores que o efetivamente dispendido pela Concessionária.   

6.2.1 Capex do Sistema de Abastecimento de Água 

6.2.1.1 Melhorias no Sistema de Água  

Na categoria Melhorias no Sistema de Água, os investimentos executados, como um 

todo, foram 33,5% inferiores aos previstos na Proposta Comercial – totalizando R$ 54,3 milhões, 

muito embora a realização em alguns componentes tenha sido superior à prevista. Na realidade, 

observa-se que esses investimentos foram completamente replanejados e executados 

conforme as necessidades identificadas no momento da assunção dos Serviços. Uma vez que o 

valor realizado foi menor que o previsto na Proposta Comercial, e que não é possível fazer uma 

comparação biunívoca entre as obras realizadas e aquelas previstas, para fins desta 1ª RTO se 

considerou o valor realizado.  

PC REALIZADO 1ª RTO

1 MELHORIAS / RENOVAÇÃO DOS SISTEMAS ATUAIS 114.088.423 99.934.752 81.204.230

1.1 MELHORIAS SISTEMA ÁGUA 81.586.006 54.262.010 54.262.010

1.2 MELHORIAS SISTEMA ESGOTO 7.450.000 2.828.321 2.828.321

1.3 MELHORIAS / RENOVAÇÃO DESENVOLV. OPERAC.  MANUT. E COMERCIAL 22.537.930 41.363.325 22.537.930

1.4 MELHORIAS / RENOVAÇÃO SISTEMA ATENDIMENTO /COMERCIAL 2.514.488 1.481.095 1.575.968

2 EXPANSÃO / RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS 155.457.386 160.029.595 86.189.346

2.1 EXPANSÃO / RENOVAÇÃO  ÁGUA 49.527.070 148.441.707 75.270.237

2.2 EXPANSÃO / RENOVAÇÃO ESGOTO 105.930.316 11.587.888 10.919.109

3 RENOVAÇÃO PERIÓDICA DAS INSTALAÇÕES 0 6.501.733 6.501.733

3.1 RENOVAÇÃO ÁGUA 0 6.501.733 6.501.733

4 ESTUDOS E PROJETOS 77.500.000 34.753.595 34.753.595

5 RECEITAS DE EMPREENTEIROS -7.048.421

347.045.810 301.219.674 201.600.482

-13% -42%

Investimentos em R$ de maio/2011 (formato ITA - Anexo 1 - E)

TOTAL GERAL

ANO 1 AO 6

Diferença % em relação a Proposta Comercial
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Com relação ao componente Barragem, Captação e Elevatória de Água Bruta, os 

investimentos executados foram superiores aos previstos na Proposta Comercial e 

representaram R$ 7,8 milhões. Destacam-se no componente a realização de serviços de 

melhorias nos sistemas de produção de água do Porto, do Coophema, do Parque Cuiabá e do 

Tijucal, onde foram (i) recuperadas balsas e mangotes das captações flutuantes; (ii) adquiridos 

e instalados novos painéis de comando e conjuntos motobombas; e (iii) instalados inversores de 

frequência, visando uma operação eficiente dos sistemas de bombeamento.  

No que diz respeito ao componente ETA / Poços, os investimentos executados foram 

superiores aos previstos na Proposta Comercial, totalizando R$ 21,5 milhões nos primeiros 6 

anos da Concessão. Eles tiveram como finalidade principal adequar os sistemas de tratamento 

existentes às alterações da qualidade da água bruta dos mananciais utilizados para 

abastecimento. Nesse contexto, os principais sistemas de abastecimento de Cuiabá foram 

beneficiados, a saber: Ribeirão do Lipa, Tijucal, Coxipó, Central, Porto, Coophema e Parque 

Cuiabá.  

Entre as diversas intervenções que foram executadas neste componente, destacam-se: 

(i) recuperação de floculadores, decantadores e sistemas de filtração; (ii) substituição de 

válvulas e comportas; (iii) instalação de novos painéis de comando, conjuntos motobombas e 

compressores; (iv) aquisição de equipamentos e instrumentos de medição e monitoramento da 

qualidade da água; (v) adequação de sistemas de dosagem de produtos químicos e de 

desinfecção; (vi) implantação de sistemas de drenagem e lavagem de filtros; (vii) aquisição e 

instalação de misturadores eletromecânicos nos tanques de preparação de produtos químicos 

e na unidade de floculação; (viii) substituição de talhas elétricas de elevação e manuseio de 

cilindros de cloro; (ix) reforma e adequação no sistema de iluminação interna e externa nas ETAs; 

e (x) pintura de todas as unidades das estações de tratamento. 

Quanto ao componente de Implantação de Tratamento Lodo – Água, não foi executada 

qualquer ação pelo fato de que a revisão do Plano Diretor de Água Esgotos (PDAE) indicou que 

os investimentos referentes ao tratamento de lodo das ETAs deverão ser considerados no 

componente de esgotos, uma vez que a destinação final desses lodos será equacionada no 

processo operacional das ETEs. Para tanto, é prevista a implantação de “lododutos” interligando 

ETAs à ETEs. 
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Com relação ao componente Adutoras e Acessórios – Proteção Transientes, os 

investimentos executados foram inferiores aos previstos na Proposta Comercial, tendo sido 

realizados R$ 0,5 milhões, quando eram esperados investimentos de R$ 15,2 milhões pela 

Proposta Comercial. Dentro do componente foram executadas ações voltadas à aquisição e 

instalação de tanque hidropneumático para amortização de transiente hidráulico na EEAT Bom 

Clima (sistema Ribeirão do Lipa) e instalação de válvulas de regulagem de vazão e ventosas na 

adutora de água bruta (DN-1200 mm) do Sistema Tijucal. 

Com relação ao componente Elevatória de Água Tratada e Booster, os investimentos 

executados foram inferiores aos previstos na Proposta Comercial, totalizando um investimento 

de  R$ 1,4 milhões, quando eram esperados investimentos de R$ 2,7 milhões pela Proposta 

Comercial. Dentro do componente foram executados ações de melhorias no SAA Ribeirão do 

Lipa, Coophema, Tijucal e Central, envolvendo as seguintes principais inversões: (i) reforma dos 

conversores de corrente ABB das EEAT; (ii) Reforma e substituição de motores e substituição de 

bombas nas EEAT; (iii) Pintura anticorrosiva das tubulações de recalque nas EEAT; e (iv) aquisição 

e instalação de motores de alto rendimento com seus respectivos acionamentos na EEAT. 

No que diz respeito ao componente Reservação, os investimentos executados neste 

componente foram superiores aos previstos na Proposta Comercial, totalizando R$ 3,4 milhões. 

Os investimentos em reservação, além de garantirem a continuidade do abastecimento nos 

horários de pico, possibilitam modular a operação dos sistemas de bombeamento possibilitando 

significativas economias com energia elétrica. Dentro do componente o principal investimento 

executado foi a reforma e recuperação do reservatório Altos da Serra (5.500 m³). 

Quanto ao componente de Automação e Telemetria, os investimentos executados 

foram superiores aos previstos na Proposta Comercial totalizando R$ 4,6 milhões. Os recursos 

foram empregados para a implantação de Centro de Controle Operacional – CCO, que é uma 

unidade vital na operação dos sistemas existentes por possibilitar a supervisão e controle da 

automatização de elevatórias, ETAs, reservatórios, boosters e poços. Atualmente, o CCO conta 

com mais de 155 estações de monitoramento e controle, supervisionando 201 pontos de 

pressão, 96 informações de vazões, 115 acionamentos de bombas e válvula e 72 controles de 

nível de reservatórios. 
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Quanto ao componente Setorização e Macromedição, os investimentos executados 

foram superiores aos previstos, tendo sido realizados R$ 9,8 milhões, quando eram esperados 

investimentos de R$ 2,2 milhões pela Proposta Comercial. As ações executadas possibilitaram a 

implantação do CCO e, por consequência, todas as rotinas de supervisão e controle dos sistemas. 

Dentre as ações que forma realizadas no  contexto do podem ser destacadas as inversões 

executadas no sistema Tijucal, com a instalação de medidores de vazão de água bruta e tratada 

e medidores de nível em diversos reservatórios. 

Com relação ao componente Outros, os investimentos executados foram inferiores aos 

previstos na Proposta Comercial, totalizando um investimento de R$ 5,3 milhões. 

6.2.1.2 Expansão / Renovação do Sistema de Água 

Para a expansão e renovação dos Sistemas de Água, foram adotados dois tipos de 

tratamento. Onde a Proposta Comercial apresenta claramente a desagregação de preços 

unitários e quantitativos físicos identificáveis, considerou-se a realização desses ativos sob os 

custos da Proposta Comercial – esse foi o caso de redes, ligações, ramais e hidrômetros. Para os 

demais investimentos, como existem motivações claras e justificáveis para a execução distinta 

do disposto na Proposta Comercial, considerou-se os valores efetivamente realizados – esse foi 

o caso dos investimentos nas Estações de Tratamento de Água e Reservatórios.  

Com relação à expansão e renovação de Estações de Tratamento de Água, os 

investimentos executados foram superiores aos previstos na Proposta Comercial, totalizando 

R$ 11,2 milhões. Esses investimentos representam inversões fundamentais à operação dos 

sistemas produtores em utilização e tiveram como finalidade principal expandir a capacidade 

dos sistemas de tratamento existentes tendo em vista a menor capacidade de produção 

identificada na assunção dos Serviços e às alterações não esperadas no Edital da qualidade da 

água bruta dos mananciais utilizados para abastecimento. Por isso, eles foram considerados na 

sua totalidade nesta 1ª RTO. Dentro do componente pode ser ressaltado como principal 

investimento executado a duplicação da ETA Ribeirão do Lipa, com a implantação de uma nova 

ETA com capacidade para 200 l/s. Cabe destacar que os investimentos realizados foram, 

tecnicamente, muito diferentes dos previstos na Proposta Comercial, o que impossibilita sua 

comparação direta. 
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Quanto ao componente de Reservação, os investimentos executados foram superiores 

aos previstos na Proposta Comercial, representando um investimento total de R$ 3,9 milhões. 

Os investimentos em reservação, além de garantirem a continuidade do abastecimento nos 

horários de pico, possibilitam modular a operação dos sistemas de bombeamento possibilitando 

significativas economias com energia elétrica. Dentro do componente o principal investimento 

executado foi a implantação de dois novos reservatórios (Altos do Ribeirão e Bom Clima), com 

capacidade conjunta de 5.900m³, e do novo reservatório de Manduri, com capacidade de 

2.000m³.  Neste caso, foi considerado o valor realizado de R$ 3,9 milhões.  

Com relação ao componente redes, ligações, ramais e hidrômetros, os investimentos 

executados foram superiores aos previstos na Proposta Comercial, inclusive em termos de 

quantitativos físicos. A Tabela 36 resume as quantidades realizadas e previstas na Proposta 

Comercial. A expansão e substituição de redes de água foi de 321,9 km nos 6 primeiros anos da 

Concessão, enquanto era esperado, pela Proposta Comercial, 243,5 km no mesmo período; a 

expansão e substituição de ligações foram de 104,9 mil nos 6 primeiros anos e o planejado pela 

Proposta Comercial era 35,1 mil ligações; por fim, a substituição de hidrômetros foi de 57,6 mil 

unidades, quando esperava-se 4,5 mil unidades. Essas diferenças quantitativas se justificam no 

diferente cenário encontrado pela Concessionária na assunção dos serviços, que não 

apresentava os serviços de água universalizados e redes de distribuição com comprimentos 

abaixo do informado no Edital.  

Tabela 36 – Quantitativos físicos realizados e projetados na Proposta Comercial em água   
Realizado  Proposta 

Comercial 
Realizado   
(-) PC 

Realizado / 
PC (%) 

EXPANSÃO  ÁGUA         

Rede de distribuição (metros) 204.096 67.268 136.828 203% 

Ligação completa (unidades) 47.287 30.629 16.658 54% 

RENOVAÇÃO ÁGUA         

Rede de distribuição  (metros) 117.849 176.247 -58.398 -33% 

Hidrômetros (unidades) 108.636 64.039 44.597 70% 

Substituição de ligações (unidades) 57.620 4.483 53.137 1185% 

 

Uma vez que a Proposta Comercial explicita o custo unitário e os quantitativos previsto 

para  redes, ligações e hidrômetros, propõe-se para esta 1ª RTO considerar os custos unitários 

da Proposta Comercial e os quantitativos físicos realizados. Essa consideração faz com sejam 

reconhecidos R$ 54,8 milhões em redes, ligações e ramais e R$ 5,4 em hidrômetros, sendo que 
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os gastos efetivos, em moeda de maio de 2011, com esses componentes foram R$ 129,3 milhões 

e R$ 4,1 milhões, respectivamente. Assim, o tratamento proposto representa o reconhecimento 

de apenas 45% dos gastos efetivamente dispendidos e o risco associado ao custo unitário se 

mantém com a Concessionária, mas a quantidade executada fica a cargo do Poder Concedente, 

pois houve uma distorção nas informações do Edital quanto a cobertura do serviços e 

comprimento de redes de abastecimento de água.  

O Anexo A detalha os investimentos realizados em redes, segundo material e diâmetro, 

e hidrômetros.  

6.2.1.3 Renovação Eletromecânica das Instalações de Água 

Os investimentos executados neste componente foram de R$ 6,5 milhões e não estavam 

previstos na Proposta Comercial para ocorrer nos 6 primeiros anos da Concessão. Face à 

natureza dos investimentos, os valores realizados foram considerados na proposta de equilíbrio, 

uma vez que os investimentos em renovação eletromecânica, além de garantirem a 

continuidade do funcionamento dos sistemas, atuam preventivamente para evitar a incidência 

de paralisações decorrentes de quebras ou defeitos de equipamentos instalados nas unidades 

operacionais. 

Dentro do contexto do componente podem ser ressaltadas as seguintes ações 

executadas nas ETAs São Sebastião e Presidente Marques, ambas do SAA Central e da ETA 3, do 

SAA Tijucal: melhorias eletromecânicas nos conjuntos motobombas do sistema de lavagem dos 

filtros; aquisição e instalação de equipamentos reservas; instalação de proteção nos 

acoplamentos; e melhorias nos componentes dos painéis de comando elétrico dos conjuntos 

motobombas. 

6.2.2 Capex do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Como mencionado anteriormente, na categoria Esgotamento Sanitário o investimento 

realizado foi muito aquém do originalmente previsto na Proposta Comercial. As inversões 

realizadas são discriminadas nos itens seguintes acompanhadas da consideração adotada para 

esta 1ª RTO. 
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6.2.2.1 Melhorias no Sistema de Esgotos 

As melhorias no Sistema de Esgotos de Cuiabá foram inferiores ao previsto na Proposta 

Comercial e não são facilmente comparáveis com os investimentos originais. Por isso, nesta 1ª 

RTO estão considerados os valores realizados em moeda de maio de 2011. Dessa forma, os 

usuários pagam apenas pelo efetivamente executado pela Concessionária.  

No componente Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) os investimentos executados 

foram inferiores aos previstos na Proposta Comercial, realizando apenas R$ 2 milhões, quando 

eram previstos R$ 5 milhões. Dentro do componente foram executados investimentos de 

melhoria e revitalização em diversas ETES, a saber: ETE Tijucal, ETE Florais, ETE São Carlos, ETE 

Santa Inês, ETE Coophema, ETE Jardim Universitário, dentre outras. Dentre os serviços 

executados se destacam: (i) instalação de queimador de gás; (ii) reformas e melhorias nas 

unidades de Reator UASB; (iii) instalação de equipamento de desinfecção por ultravioleta; (iv) 

substituição das placas de sustentação de biofiltros; (v) desassoreamento das 03 (três) lagoas 

de tratamento da ETE Tijucal; (vi) execução de novo emissário de esgoto tratado; (vii) instalação 

de novos aeradores submersíveis; e (viii) substituição das bombas e limpeza do poço de sucção.  

No componente Reformas das Estações Elevatórias de Esgotos (EEEs), os investimentos 

executados foram inferiores aos previstos na Proposta Comercial, os valores efetivamente 

realizados foram apenas de R$ 0,8 milhões, quando eram previstos R$ 2,45 milhões. Dentro do 

componente foram executados os seguintes investimentos: (i) limpeza do poço de sucção, 

instalação de novas grades de retenção, reparo e acionamento da bomba e reparo da cerca de 

proteção, da EEE Barbado; (ii) Construção de dique; (iii) instalação e reparo de cerca; (iv) 

adequação de novo pré-tratamento; (v) limpeza das caixas; (vi) reativação da EEE Tijucal; (vii) 

Interligação de emissário com tubulação de ferro fundido, escoramento em blocos de concreto,  

reativação de quadros de comando e de energia elétrica; (viii) reinstalação de cercas da EEE 

Gambá; (ix) Limpeza do acesso à área; (x) conserto do CMB; e (xi) implementação de instalação 

elétrica e hidromecânica da EEE Renascer. 

6.2.2.2 Expansão / Renovação dos Sistemas de Esgotos 

No componente Estações de Tratamento de Esgotos os investimentos executados 

foram inferiores aos previstos na Proposta Comercial, sendo considerados nesta 1ª RTO apenas 
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os valores efetivamente realizados de R$ 377 mil, quando eram esperados 32 milhões. No 

componente foram executados apenas intervenções de substituição de equipamentos em 

algumas ETEs.  

No componente Estações Elevatórias os investimentos executados foram inferiores aos 

previstos na Proposta Comercial, sendo considerados nesta 1ª RTO apenas os valores 

efetivamente realizados de R$ 2,9 mil, quando eram esperados R$ 2 milhões. Dentro do 

componente o principal investimento executado se refere à execução da nova Estação 

Elevatória de Esgoto para encaminhamento de contribuição à ETE Ilza Picolli. 

No que se refere ao componente Redes, coletores, ramais e ligações, os investimentos 

executados foram inferiores aos previstos na Proposta Comercial tanto em termos financeiros 

quanto em quantitativos físicos. Os quantitativos realizados estão na Tabela 37. Por ela, nota-se 

que a expansão e substituição de redes de esgoto realizadas pela Concessionária foi 9,5 km, 

enquanto eram previstas pela Proposta Comercial a realização de 322 km; as expansões e 

renovações de ligações de esgoto foram 8,0 mil unidades, quando estavam previstas 36,6 mil 

unidades na Proposta Comercial. Dentro do contexto do componente foram executados 

investimentos de renovação da rede coletora no bairro Grande Terceiro (envolvendo 

substituições de redes, ligações e poços de visita), no CPA (envolvendo manutenções corretivas 

e preventivas em mais de 15 km de redes coletoras de esgoto nos bairros CPA I, II, III e IV) e 

outras expansões e substituições de redes detalhadas no Anexo A.  

Tabela 37 - Quantitativos físicos realizados e projetados na Proposta Comercial em esgoto   
Realizado  Proposta 

Comercial 
Realizado 

(-) PC 
Realizado 
/ PC (%) 

EXPANSÃO ESGOTO         

Rede coletoras e coletores tronco 5.356 293.266 -287.910 -98% 

Ligações 3.798 7.414 -3.616 -49% 

RENOVAÇÃO ESGOTO        

Ramais prediais de esgoto (lig de esgoto) 955 2.256 -1.301 -58% 

Rede coletoras 4.175 29.218 -25.043 -86% 

 

Uma vez que a Proposta Comercial estabelece para redes, coletores e ligações de esgoto 

um custo unitário e o quantitativo físico previsto, para esta 1ª RTO serão considerados os custos 

unitários da Proposta Comercial aplicados aos quantitativos físicos realizados. Essa 

consideração faz com sejam reconhecidos R$ 3,2 milhões em redes, coletores, ramais e ligações 
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de esgoto, quando os gastos efetivos, em moeda de maio de 2011, com os componentes foram 

R$ 3,9 milhões. 

6.2.2.3 Outros em esgoto 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, sendo considerados nesta 1ª RTO apenas os valores efetivamente 

realizados de R$ 7,3 milhões. Dentro da abrangência do componente foram executadas 

manutenções preventivas nos bairros: Tijucal e Coophamil (envolvendo 7.500m de rede coletora 

e mais de 90 poços de visita); São Gonçalo, Novo Milênio, Parque Cuiabá e Grande Terceiro 

(envolvendo 2.800 m de rede coletora de esgoto, com retirada de aproximadamente 8.800 L de 

resíduos). 

 

6.2.3 Outros investimentos complementares 

6.2.3.1 Melhorias / Renovação Desenvolvimento da Operação, Manutenção e Comercial 

Os investimentos executados nesta categoria foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial. Foram executados R$ 41,3 milhões enquanto eram previstos R$ 22,5 

milhões. Como não há elementos objetivos e explícitos que e justifiquem esse gasto superior 

ao planejado, considerou-se para esta 1ª RTO os valores totais estabelecidos na Proposta 

Comercial com esse conjunto de melhorias e renovações em desenvolvimento da operação, 

manutenção e comercial. Sendo assim, R$ 18,8 milhões gastos não estão reconhecidos no 

reequilíbrio.  

6.2.3.2 Melhorias / Renovação Sistema de Atendimento e Comercial 

Os investimentos em melhorias e renovações em sistemas de atendimento e comercial 

se resumem a três grupos: implantação/ recuperação de agências; recadastramento comercial 

e call center.  

Como foram feitas ações de implantação e recuperação de agências de atendimento 

aos usuários, serão considerados no reequilíbrio da 1ª RTO os dispêndios previstos com o item 

na Proposta Comercial de R$ 750 mil, apesar do gasto afetivo ter sido menor de R$ 582 mil. Isso, 
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pois entende-se que o risco de gasto a mais ou a menos é da Concessionária – como ocorreu em 

outros investimentos. E como não existem elementos objetivos que justifiquem que o menor 

custo foi pela não realização de ações de melhoria, entende-se correto considerar o valor da 

proposta comercial.  

Já no componente Recadastramento Comercial os investimentos executados foram 

superiores aos previstos na Proposta Comercial, totalizando R$ 838 mil, quando eram previstos 

R$ 765 mil. Como a necessidade de recadastramento comercial era prevista no Edital, entende-

se que os gastos acima são parte do risco do negócio da Concessionária, por isso, nesta 1ª RTO 

serão considerados os dispêndios previstos na Proposta Comercial com esse item.  

 Por fim, no componente Call Center os investimentos executados foram 

significativamente menores, em que foram gastos R$ 61,5 mil, mas era previsto R$ 1 milhão. 

Sendo assim, na 1ª RTO foram considerados apenas os valores efetivamente realizados. 

6.2.3.3 Estudos e Projetos 

Os investimentos executados na categoria Estudos e Projetos foram inferiores aos 

previstos na Proposta Comercial, totalizando em R$ 34,7 milhões, quando a projeção de gastos 

na Proposta Comercial com o item era de R$ 77,5 milhões. Dado que esses estudos  estão 

vinculados ao investimentos realizados, por prudência considerou-se como limitador o valor 

efetivamente gasto. 

Vale ressaltar que dentre as principais ações desenvolvidas nesta categoria, estão às 

relativas ao componente de Controle e Redução de Perdas de Água, dentre as quais se 

destacam: a implantação de válvulas reguladoras de pressão; a pesquisa de vazamentos 

invisíveis, com geofonamento;  a substituição de redes antigas com elevada frequência de 

rompimentos; os fechamentos de anéis para setorização dos sistemas; instalação de 

macromedidores e medidores de nível em reservatórios; a instalação de válvulas 

telecomandadas; a modelagem hidráulica dos sistemas etc.  

Ainda nesta categoria, também merecem destaque as atividades implementadas no 

componente de Projetos Técnicos, dentre as quais vale salientar: (i) elaboração do Diagnóstico 

das Unidades Operacionais de Água e Esgotos; (ii) elaboração do 1º Plano Diretor de Água e 

Esgotos do Município de Cuiabá; (iii) elaboração de Projetos de Modelagem Hidráulica, 
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conforme sistemas do Plano Diretor de Água e Esgotos do Município de Cuiabá; (iv) elaboração 

de Projetos de Adutoras e Reservatórios; (v) elaboração de Projetos de Água e Esgotos; (vi) 

atualização do Plano Diretor de Água e Esgotos do Município de Cuiabá; e (vii) revisão e 

atualização das soluções técnicas para os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário do Município de Cuiabá. 

 

6.2.4 Receitas de acordos com empreendedores  

Entre as receitas com Serviços Complementares da Companhia existem aquelas que têm 

como origem acordos da Concessionária com empreendedores que atuam no município. Isso 

ocorre quando um empreendimento necessita de extensões de rede ou outros conjuntos de 

estruturas de saneamento que não estão dentro da programação normal e estabelecida de 

intervenções da Concessionária.  

Quando isso ocorre, os empreendedores têm duas opções: (i) eles mesmos realizarem 

as obras necessárias ou (ii) pagar à Concessionária para que ela execute as obras. No primeiro 

caso, as estruturas resultantes são doadas e computadas contabilmente apenas como ativo sem 

custo, uma vez que o investimento não foi realizado pela Concessionária. Já no segundo caso, 

as estruturas são registradas contabilmente como qualquer outro investimento realizado pela 

Concessionária, e, em contrapartida, há um registro contábil das receitas recebidas junto às 

Receitas com Serviços Complementares como serviços de extensão de redes ou acordos de 

cooperação.  

Assim, toda receita advinda dos serviços de extensões de rede e acordos de 

cooperação técnica gera investimentos que são registrados junto ao CAPEX realizado pela 

Concessionária. Para dar um tratamento adequado a essas receitas verificadas até o final do 7º 

ano da Concessão, no reequilíbrio proposto nesta 1ª RTO, tais valores estão considerados 

como dedutores dos investimentos realizados por ano da Concessão, após deflacionados pelo 

Índice Nacional de Custo de Construção da Fundação Getúlio Vargas (“INCC”) para maio de 2011 

e líquidos de PIS/COFINS e ISS. Assim, garante-se o tratamento adequado do uso efetivo desses 

recursos em prol do aumento dos investimentos e contribuindo para a modicidade tarifária.  
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Tabela 38 – Receitas com empreendedores 
Ano da Concessão 1 2 3 4 5 6 7 

R$ maio/2011 

Acordo de 
Cooperação Técnica 

0 0 0 0 0 1.483.829 3.469.862 

Extensão de Redes 0 33.023 206.068 783.105 4.374.184 1.339.523 308.463 

R$ maio/2011 deduzidos PIS/COFINS e ISS 

Acordo de 
Cooperação Técnica 

0 0 0 0 0 1.272.384 
2.975.406 

Extensão de Redes 0 28.317 176.703 671.513 3.750.863 1.148.641 264.507 

 

 

6.3 Investimentos a partir do ano 7 da Concessão considerados na 1ª RTO 

Conforme já citado anteriormente, a contratação da revisão e atualização do PDAE pela 

Águas Cuiabá, representou um ponto fundamental de ajuste no Programa de Investimentos 

previsto originalmente pela Proposta Comercial da Concessão. Inicialmente, pelo fato do PDAE 

ter incorporado os investimentos previstos no Plano Emergencial, considerado em sua versão 

revista, acordada pelas partes no âmbito de termo aditivo ao TAC, e consolidado dentro do 

escopo do Plano de Investimentos de sete anos instituído pelo 2º Termo Aditivo; e, na 

sequência, por orientar todo o planejamento de investimentos dos demais anos do Contrato de 

Concessão.   

Dessa forma, os investimentos nos sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, a partir do 7º ano até o 30º ano da Concessão, além do 2º Termo Aditivo, 

serão balizados pelas diretrizes definidas pelo PDAE, comentadas nos itens a seguir. Como já 

exposto anteriormente, esse Plano, ao contrário da revisão do PMSB, é baseado em estudos e 

análises de engenharia específicos para a realidade de Cuiabá e segue o pactuado com a 

Prefeitura Municipal, a ARSEC e o MP-MT. A clara distinção qualitativa entre os planos de 

investimentos justifica a preferência do PDAE pelos investimentos do PMSB de 2019, apesar do 

primeiro considerar os valores necessários para o atendimento das metas de perdas do 2º 

Termo Aditivo.  
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6.3.1 Investimentos a serem realizados nos Sistemas de Abastecimento de Água 

O PDAE estudou três alternativas para equacionamento do abastecimento de água do 

município de Cuiabá, até o ano de 2042. No cotejamento técnico e econômico, foi selecionada 

a Alternativa 2, a seguir detalhada. 

Na alternativa 2, a sede urbana do município de Cuiabá é dividida em 04 sistemas de 

abastecimento de água: Ribeirão do Lipa, Central, Sul e Tijucal, conforme demostrado na Figura 

40, na página seguinte.  

O Sistema Ribeirão do Lipa terá sua ETA ampliada de forma a dobrar sua capacidade de 

produção, dessa forma a região atendida pelo sistema será ampliada. Além da região atendida 

atualmente, parte do macrosetor CPA (hoje pertencente ao Sistema São Sebastião) passará a 

ser atendido pelo Ribeirão do Lipa, mais precisamente parcelas dos bairros Morada da Serra, 

Centro Político Administrativo e Novo Paraíso. Essa ampliação do Ribeirão do Lipa foi prevista 

na primeira versão do Plano Diretor de 2012 e, atualmente, se encontra na fase final de 

implantação.  



                                                                        

 

 Página 125 de 215 

Figura 46 - Sistemas de Abastecimento de Água de Cuiabá – PDAE. 

 

O Sistema Central será composto pelos sistemas São Sebastião e Presidente Marques, 

eliminando essas duas nomenclaturas distintas. O Sistema Presidente Marques permanecerá 

inalterado, na sua concepção atual. Já o Sistema São Sebastião, como citado anteriormente terá 

uma parcela considerável do seu macrosetor CPA retirada da sua região de abastecimento. Em 

compensação, a partir de um rearranjo dos reservatórios da ETA São Sebastião e da expansão 

do macrosetor Bosque da Saúde, a malha de abastecimento do Sistema São Sebastião se 

expandirá englobando toda a atual área do Sistema Porto (com exceção daquela já atendida 

pela ETA Sul) e de parte do macrosetor Belvedere (Sistema Tijucal), mais precisamente a região 

dos bairros: Jardim Itália, Residencial Santa Inês, Jardim Eldorado, Planalto, Residencial 

Itamaraty e Novo Mato Grosso. 
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O Sistema Sul é um sistema inteiramente novo a ser proposto em substituição aos 

sistemas Coophema e Parque Cuiabá. Uma nova ETA denominada ETA Sul será construída na 

divisa entre os bairros Parque Geórgia e Parque Atalaia, que atenderá não só toda região dos 

sistemas Parque Cuiabá e Coophema, como também inteiramente o macrosetor Tijucal 

(pertencente ao Sistema Tijucal), parte do macrosetor Boa Esperança (Sistema Tijucal), parte 

dos sistemas isolados e parte do macrosetor Porto (Sistema Porto). O Sistema ETA Sul também 

faz parte da concepção do Plano Diretor de 2012 e, atualmente, se encontra na fase de projeto. 

Por sua vez, o Sistema Tijucal terá sua área de abastecimento reduzida. As ETAs Tijucal 

deixarão de atender todo o macrosetor Tijucal e parte considerável do macrosetor Boa 

Esperança, que passarão a ser atendidos pelos Sistema Sul e Central. Essa solução atende a um 

dos objetivos do Plano Diretor, que é a redução da região abastecida pelo Sistema Tijucal. 

O plano de obras necessário para implantação da alternativa 2 no Sistema Central, pode 

ser resumido da seguinte maneira: 

• Reforma do Reservatório RAP Palácio do Governo 1; 

• Construção de um Reservatório novo no macrosetor CPA, com capacidade para 
1.000 m³; 

• Isolamento do abastecimento dos macrosetores Novo Terceiro, Morro da 
Colina, Zona Alta e Comandante Costa a partir do Reservatório Semi 2; 

• Interligação dos Reservatórios Semi 1 e Semi 4; 

• Cortar a interligação entre a Adutora DN400 que sai do RAP Bosque da Saúde e 
se une com a Adutora DN400 que abastece CPA; 

• Cortar as ramificações de rede que abastecem o Porto (esse abastecimento será 
realizado exclusivamente pela adutora a ser construída saindo do SEMI 1); 

• Implantação de 2.240 m de Adutora DN 350 do RAP SEMI 1 passando pela Av. 
Barão de Melgaço até ́ se juntar com uma Adutora DN350 existente na Major 
Gama com a Comandante Costa, cujo sentido será invertido para abastecimento 
do Porto; 

• Substituição de 1.380 m de rede DN250 por DN300 nas ruas Comandante Costa 
e Barão de Melgaço; 

• Substituição de 1.255 m de rede de diversos diâmetros por DN200 para 
adequação no macrosetor Porto; 

• Implantação de 2.580 m de adutora DN400 ligando o Bosque da Saúde à rede 
DN400 existente na esquina da Avenida Itália com a Avenida Arquimedes 
Pereira;  
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• Interrupção da Adutora DN400 que abastece CPA na altura da derivação DN200 
existente próximo à Avenida 21 de abril; e 

• Interrupção da Adutora DN400 que abastece o macrosetor Boa Esperança antes 
da travessia na ponte da rua Arquimedes Pereira Lima. 

O plano de obras necessário para implantação da alternativa 2 no Sistema Tijucal, pode 

ser resumido da seguinte forma: 

• Implantação de um Reservatório no macrosetor Altos da Serra com capacidade 
para 3.000 m³; 

• Desativação de um Reservatório no macrosetor Altos da Serra com capacidade 
para 1.000 m³; 

• Implantação de 2.000 m de adutora DN300 derivando da Adutora DN500 do 
Altos da Serra e interligando com a Adutora DN300 existente que liga os RAPs 
Novo Mato Grosso e CPA 

• Interrupção da Adutora DN600 que sai da ETA Tijucal após essa abastecer o RAP 
Manduri; 

• Substituição de 200 metros de Adutora em vários DN, para DN300 e isolamento 
da adutora no abastecimento ao RAP Osmar Cabral; e Substituição de 570 
metros de Adutora em vários DN, para DN350 e isolamento da adutora no 
abastecimento ao RAP Nova Esperança; e 

• Aproveitamento da adutora DN600 existente para abastecimento dos 
macrosetores Nova Esperança e Pedra 90. 

 

6.3.2 Investimentos a serem realizados nos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

O PDAE estudou três alternativas para equacionamento dos serviços de esgotos para 

município de Cuiabá, sendo escolhida Alternativa 1B, demonstrada na Figura 47 e, a seguir 

descrita. 
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Figura 47 - Sistemas de Esgotamento Sanitário de Cuiabá – PDAE. 

 

Na alternativa escolhida, a sede urbana do município de Cuiabá será dividida em 4 

sistemas. Os sistemas Dom Aquino e Tijucal, já existentes e os sistemas Sul e Ribeirão do Lipa, a 

serem implantados. 

6.3.2.1 Sistemas de Esgotamento Sanitário Existentes  

Sistema Dom Aquino 

O sistema Dom Aquino atualmente tem uma área de abrangência na qual vivem cerca 

69.745 habitantes. Com a ampliação, o sistema atenderá uma população 203.159 habitantes, 

no ano de 2042. 

O sistema Dom Aquino possui uma ETE do tipo Lodos Ativados, com aeração prolongada. 

No momento a ETE está passando por reformas de adequação, de modo a ampliar sua 

capacidade para 350 l/s. O sistema é responsável pelo tratamento dos esgotos coletados nas 

bacias dos córregos Barbado, Prainha, Mané Pinto, parte do Coxipó e da região denominada 

Coophamil. 
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Para o encaminhamento dos esgotos coletados até́ a ETE Dom Aquino será necessária a 

implantação de uma estação elevatória em Bela Marina e a ampliação da elevatória Prainha. Os 

esgotos tratados na ETE Dom Aquino, são encaminhados para o Rio Cuiabá. 

Sistema Tijucal 

O sistema Tijucal atende atualmente cerca 34.223 habitantes. Com a ampliação, deverá 

chegar a 301.800 habitantes, no ano de 2042. O sistema será responsável pelo tratamento dos 

esgotos coletados nas cabeceiras do rio Coxipó e do córrego Moinho, além dos esgotos da 

cabeceira do Aricá (região conhecida com Pedra 90) e na cabeceira do córrego do Caité. 

Para o sistema Tijucal, no momento está sendo desenvolvido o projeto de ampliação de 

sua capacidade para 250 l/s, por meio de alteração da tecnologia de tratamento de UASB, 

seguido de Lagoa Facultativa para Lagoa Aerada, seguido de Lagoa de Decantação. Foi previsto 

que a capacidade de tratamento seja dobrada em 2023, com a instalação de decantadores 

secundários, de forma que as lagoas aeradas poderão ser operadas como um sistema de Lodos 

Ativados. O corpo receptor da ETE é o córrego Coxipó.   

Vale ressaltar que o tratamento dos esgotos colaborará para a diminuição da 

concentração de fosforo lançado no rio Coxipó, pois atualmente existem 11 pequenas estações 

de tratamento de esgotos na Bacia do Coxipó, as quais possuem aproximadamente 230 l/s de 

capacidade outorgada. Com a instalação da ETE Tijucal estas outras ETEs serão desativas.  

6.3.2.2 Sistemas de Esgotamento Sanitário a serem implantados 

Sistema Sul 

O Sistema Sul será um sistema inteiramente novo e atenderá, inicialmente, cerca de 

65.242 habitantes, atingindo, em 2042, a população de 80.958 habitantes. Será responsável pelo 

tratamento dos esgotos coletados nas bacias do São Gonçalo, Lavrinha e cabeceira do Córrego 

Escuro. 

O tipo de tratamento da ETE Sul será de Lodos Ativados seguido de remoção de 

nutrientes e desinfecção por cloro. Para que o esgoto chegue até́ a ETE Sul será necessária a 

implantação dos coletores e das estações elevatórias de Lavrinha e São Gonçalo. Os efluentes 

da ETE Sul serão lançados no Rio Cuiabá.  
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Sistema Ribeirão do Lipa 

O sistema Ribeirão do Lipa é um sistema também inteiramente novo e será responsável 

pelo tratamento de esgotos coletados na bacia do Ribeirão do Lipa. Inicialmente atenderá cerca 

82.760 habitantes e, no ano de 2042, a população beneficiada será de 96.146 habitantes. 

A ETE do sistema terá o tratamento do tipo Lodos Ativados, seguido de remoção de 

nutrientes e desinfecção por cloro. 

Para encaminhar os esgotos até́ a ETE Ribeirão do Lipa será necessária a implantação de 

coletores e elevatórias. Os efluentes serão lançados no Rio Cuiabá.  

6.4 CAPEX utilizado para avaliação do reequilíbrio do contrato 

A partir do exposto, tem-se que os investimentos realizados foram diferentes do 

projetado na Proposta Comercial em função da distinta realidade em relação ao disposto no 

Edital, verificada apenas quando da assunção da Concessão. Por isso, para equacionar essas 

questões, entende-se adequado considerar no reequilíbrio proporcionado pela 1ª RTO os 

investimentos realizados pela Concessionária com as considerações de eficiência, alocação de 

riscos e limites descritos na seção 6.234. 

Os valores realizados  são os divulgados nos Relatórios de indicadores da Concessionária, 

em seu Anexo 1 – E. Como eles estão em moeda corrente, foram deflacionados para moeda de 

maio de 2011 segundo a variação identificada por ano pelo INCC. Os demais valores 

considerados, que não são os realizados, já estão na moeda da Proposta Comercial.  

Para investimentos planejados, entende-se ser central a continuidade da consideração 

dos investimentos impostos pelo Poder Concedente no 2º Termo Aditivo como condição para 

continuidade da Concessão, e  que estão incorporados ao PDAE recentemente atualizado pela 

Águas Cuiabá. Sistemas complexos como os de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário de Cuiabá devem ser planejados e orçados considerando, por exemplo, diâmetros e 

materiais das redes a serem implantadas, necessidade de estações elevatórias em acordo com 

                                                           

34 A avaliação de eficiência não pôde ser estendida para os demais itens de investimentos, pois muitos dos 
valores dispostos na Proposta Comercial eram valores globais e nem todos os quantitativos físicos com custos 
unitários relacionados eram rastreáveis ou relacionáveis com o realizado.  
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a declividade local, caraterísticas específicas das bacias, dentre outros aspectos locais. Como 

entende-se que o PMSB não realizou análises nesse sentido e utilizou de razoável conjunto de 

simplificações nas poucas páginas que dedica a explicação da projeção dos custos com 

investimentos (páginas 286 e 287), o PDAE se mostra como o plano mais completo disponível e, 

portanto, a melhor opção para a 1ª RTO da Águas Cuiabá.  

Sendo assim, o PDAE contém os investimentos do Plano Emergencial na moeda do 2º 

Termo Aditivo, dezembro de 2016, e os demais estão em moeda de agosto de 2018. Sendo 

assim, esses valores também foram deflacionados para moeda de maio de 2011 pela variação 

identificada do INCC.  

Como o PDAE prevê investimentos a partir do mês de agosto de 2018, para o 

reequilíbrio, considerou-se o montante realizado até julho de 2018 e, desde então e até o final 

da Concessão, considerou-se os investimentos do PDAE. Com isso, parte dos valores utilizados 

no ano 7 da Concessão são realizados e parte são considerados planejados.  

A Figura 48 evidencia a significativa alocação de recursos em água nos primeiros anos 

da concessão em investimentos em abastecimento de água e o enfoque em esgoto dos 

investimentos impostos pelo 2º Termo Aditivo. A Tabela 39 mostra a diferença total de 27,1% 

entre o originalmente planejado na Proposta Comercial e os investimentos considerados neste 

reequilíbrio, e em Valor Presente Líquido (com a TIR de 11,57%) de 26,9%.   

Figura 48 – Investimentos considerados na 1ª RTO e na Proposta Comercial (milhões de R$ 
de mai/2011) 
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Tabela 39 – Investimentos considerados na 1ª RTO e os da Proposta Comercial – soma do 
total e em Valor Presente Líquido (VPL) à TIR da Proposta Comercial (11,57%) – milhões de 

R$ de mai/2011  
Soma VPL 

Proposta Comercial 881.458.338 371.153.035 

Realizado + Ajustado + PDAE 1.120.202.016 470.871.473 

Diferença (R$) 238.743.679 99.718.438 

Diferença (%) 27,1% 26,9% 
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7. CÁLCULO DO REEQUILÍBRIO  

As seções anteriores mostraram que, nas condições e premissas do reequilíbrio deste 

Relatório Técnico, se não houver ajustes acima da inflação: 

 O mercado ajustado (resumido na seção 3.6) é 12,33% menor, em Valor 

Presente Líquido, que o projetado na Proposta Comercial. Ao considerar o 

faturamento de esgoto da Bacia da Prainha, em Valor Presente Líquido, o 

mercado ajustado é 10,04% menor que o projetado na Proposta Comercial; 

 Os custos reprojetados (resumido na seção 5.3) são 1,4% maiores, em Valor 

Presente Líquido, que o projetado na Proposta Comercial. Ao considerar os 

custos associados ao serviço de esgotamento sanitário da Bacia da Prainha, em 

Valor Presente Líquido, os custos reprojetados são 2,47% maiores que o 

projetado na Proposta Comercial; e 

 Os investimentos realizados e do PDAE (resumido na seção 6.4) são 26,9% 

maiores, em Valor Presente Líquido, que o projetado na Proposta Comercial. 

Essa realidade faz com que exista um desequilíbrio de 172 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. Ao considerar os custos e receitas associados ao serviço de esgotamento 

sanitário da Bacia da Prainha, esse desequilíbrio reduz para R$ 159 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. 

Considerando a possibilidade de um único ajuste tarifário real no início do ano 9 da 

Concessão para reequilibrar a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Cuiabá, ele deverá ser de 49,10%. Ao considerar os custos e receitas 

associados ao serviço de esgotamento sanitário da Bacia da Prainha, o reajuste necessário 

para reequilibrar o contrato passa a ser de 43,47%. Portanto, a inclusão da Bacia da Prainha 

na 1ª RTO contribui com uma redução tarifária de aproximadamente 5,63 pontos percentuais. 

O arquivo MS Excel anexo a este Relatório apresenta a memória de cálculo que 

demonstra o desequilíbrio aqui exposto.   
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8. DESEQUILÍBRIO REFERENTE AOS REAJUSTES – MUDANÇA DA FÓRMULA 

PARAMÉTRICA E ATRASO NO REPASSE 

Segundo previsto na Cláusula 20.1 do Contrato de Concessão (cláusula 20.1), o primeiro 

reajuste tarifário pela Concessionária deveria ocorrer após 12 (doze) meses contados da data de 

assinatura do Contrato de Concessão, ou seja, 17/02/2013, e a cada período de 12 meses 

subsequente ao aniversário da Concessão, a cada dia 17 de fevereiro: 

“20.1. Os valores das TARIFAS serão reajustados a cada período de 12 

(doze) meses, devendo o primeiro reajuste ocorrer após 12 (doze) meses 

contados da data de assinatura do CONTRATO 

20.1.1. Deverá ser considerado como data-base para efeito de cálculos 

dos REAJUSTES o mês de maio de 2011, mês do último reajuste da tarifa 

conforme Decreto Municipal nº 5.028 de 09 de maio de 2011, que deverá 

atender à cláusula 20.1. anterior.” 

Em concordância com estes termos contratuais, em dezembro de 2012 a Concessionária 

submeteu à Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário do Município (“AMAES”) a homologação do primeiro reajuste tarifário 

(14,98%). Em resposta, a Agência Reguladora, através da Deliberação AMAES nº 01/2013, e 

acolhendo posicionamento do Poder Concedente, homologou um reajuste deflacionário às 

tarifas em 0,92%, determinando, em suma, a: 

i. Alteração da subcláusula 20.1.1 do Contrato de Concessão para considerar o 

custo da energia elétrica previsto na Data-base, desprezando, portanto, a 

retroação de tais custos a janeiro de 2011; e 

ii. Consideração da redução de energia elétrica prevista na Lei Federal nº 

12.783/2013. 

Portanto, houve alteração unilateral – por iniciativa do Poder Concedente – da 

metodologia de cálculo e apuração do reajuste tarifário previstos na Cláusula 20.1. do Contrato 

de Concessão.  Essa mudança alterou a data-base considerada no cálculo do índice de energia 

elétrica e, por consequência, gerou valores diferentes daqueles calculados em acordo com os 

termos contratuais. 
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Além desta mudança, destaca-se que o primeiro reajuste tarifário deveria ter sido 

aplicado em 17 de fevereiro de 2013, conforme previsto no Contrato de Concessão, no entanto, 

foi repassado somente em março de 2014, em conjunto com o segundo reajuste (15,96%). Desta 

forma, em março de 2014 a Agência Reguladora deliberou a aplicação do primeiro (-0,92%) e do 

segundo (15,96%) reajuste em conjunto (14,89%), calculados conforme alterações realizadas de 

forma unilateral. Contudo, ao manter as regras dispostas no Contrato, o primeiro reajuste 

tarifário deveria ter sido de 14,98%, ao invés de -0,92%, e o segundo reajuste de 7,00%, ao invés 

de 15,96%. Em conjunto, esses reajustes acumulam 23,03%, ao invés de 14,89% em 2014. 

Na Tabela 40 apresenta-se o cálculo dos dois primeiros reajustes tarifários propostos 

pela Concessionária, que seguem os termos da referida Cláusula 20 do Contrato de Concessão, 

e o cálculo dos reajustes tarifários deliberados pela AMAES, calculados conforme alterações 

impostas unilateralmente pelo Poder Municipal de Cuiabá (PMC). Os itens marcados em azul 

referem-se aos valores calculados conforme alteração unilateral que apresentam diferença em 

relação aos valores calculados segundo os termos contratuais. 
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Tabela 40 – Índice de Reajuste acumulado e variação dos índices 

  

CÁLCULO CONCESSIONÁRIA - BASE 
ORIGINAL CONTRATO  

CÁLCULO PREFEITURA MUNICIPAL CUIABÁ 
(PMC) - ALTERAÇÃO DATA BASE 

             

Índice 
 

1º Reajuste 
(contrato) 

 

2º Reajuste 
(contrato) 

 

1º Reajuste 
(alteração PMC) 

 

2º Reajuste 
(alteração PMC) 

             

IMOi  606,386 out/12  669,027 out/13  606,386 out/12  669,027 out/13 

IMOo  509,900 jan/11  606,386 out/12  561,503 mai/11  606,386 out/12 

Variação  18,92% -  10,33% -  7,99% -  10,33% - 

IEEi  197,920 out/12  201,360 out/13  151,810 jan/13  201,360 out/13 

IEEo  180,370 jan/11  197,920 out/12  200,690 mai/11   151,810 jan/13 

Variação  9,73% -  1,74% -  -24,36% -   32,64% - 

IPAi  131,401 out/12  138,459 out/13  131,401 out/12  138,459 out/13 

IPAo  110,068 jan/11  131,401 out/12  116,450 mai/11  131,401 out/12 

Variação  19,38% -  5,37% -  12,84% -  5,37% - 

INCCi  519,907 out/12  562,410 out/13  519,907 out/12  562,410 out/13 

INCCo  455,619 jan/11  519,907 out/12  477,405 mai/11  519,907 out/12 

Variação  14,11% -  8,14% -  8,90% -  8,14% - 

REAJUSTE  1,1498 
fev/13  1,07 

fev/14  0,9908 
fev/13  1,1596 

fev/14 
 14,98%  7,00%  -0,92%  15,96% 

             

   Acumulado Contrato   Acumulado PMC 

   1,1498 Índice 1º Reajuste   0,9908 Índice 1º Reajuste 

   1,0700 Índice 2º Reajuste   1,1596 Índice 2º Reajuste 

   1,2303 
Resultado (x)   1,1489 

Resultado (x) 
   23,03%   14,89% 

Fonte: OFÍCIO CIRCULAR Nº 61/AMAES/2014 

Além dos atrasos relativos ao primeiro (13 meses de atraso) e segundo (1 mês de atraso) 

reajustes tarifários, destaca-se que os reajustes posteriores também foram aplicados de forma 

tardia, conforme se vê na tabela abaixo, que resume os índices de reajuste que deveriam ter 

ocorrido desde a data de assinatura do contrato (valor previsto) até o último reajuste aplicado.  
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Tabela 41 – Reajustes Tarifários Previstos e Realizados 
# Previsto Real 

Período Valor (%) Data 
Valor 

Acumulado (%) 
Valor (%) Data 

Valor 
Acumulado (%) 

2012/2013 14,98 17/02/2013 14,98 0,0 n/a 0,0 

2013/2014 7,00 17/02/2014 23,03 14,89* 04/03/2014 14,89 

2014/2015 8,99 17/02/2015 34,09 8,99 15/03/2015 25,22 

2015/2016 16,82 17/02/2016 56,64 16,82 04/03/2016 46,28 

2017/2018 7,77 17/02/2017 68,81 7,77 04/03/2017 57,65 

2018/2019 0,357 17/02/2018 69,42 0,357 04/03/2018 58,21 

2019/2020 4,60 17/02/2018 77,21 4,60 04/03/2018 65,49 

n/a*: Não foi aplicada a deflação no Ano 1 
14,89%*: Corresponde a composição do primeiro (-0,92%) e segundo (15,96%) reajuste aplicado, 
calculados conforme alterações impostas unilateralmente pelo Poder Municipal de Cuiabá (PMC) 

Deste modo, conforme detalhado no Parecer Jurídico constante no Anexo B deste 

Relatório, a inequívoca alteração unilateral empreendida na cláusula de reajuste tarifário do 

Contrato de Concessão, bem como o atraso na concessão dos reajustes, trata-se de evento de 

desequilíbrio.  

Com objetivo de equacionar este desequilíbrio, a Concessionária apresentou um pedido 

de revisão extraordinária, que foi posteriormente deliberado e aprovado pela AMAES. A Agência 

homologou um reajuste extraordinário de 7,01%, devendo a Concessionária e o Poder 

Concedente celebrar termo aditivo para refletir os termos da deliberação acerca da citada 

revisão extraordinária. Contudo, até o presente momento, não houve a celebração do termo 

aditivo mencionado na deliberação da AMAES ou qualquer outra forma de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro da Concessão. Além disso, conforme sentença judicial no 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, esse desequilíbrio não pode ser equacionado via 

aumento tarifário, devendo ser pactuado pela Concessionária com o Poder Concedente por 

qualquer outra forma admitida em direito, dentre as quais as citadas nas Cláusulas 21.3 e 22.2 

do Contrato de Concessão ou outras que possam vir a ser acordadas. 

A alteração da fórmula de reajuste e o atraso na concessão dos reajustes gera dois tipos 

de desequilíbrio: 

 Desequilíbrio passado: neste caso, existe uma perda de receita  até a presente 

data, gerada pelo atraso/não repasse dos reajustes; e 
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 Desequilíbrio futuro: até o último reajuste aplicado, o valor do índice 

acumulado é de 65,49%. No entanto, ao considerar os reajustes devidos, 

calculados conforme termos contratuais, o índice acumulado é de 77,21%, ou 

seja,  há um desnível da tarifa de 11,72 pontos percentuais, que se não for 

imediatamente ajustado, propagará o desequilíbrio no futuro.  

Para equacionar o desequilíbrio futuro, de forma tal que não se perpetue nos próximos 

anos, será considerado nesta 1ª RTO um aumento adicional de 11,72 pontos percentuais, 

referente a diferença entre o reajuste aplicado (65,49%) e o reajuste devido (77,21%). Já o 

desequilíbrio passado não será considerado nesta Revisão Ordinária, no entanto, será 

apresentado o tamanho do passivo acumulado entre fevereiro de 2013 e junho de 2019 

(capitalizado até junho de 2019 e em moeda de junho de 2019), conforme a Tabela 42. 

Tabela 42 – Desequilíbrio pela mudança na fórmula de reajuste e atraso na concessão – 
Fevereiro/13 a Junho/2019 (capitalizado até junho de 2019 e preços de junho de 2019) 

Descrição Cálculo Valor (fev/13 a jun/19) 

A 
Faturamento Bruto (descontados abatimentos e 
cancelamentos) entre fev/13 e jun/19 

Valores Realizados 1.171.035.408 

B Faturamento Bruto Real (índice aplicado) (preços mai/11)  A / (1 + M) 856.476.644 

C Faturamento Bruto Nominal (índice devido)  B * (1 + K) 1.279.053.742 

D Desequilíbrio até jun/19 (preços correntes) C - A 98.192.329 

E Desequilíbrio até jun/19 (preços de out/18) D * (1 + K) 121.745.531 

F Custo Financeiro até jun/19 (preços de out/18) Custo Financeiro 57.955.681 

G 
Desequilíbrio até jun/19 (capitalizado até jun/19 e preços 
de out/18) 

E + F 179.701.212 

H Inflação (IPCA) entre nov/18 e jun/19 Inflação (IPCA) 2,38% 

I 
Desequilíbrio até jun/19 (capitalizado até jun/19 e preços 
jun/2019)  

G * (1 + H) 183.981.469 

Medidas de apoio Métrica 

J Reajustes Devidos  Valores Devidos 

K Reajustes Devidos (Acumulado)  G acumulado 

L Reajustes Aplicados  Valores Aplicados 

M Reajustes Aplicados (Acumulado)  I acumulado 

 

Para estimar este desequilíbrio passado considerou-se o (A) faturamento mensal (a 

preços correntes) realizado entre fevereiro de 2013 (data que deveria ter sido aplicado o 
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primeiro reajuste) e o último dado disponível (junho de 2019). Então, calculou-se o (B) 

faturamento real (preços de maio/2011: data da Proposta Comercial) utilizando o índice de 

reajuste aplicado: (A) sobre o índice de reajuste aplicado. A partir deste valor, calculou-se o (C) 

faturamento a preços correntes, mas considerando o índice de reajuste devido: (B) multiplicado 

pelo índice de reajuste devido. 

A diferença entre (A) e (C) equivale ao (D) desequilíbrio nominal (preços correntes), que 

soma, no período entre fevereiro/2013 e junho/2019, R$ 98 milhões (preços correntes). 

Ao corrigir este valor para outubro de 2018 (moeda referente ao último reajuste 

aplicado) utilizando o índice devido, obtém-se o (E) desequilíbrio real (preços de outubro/2018), 

que soma, no período entre fevereiro/2013 e junho/2019, R$ 121 milhões (preços de 

outubro/2018).  

Além disso, é necessário incorporar o custo financeiro (F) ao desequilíbrio (E). Para isso, 

utiliza-se a Taxa Interna de Retorno (TIR) contratual (11,57%) em sua conversão mensal (0,92%). 

Desta forma, capitaliza-se o desequilíbrio, mês a mês, entre fevereiro de 2013 e junho de 2019. 

O Custo financeiro (R$ 58 milhões) somado ao desequilíbrio real (preços de outubro/2018) 

totaliza um passivo de R$ 180 milhões (preços de outubro/2018). Ao considerar a inflação35 

entre novembro/2018 e junho de 2019 (data do último dado disponível no momento da 

elaboração deste relatório), tem-se um passivo até junho de 2019 no valor de R$ 184 milhões 

(capitalizado até junho de 2019 e a preços de junho de 2019). 

Portanto, conforme já detalhado e também disposto no Parecer Jurídico do Anexo B, a 

inequívoca alteração unilateral empreendida na cláusula de reajuste tarifário do Contrato de 

Concessão, bem como o atraso na concessão dos reajustes, configura-se como desequilíbrio e 

deve ser equacionado. Até junho de 2019, este passivo equivale a um desequilíbrio de R$ 184 

milhões (capitalizado até junho de 2019 e a preços de junho de 2019). 

 

                                                           

35 Utilizou-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
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9. CORREÇÃO DO NÍVEL TARIFÁRIO  

Conforme apresentado na seção 8, a alteração unilateral empreendida na cláusula de 

reajuste tarifário do Contrato de Concessão em conjunto com o atraso na concessão dos 

reajustes gerou um descasamento do nível tarifário. Ou seja, considerando somente os reajustes 

aplicados, o índice acumulado é de 65,49%. No entanto, ao considerar os reajustes devidos, 

calculados conforme termos contratuais, o índice acumulado é de 77,21%. É necessário, 

portanto, que essa diferença (de 11,72 pontos percentuais) seja equacionada para que o 

desequilíbrio não se perpetue nos próximos anos. 

Desta forma, propõe-se que além do reajuste real resultante dos ajustes em mercado, 

custos e investimentos apresentados na seção 0, de 43,47% considerando o serviço de 

esgotamento sanitário da Bacia de Prainha e de 49,10%, desconsiderando, que o nível tarifário 

seja corrigido, incorporando a diferença entre o reajuste aplicado e o reajuste devido de 11,72 

p.p. a mais.  

Desta forma, ao considerar essa correção, o reajuste tarifário nominal a ser aplicado no 

início do ano 9 da Concessão necessário para reequilibrar a prestação de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Cuiabá  deverá ser de 59,67%. 

Ao considerar os custos e receitas associados ao serviço de esgotamento sanitário da Bacia da 

Prainha, o reajuste nominal necessário para reequilibrar o contrato passa a ser de 53,63%. 

O resultado do reajuste nominal a ser aplicado no início do ano 9 está apresentado na 

Tabela 43. 
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Tabela 43 – Ajuste real  compensação por reajustes tarifários não aplicados 

  
Sem Bacia da Prainha Com Bacia da Prainha 

    Índice Devido Índice Aplicado Índice Devido Índice Aplicado 

A 
Tarifa média de Água realizada - Ano 
7 (R$ mai/2011) ¹ 

R$2,50 R$2,50 

B Ajuste real da 1º RTO 49,10% 0,00% 43,47% 0,00% 

C 
Tarifa média de água reajustada (R$ 
mai/2011) - [A * (1+B)] 

R$3,73 R$2,50 R$3,59 R$2,50 

D 
Inflação acumulada - (mai/2011 a 
out/2018) 

77,21% 65,49% 77,21% 65,49% 

E 
Tarifa média de água reajustada 
(R$ out/2018) - [C * (1+D)] 

R$6,60 R$4,14 R$6,35 R$4,14 

F 
Ajuste nominal da 1ª RTO a ser 
aplicado em mai/20 [(E/F)-1] ² 

59,67% 53,63% 

¹ Liquida de Abatimentos, Cancelamentos e Isenções. 

² Não inclui inflação referente ao período entre nov/18 e out/19. É necessário que  na data de aplicação do reajuste 
seja incorporado. 

 

Vale destacar que esse reajuste nominal, a ser aplicado no início do ano 9, ainda não 

considera a inflação a ser reconhecida no próximo ajuste tarifário, previsto para fevereiro de 

2020. Portanto, na data de aplicação do reajuste, deve-se incorporar a inflação referente ao 

período entre o ano 8 e ano 9 da concessão, calculada conforme fórmula paramétrica prevista 

na Cláusula 20.1. do contrato 

Adicionalmente, destaca-se que neste cálculo não foi considerado o impacto econômico 

passado advindo do desequilíbrio, judicialmente reconhecido, da alteração unilateral da fórmula 

de reajuste e do atraso na concessão dos reajustes. Nesse sentido, o aumento tarifário ora 

calculado impede apenas a continuidade destes desequilíbrios. 

Os  cálculos apresentados demonstram que o contrato está em claro desequilíbrio 

demandando que haja a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por meio das 

alternativas previstas na Cláusula 21.3 do Contrato de Concessão: 

“21.3. Sempre que a REVISÃO implicar a alteração dos valores que 

comporão as TARIFAS e sem prejuízo do disposto nos itens anteriores, a 

CONCESSIONÁRIA e a AGÊNCIA REGULADORA poderão formalmente acordar, 

em complemente ou em alternativa ao aumento ou à diminuição do valor das 

TARIFA, qualquer forma legal e juridicamente possível, que venha atingir o 

objetivo da REVISÃO, tais como: 
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a) alteração dos prazos e das condições para comprimento das metas da 

CONCESSÃO, observado o interesse público; 

b) supressão ou aumento de encargos para a CONCESSIONÁRIA; 

c) compensação financeira; 

d) alteração do prazo da CONCESSÃO; 

e) combinação das alternativas referidas nas alíneas “a” a “d”; e 

f) outras alternativas admitidas legalmente”.  
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ANEXO A – INVESTIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

  



                                                                        

 

 Página 145 de 215 

A.1 Capex do Sistema de Abastecimento de Água 

A estrutura do Programa de Investimentos de Abastecimento de Água, integrante da 

Proposta Comercial, considera a previsão dos recursos financeiros associados aos componentes 

principais dos sistemas de água, não havendo, portanto, uma definição da identidade dos 

investimentos a serem executados. Dessa forma a análise possível de ser feita sobre os 

investimentos fica limitada aos componentes, dentro das grandes categorias. 

Como mencionado anteriormente, na categoria Água o investimento realizado foi 52,5% 

maior que o valor previsto inicialmente na Proposta Comercial. 

Relaciona-se, a seguir, os investimentos realizados conforme os componentes de cada 

categoria. 

A.1.1 Melhorias no Sistema de Água  

A.1.1.1 Barragem, Captação e Elevatória de Água Bruta 

Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 6.256.897,00. 

Dentro do componente foram executados os seguintes investimentos: 

 Escopo: Melhorias no SAA Porto. 

 Período de execução: 2012  

 Descrição: Aquisição e instalação de painéis de comando e acionamentos de 
motores; Instalação de novos conjuntos moto-bombas; e Substituição de 
mangote no recalque de água bruta. 

 

 Escopo: Melhorias no SAA Coophema. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Melhorias na balsa da EEAB; Substituição do CMB e mangote de 
acoplamento; Instalação de novo CMB de escorva do bombeador principal; 
e construção de acesso para maquinas, montado com gabião armado.  

 

 Escopo: SAA do Parque Cuiabá. 

 Período de execução: 2012. 

 Descrição: Reparos na balsa da EEAB. 
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 Escopo: SAA do Tijucal – ETA 3. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Aquisição de nova talha elétrica para elevação e manutenção dos 
CMB; Aquisição e instalação de novos conversores de frequência e sala com 
climatização; Reforma da instalação de alojamento dos novos inversores; e 
remoção para outro abrigo os transformadores e trafos que se encontravam 
próximos do Rio e na área de enchente. 

A.1.1.2 ETA / Poços 

Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 16.522.284,00. 

Dentro do componente foram executados os seguintes investimentos: 

 Escopo: Obras de revitalização, reforma e melhorias da ETA Aguaçu. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Implantação e reforma de guarda-corpos, passarelas e escadas 
de acesso; elevação do floculador; substituição das placas de decantação 
(de cimento amianto) por módulos em PVC; implantação de tubulação de 
válvulas para correção do sistema de descarga dos decantadores; instalação 
de novos conjuntos moto-bombas; aquisição de novos equipamentos e 
instrumentos de medição e monitoramento da qualidade da água; reforma 
do módulo de preparo dos coagulantes, e instalação de novos painéis de 
comando e monitoramento. 

 

 Escopo: Obras de revitalização, reforma e melhorias da ETA Coxipó do Ouro. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Substituição do sistema de decantação (placas paralelas) por 
módulos de decantação; implantação de novas bombas para água tratada; 
melhorias no sistema de drenagem dos filtros; implantação de 
macromedidor; e instalação de novos painéis de comando e 
monitoramento. 

 

 Escopo: Obras de revitalização, reforma e melhorias da ETA Sucuri. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Implantação de bomba dosadora, adequação da tubulação e 
troca dos reservatórios para aplicação de coagulante; implementação de 
escadas de acesso e guarda-corpos; adequação do clorador; Instalação de 
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novos painéis de comando e monitoramento; instalação de novos 
equipamentos e instrumentos de medição e controle; e adequação do 
descarte de lodo e construção de reservatório para acúmulo e remoção de 
lodo. 

 

 Escopo: Revitalização, reforma e melhorias da ETA Guia. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Obras de revitalização e melhorias da Estação de Tratamento de 
Água do Distrito de Nossa Senhoria da Guia, com: instalação de novos 
módulos de decantação; instalação de equipamentos, instrumentos e 
computador para controle e monitoramento operacional; implantação de 
novas bombas; instalação de macromedidor de vazão; instalação de 
válvulas, pontos de coleta de amostras e sistema de drenagem da água de 
lavagem dos filtros; e implantação de reservatório de 300m³. 

 

 Escopo: Melhorias no SAA Central (ETAs São Sebastião e Presidente 
Marques) 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Instalação de guarda corpo nas unidades da ETA 1; Substituição 
de emadeiramento do telhado da EEAT – ETA 2; Substituição e/ou reforma 
de passadiços da EEAT – ETA 2; Reforma do telhado da EEAB – ETA 1; 
Aquisição e instalação de equipamentos para controle do processo de 
tratamento; Inspeção, reparos e definição de procedimentos operacionais 
dos tanques de preparo de coagulantes (casa de química); Aquisição e 
instalação de bombas dosadoras de produtos químicos; Instalação de 
macromedidor para controle do volume recalcado e tratado das ETAs; 
Melhoria estrutural da câmara de chegada de água bruta; Instalação de 
comportas em aço, para isolamento entre as câmaras de chegada de água 
bruta; Descarga, limpeza, reparos e inspeção estrutural dos floculadores; 
Substituição e melhoria do sistema de sustentação e nos próprios módulos 
tubulares dos decantadores; Adequação do canal de água filtrada; Inspeção 
e estudo de altimetria, assim como raspagem superficial de todos os filtros 
do complexo; Instalação de sensores de nível no poço de água tratada; 
Aquisição e automação de dois sistemas de lavagem de cloro por 
abatimento e exaustão em torre, com seus respectivos sistemas de alarme 
de vazamento; Substituição de todas as linhas de cloro, manifolds, bombas 
de vácuo, ejetores e alarmes; Criação e implantação da brigada de 
emergência com cloro e treinamentos periódicos inclusive com a 
participação da defesa civil e corpo de bombeiros; Reforma e adequação no 
sistema de iluminação interna e externa nas ETAs; Substituição e 
manutenção de válvulas, comportas e registros de manobra dos 
decantadores e filtros; Instalação de climatizadores na sala dos conversores 
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de frequência das EEAT – ETA 2; Aquisição e substituição de compressor de 
ar, ETA 2; e Substituição e /ou reforma de redutores mecânicos nos 
floculadores, ETA 2. 

 

 Escopo: Melhorias no SAA Ribeirão do Lipa. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Desenvolvimento e aplicação de procedimentos operacionais no 
preparo de produtos químicos, lavagem de filtros e decantadores e 
operação das EEAT; Instalação e reforma de guarda corpo nas unidades da 
estação; Execução de laje para as EEAT; Pintura de todas as unidades de 
tratamento da estação; Aquisição, instalação e operação de equipamento 
para produção de hipoclorito de sódio, utilizando como insumo cloreto de 
sódio, adquirido em sacas de 25 kg; Construção de nova linha para dosagem 
de hipoclorito de sódio; Substituição das placas dos decantadores por 
módulos de decantação tubular; Reforma da sustentação dos módulos 
tubulares; Instalação de visita em cada unidade de decantação; Execução de 
reparos na câmara de distribuição de água floculada; Alteada a borda do 
floculador; Instalação de novas válvulas borboletas para interligação entre 
as unidades de decantação; Substituição das válvulas de descarga de lodo 
dos decantadores; Aquisição de equipamentos para controle de processo 
em bancada e Jar-test; Controle de vazão de entrada e saída por macro 
medidores instalados nas adutoras de água bruta e das EEAT; Reforma 
estrutural das unidades de filtração; Substituição do material filtrante de 
todas as unidades; Instalação de drenagem do fundo falso no sistema de 
filtração; Reforço estrutura nas caneletas de coleta de água de lavagem; 
Construção de by-pass da câmara de contato para RAP; Aquisição e 
instalação de conjunto moto-bomba submersa para água de utilidades com 
painel de partida direta; Aquisição e instalação de bombas peristálticas, com 
bomba reserva, para aplicação de coagulante, polímeros e hipoclorito; 
Aquisição e instalação de acionamentos dos conjuntos peristálticos, através 
de conversor de corrente Danfoss; e Aquisição e instalação de dois 
compressores de ar, sendo um para mistura de nos tanques da casa de 
química e outro utilizado na calibração do tanque hidropneumático. 

 

 Escopo: Melhorias no SAA Porto. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Substituição do galpão em que se localizava a casa de química e 
demais unidades por estruturas individualizadas (containers); Instalação e 
reforma de guarda corpo em todas as unidades da estação; Execução de 
reservatório apoiado; Reforma de escada de acesso ao sistema de 
tratamento; Instalação de novo sistema de cloração por hipoclorito de 
sódio; Instalação de macro medidores de vazão de água bruta e tratada; 
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Aquisição de equipamentos para controle de processo; Instalação de pontos 
de controle de tratamento; Reforma da estrutura metálica de sustentação 
dos módulos tubulares de decantação; Substituição dos módulos de 
decantação das quatro unidades; Reforço estrutural das caneletas de 
distribuição de água decantada nos filtros; Reforma de fundo falso das 
unidades de filtração; Instalação de by-pass de água decantada nas 
unidades de filtração; Substituição de leito filtrante em duas unidades; 
Reforma de acesso ao antigo RAP; Execução de ventilação no antigo RAP; e 
Aquisição e instalação de bombas dosadoras de coagulantes, agitadores 
mecânicos. 

 

 Escopo: Melhorias no SAA Coophema. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Instalação e reforma de guarda corpo nas unidades da estação; 
Pintura de todas as unidades do tratamento e prédio; Instalado novo 
sistema de cloração por hipoclorito de sódio; Instalação de macro 
medidores de vazão de água bruta e tratada; Instalação de medidor de nível 
no RAP; Aquisição de equipamentos para controle de processo; Instalação 
de pontos de controle de tratamento; Reparos na unidade de floculação; 
Instalação de comportas na câmara de distribuição de água floculada; 
Reforma da estrutura metálica de sustentação dos módulos tubulares de 
decantação; Aquisição e instalação de módulos tubulares de decantação; 
Reforma dos canais de água decantada; Instalação de válvulas borboleta a 
jusante dos decantadores, para lavagem das unidades; Substituição das 
válvulas que apresentavam vazamento; Reforma na estrutura metálica do 
sistema de filtração; Substituição do fundo falso das unidades de filtração; 
Substituição de leito filtrante em todas as unidades do sistema; Reforma da 
calha de coleta de água de lavagem dos filtros; Execução de tampas para 
visita ao fundo falso das unidades de filtração; e Reforma da câmara de 
contato; Instalado by-Pass para isolamento do RAP. 

 

 Escopo: SAA do Parque Cuiabá. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Instalação e reforma de guarda corpo nas unidades da estação; 
Pintura de todas as unidades do tratamento e prédio; Instalado novo 
sistema de cloração por hipoclorito de sódio; Construção de baia para 
conter tanques de hipoclorito; Instalação de macro medidores de vazão de 
água bruta e tratada; Instalação de medidor de nível no RAP; Aquisição de 
equipamentos para controle de processo; Instalação de pontos de controle 
de tratamento; Aquisição e instalação de módulos tubulares de decantação; 
Substituição de leito filtrante em todas as unidades do sistema; e Aquisição 
e instalação de bombas dosadoras de produtos químicos. 
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 Escopo: SAA do Tijucal – ETA 1. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Instalação e reforma de guarda corpo nas unidades da estação; 
Reforma parcial do telhado no prédio da ETA I; Reforma do acesso ao 
depósito; Reforma laboratório para controle de processo; Aquisição de 
pallets para armazenamento e empilhamento de sacarias; Pintura e 
inspeção do reservatório apoiado (RAP 1); Reforma do telhado com pintura 
do prédio e das bombas; Instalação de portão para acesso na casa de 
bombas; Fechamento com tela dos elementos vazados, para evitar a 
entrada de pombos; Instalado nova linha de água clorada; Aquisição de 
equipamentos de bancada para controle de processo; Aquisição e instalação 
de equipamentos de monitoramento continuo; Instalação de pontos de 
controle de tratamento; Aquisição e instalação de módulos tubulares de 
decantação; Reforma estrutural em três unidades do sistema de filtração; 
Substituição do fundo falso das unidades de filtração, por vigas californianas 
em aço; Substituição de leito filtrante (camada suporte, areia e carvão 
antracito); Instalação de sistema de dosagem de polímeros; Substituição de 
válvulas e tubulações de dosagem de coagulante; Aquisição e instalação de 
misturadores eletromecânicos nos tanques de preparação de produtos 
químicos e na unidade de floculação, para melhora do processo; Aquisição 
e instalação de bombas dosadoras peristálticas para dosagem de 
coagulante, polímeros e cal; Aquisição e instalação de compressor de ar; e 
Substituição de válvulas que apresentavam vazamentos e defeitos. 

 

 Escopo: SAA do Tijucal – ETA 2. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Pintura geral da ETA e RAP metálica; Substituição da passarela e 
guarda corpos do floculador; Reparos pintura, alteamento e troca de 
válvulas do floculador; Inspeção e limpeza do floculador; Reparos nas 
comportas da câmara de distribuição de água floculada; Instalação de visitas 
no decantadores permitindo acesso, limpeza e inspeção; Instalação de 
bombas peristálticas para dosagens de produtos químicos; Instalação de 
equipamentos de medição continuo; Reparos no fundo falso de três 
unidades filtrante; Complementação das camadas filtrantes e nivelamento 
das calhas; Reparos na câmara de contato de água filtrada; Reparos nos 
suportes de sustentação das placas defletoras dos decantadores; 
Concretagem das bases dos filtros e câmara de contato; Retirada da bomba 
de recalque de água decantada para lavagem contracorrente;  e Construção 
de sistema de lavagem contra corrente, com bombas (principal e reserva), 
macro medidor exclusivo, painéis de acionamento por conversor de 
corrente Danfoss. 
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 Escopo: SAA do Tijucal – ETA 3. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Executada obras de derivação e novo barrilete, saindo da adutora 
principal de Ø 1200 mm para alimentação emergencial das ETAs 01 e 03, 
isolando a estrutura de chegada comprometida, sendo executado os 
reparos e revestimento necessários; Instalação de guarda corpos e 
passadiços nos decantadores e filtros das três ETAS; Instalado nova linha de 
água clorada; Aquisição de novas mascaras autônomas e kits de emergência 
para cloro; Substituída a talha elétrica de elevação e manuseio de cilindros 
de cloro; Substituídos todos os ejetores e flexíveis de cloro; Remodelado 
todos os manifolds de cloro gás e troca dos dosadores; Aquisição e 
instalação de novos sensores de alarme de vazamento de cloro; Substituídos 
os berços de cilindros de 900 kg; Aquisição de lavador de cloro gás, com 
sensores de vazamentos e sirenes; Instalação de macro medidores de vazão 
de água bruta e tratada; Instalação de medidor de nível no RAP; Aquisição 
de equipamentos de bancada para controle de processo; Aquisição e 
instalação de equipamentos de monitoramento continuo; Aquisição de 
registrador gráfico para registro dos dados gerados nos equipamentos de 
medição continua das fases do processo; Instalação de pontos de controle 
de tratamento; Construídas novas linhas de água clorada para alimentação 
das três unidades de tratamento; Inspeção e pintura do RAP 4; 
Modernização do sistema de lavagem em contra corrente do sistema de 
filtração; Construção de sala de comando de lavagem dos filtros; Aquisição 
e instalação de novos climatizadores nas salas dos painéis; Aquisição de 
novos painéis de comando das lavagens de filtros; Aquisição e instalação de 
novas válvulas de manobras e barrilete de água de lavagem contra corrente; 
Substituição dos dois compressores de acionamento das válvulas 
pneumáticas do sistema de filtração; Aquisição de novas bombas 
peristálticas para dosagem de alcalinizante, sulfato de alumínio e polímeros; 
Instaladas novas bombas de recalque de amostragem das fases do processo; 
e aquisição e instalação de novas bombas de geração de vácuo para o 
sistema de cloração. 

 

A.1.1.3 Implantação Tratamento Lodo – Água 

Não foi executado nenhum investimento dentro desse componente. Em decorrência da 

revisão do PDAE, o investimento previsto será considerado no componente de esgotos, uma vez 

que a destinação final destes lodos de tratamento de água será equacionada diretamente nas 

ETEs. 

A.1.1.4 Adutoras e Acessórios - Proteção Transientes 
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Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 14.642,205,00. 

Dentro do componente foram executados os seguintes investimentos: 

 Escopo: Melhorias no SAA Ribeirão do Lipa. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Aquisição e instalação de tanque hidropneumático para 
amortização de transiente hidráulico na EEAT Bom Clima. 

 

 Escopo: SAA do Tijucal – ETA 1. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Instalação de válvula de regulagem de vazão na adutora de água 
bruta (DN-1200 mm). 

 

 Escopo: SAA do Tijucal – ETA 3. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Substituição de ventosas e válvulas de retenção nas duas 
adutoras; e Instalação de novas válvulas de retenção dos bombeadores. 
Executada obras de reforço e nas colunas de sustentação das adutoras de 
água tratada. 

A.1.1.5 Elevatória de Água Tratada e Booster 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 1.348.027,00. 

Dentro do componente foram executados os seguintes investimentos: 

 Escopo: Melhorias no SAA Ribeirão do Lipa. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Reforma dos conversores de corrente ABB das EEAT; Reforma e 
substituição de motores e substituição de bombas nas EEAT; e Pintura 
anticorrosiva das tubulações de recalque nas EEAT. 

 

 Escopo: Melhorias no SAA Coophema. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 



                                                                        

 

 Página 153 de 215 

 Descrição: Aquisição e instalação de novas bombas e motores nas EEAT; e 
Aquisição e instalação de acionamentos do tipo conversor de frequência 
para motores. 

 

 Escopo: SAA do Tijucal – ETA 1. 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Aquisição e instalação de motores de alto rendimento com seus 
respectivos acionamentos na EEAT. 

 

 Escopo: Melhorias no SAA Central (ETAs São Sebastião e Presidente 
Marques) 

 Período de execução: 2012 a 2015. 

 Descrição: Aquisição e instalação de conversores de frequência para EEAT; 
Substituição e reforma de motores e bombas das EEAT; e Reforma e 
manutenção de demais acionamentos. 

A.1.1.6 Reservação 

Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 1.945.195,00. 

Dentro do componente foi executado o seguinte investimento principal: 

 Escopo: Reforma e recuperação do reservatório Altos da Serra. 

 Período de execução: 2017. 

 Descrição: Reforma e recuperação do reservatório Altos da Serra, que 
possui 5.500 m³. 

 

A.1.1.7 Automação e Telemetria  

Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial em R$ 2.621.685,00 

Dentro do componente foi executado o seguinte investimento principal: 

• Escopo: Implantação de Centro de Controle Operacional – CCO. 

• Período de execução: 11/2013 a 12/2013. 

• Descrição: Unidade de supervisão e controle para automatização dos sistemas 
de gerenciamento e operação de ETAs, Reservatórios, Boosters e poços. Em 
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dezembro/2013 a estrutura foi inaugurada inicialmente com 04 operadores (full 
time) e 02 telas de monitoramento. Após reforma, em novembro/2015 foi 
inaugurado uma nova configuração do CCO, composto por 8 monitores de LED 
e operando 24 horas/dia. Atualmente o sistema conta com mais de com 155 
estações de monitoramento e controle, em que são observadas um total de: 201 
pontos de pressão; 96 informações de vazões; 115 acionamentos de bombas e 
válvulas; e 72 controles de nível. Todas essas informações são apresentadas 
apresentam gráficos com históricos para análise e propostas de melhorias. 

A.1.1.8 Setorização e Macromedição 

Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 7.564.660,00 

Dentro do componente foram executados os seguintes investimentos: 

• Escopo: SAA do Tijucal – ETA 1. 

• Período de execução: 2012 a 2015. 

• Descrição: Instalação de macro medidores de vazão de água bruta e tratada; e 
Instalação de medidor de nível no RAP. 

 

• Escopo: SAA do Tijucal – ETA 3. 

• Período de execução: 2012 a 2015. 

• Descrição: Foram adquiridos e instalados macro medidores nas duas adutoras; 
Aquisição e instalação de novos conversores de frequência e sala com 
climatização; Instalação de macro medidores de vazão de água bruta e tratada; 
e Instalação de medidor de nível no RAP.  

 

A.1.1.9 Outros 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial em R$ 44.744.485,00 

Dentro do componente foi executado o seguinte investimento principal: 

• Escopo: SAA do Tijucal – ETA 3. 

• Período de execução: 2012 a 2015. 

• Descrição: Substituídos os postes e cabos de alta tensão internos; Instalados 
novos postes e luminárias nas três ETAs; e Substituição de transformadores de 
grande porte. 
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A.1.2 Expansão / Renovação do Sistema de Água  

A.1.2.1 Estações de Tratamento de Água 

Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 1.248.456,00. 

Dentro do componente foi executado o seguinte investimento principal: 

• Escopo: Duplicação da ETA Ribeirão do Lipa 

• Período de execução: 2016 a 2018 

• Descrição: Implantação de nova Estação de Tratamento de Água com 
capacidade de tratamento de 200 l/s. 

A.1.2.2 Reservação 

Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial em R$ 3.874.709,00. 

Dentro do componente foram executados os seguintes investimentos: 

• Escopo: Implantação dos reservatórios Altos do Ribeirão e Bom Clima. 

• Período de execução: 2016 a 2018. 

• Descrição: Implantação de dois novos reservatórios (Altos do Ribeirão e Bom 
Clima), com capacidade conjunta de 5.900m³  

 

• Escopo: Substituição do reservatório Manduri. 

• Período de execução: 2017. 

• Descrição: Ação emergencial de implantação de um novo reservatório, de 
2.000m³ para substituir o antigo reservatório Manduri. 

A.1.2.3 Redes , ligações e Ramais 

Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 92.919.564,00 

Dentro do componente foram executados os seguintes investimentos: 

• Escopo: Execução de rede de água. 

• Período de execução: 2012 a 2017 
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• Descrição: Conforme detalhado no quadro a seguir 

 

Tabela 44 – Características dos Materiais: Execução de rede de água. 
MATERIAL DIÂMETRO COMPRIMENTO (KM) 

PVC/ DEFOFO 60mm 5,72 

PVC/ DEFOFO 75mm 0,02 

PVC/ DEFOFO 85mm 0,01 

PVC/ DEFOFO 110mm 2,53 

PVC/ DEFOFO 150mm 12,02 

PVC/ DEFOFO 200mm 7,46 

PVC/ DEFOFO 250mm 10,86 

PVC/ DEFOFO 300mm 5,01 

PVC/ DEFOFO 350mm 1,08 

FOFO 200mm 0,02 

FOFO 250mm 0,36 

FOFO 300mm 0,61 

FOFO 350mm 0,15 

FOFO 400mm 0,12 

FOFO 500mm 3,61 

FOFO 600mm 3,66 

PEAD 63mm 118,43 

PEAD 110mm 36,23 

 

• Escopo: Substituição de rede de água. 

• Período de execução: 2012 a 2017. 

• Descrição:  

Tabela 45 - Características dos Materiais: Substituição de rede de água. 
MATERIAL DIÂMETRO COMPRIMENTO (KM) 

FG 2'' FG 0,01 

PVC 60mm 0,55 

PEAD 63mm 100,26 

FF 1" FF 0,03 

FG 4''' FG 0,02 

PVC 75mm 0,01 

PVC 85mm 0,28 

PEAD 110mm 9,95 

PVC/FF 150mm 5,10 

PVC 160mm 0,18 

PVC/FF 200mm 1,58 

PVC/FF 250mm 3,85 



                                                                        

 

 Página 157 de 215 

PVC/FF 300mm 0,66 

PVC/FF 350mm 0,34 

FF 400mm 0,15 

FF 600mm 0,01 

 

A.1.2.4 Hidrômetros 

Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 871.907,00. 

Dentro do componente foram executados os seguintes investimentos: 

• Escopo: Instalação de novos hidrômetros. 

• Período de execução: 2012 a 2017. 

• Descrição: 62.810 em ligações até então não hidrometradas. 

 

• Escopo: Substituição de hidrômetros. 

• Período de execução: 2012 a atualmente. 

• Descrição: 101.160 (cento e um mil, cento e sessenta) hidrômetros existentes 
em ligações prediais de água. 

 

A.1.3 Renovação das Instalações de Água 

A.1.3.1 Renovação Eletromecânica 

Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial em R$ 6.501.733,00. 

Dentro do componente foram executados os seguintes investimentos: 

• Escopo: Melhorias no SAA Central (ETAs São Sebastião e Presidente Marques) 

• Período de execução: 2012 a 2015. 

• Descrição: Melhorias eletromecânicas nos conjuntos moto-bombas destinados 
a limpeza dos filtros, preparação de coagulantes e alimentação de ejetores de 
cloro com pintura, aquisição e instalação de equipamentos reservas e instalação 
de proteção nos acoplamentos; e Melhorias nos componentes dos painéis de 
comando elétrico dos conjuntos moto bombas. 

 

• Escopo: SAA do Tijucal – ETA 3. 
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• Período de execução: 2012 a 2015. 

• Descrição: Reforma dos conjuntos moto bombas de água bruta. 

 

A.1.4 Estudos e Projetos 

A.1.4.1 Projetos de Otimização Operacional 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 49.159.838 

A.1.4.2 Programa de Controle e Redução de Perdas 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 961.175,00. 

Em função do elevado nível de perdas de água dos sistemas em operação, a 

Concessionária priorizou, nos primeiros anos da Concessão, a execução de diversas ações de 

combate a perdas, dentre as quais destacam-se; a implantação de válvulas reguladoras de 

pressão; a pesquisa de vazamentos invisíveis, com geofonamento;  a substituição de redes 

antigas com elevada frequência de rompimentos; os fechamentos de anéis para setorização dos 

sistemas; instalação de macromedidores e medidores de nível em reservatórios; a instalação de 

válvulas telecomandadas; a modelagem hidráulica dos sistemas, etc. Todas essas atividades 

contribuíram para que as perdas, fossem reduzidas para os níveis atuais, em torno de 59%. 

A.1.4.3 Licenças Ambientais 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 2.885.008. 

A.1.4.4 Recuperação Ambiental 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 1,.365.984. 

A.1.4.5 Projetos Técnicos 

Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial em R$ 11.625.599,00. 
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• Dentro do componente foram executados os seguintes investimentos: 

• Escopo: Elaboração do Diagnóstico das Unidades Operacionais de Água e 
Esgotos. 

• Período de execução: 2012 – CAB Ambiental – ETEP. 

 

• Escopo: Elaboração do 1o. Plano Diretor de Água e Esgotos do Município de 
Cuiabá. 

• Período de execução: 2012 – 2013 - CAB Ambiental  - Arcadis – Logos. 

 

• Escopo: Elaboração de Projetos de Modelagem Hidráulica, conforme sistemas 
do Plano Diretor de Água e Esgotos do Município de Cuiabá. 

• Período de execução: 2014 – CAB Ambiental – Gerentec. 

 

• Escopo: Elaboração de Projetos de Adutoras e Reservatórios.  

• Período de execução: 2014 - 2015 – CAB Ambiental – Gerentec. 

 

• Escopo: Elaboração de Projetos de Água e Esgotos.  

• Período de execução: 2017 – Águas Cuiabá – Serenco/ SENHA/ Concremat. 

 

• Escopo: Atualização do Plano Diretor de Água e Esgotos do Município de Cuiabá. 

• Período de execução: 2017 –Águas Cuiabá – Concremat. 

• Descrição: Revisão e atualização das soluções técnicas para os sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de Cuiabá. 

 

A.2 Capex do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Da mesma forma que nos serviços de água, a estrutura do Programa de Investimentos 

de Esgotamento Sanitário, integrante da Proposta Comercial, considera a previsão dos recursos 

financeiros associados aos componentes principais dos sistemas de esgotos, não havendo, 

portanto, uma definição da identidade dos investimentos a serem executados. Dessa forma a 

análise possível de ser feita sobre os investimentos fica limitada aos componentes, dentro das 

grandes categorias. 
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Como mencionado anteriormente, na categoria Esgotos o investimento realizado foi de 

somente 13% do valor previsto inicialmente na Proposta Comercial. 

Relaciona-se, a seguir, os investimentos realizados conforme os componentes de cada 

categoria.  

A.2.1 Melhorias no Sistema de Esgotos 

A.2.1.1 Estação de Tratamento de Esgotos (ETE)  

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 2.980.505,00. 

Dentro do componente foram executados os seguintes investimentos: 

• Escopo: Revitalização, reforma e melhorias da EEE e ETE Tijucal. 

• Período de execução: 2017. 

• Descrição: Serviços de reformas e melhorias na Estação Elevatória de Esgoto 
Bruto, Tratamento Preliminar do Reator UASB e Instalação de Queimador de 
Gás. 

 

• Escopo: Reforma ETE Florais. 

• Período de execução: 2017. 

• Descrição: Reformas e melhorias nas unidades de Reator UASB e Instalação de 
equipamento de desinfecção por ultravioleta; bem como substituição das placas 
de sustentação dos 04 biofiltros. 

 

• Escopo: Reforma e reabilitação da ETE e EEE Tijucal. 

• Período de execução: 2012. 

• Descrição: Construção de dique; instalação e reparo de cerca; adequação de 
novo pré-tratamento; limpeza das caixas; e reativação da EEE. 

 

• Escopo: Limpeza das Lagoas da ETE Tijucal. 

• Período de execução: 2013. 

• Descrição: Realização de desassoreamento das 03 (três) lagoas de tratamento 
da ETE Tijucal. 
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• Escopo: Reabilitação da ETE São Carlos/Santa Inês. 

• Período de execução: novembro de 2012. 

• Descrição: Foram realizadas substituições, remanejamentos, reparos e 
desobstruções de redes e caixas de passagens do sistema de esgoto do bairro 
Santa Izabel. 

 

• Escopo: Melhorias na ETE São Carlos/Santa Inês. 

• Período de execução: agosto de 2013. 

• Descrição: Demolição da caixa de saída do reator e construção de nova caixa 
com sifão, através de vertedor, para mitigar odor; e Reconstrução do abrigo do 
sistema de desinfecção. 

 

• Escopo: Reabilitação da ETE (Tanque Imhoff) Coophema. 

• Período de execução: setembro e outubro de 2013. 

• Descrição: Remoção de árvores e raízes de grande porte que estavam afetando 
o funcionamento da ETE; remoção de material acumulado no interior da ETE; e 
execução de novo emissário de esgoto tratado. 

 

• Escopo: Melhoria no sistema de areação da ETE Jardim Universitário. 

• Período de execução: fevereiro de 2014. 

• Descrição: Instalação de novo Aerador Submersível SiperJet, todo em aço inox. 

 

• Escopo: Melhorias na ETE Sonho Meu. 

• Período de execução: abril de 2014. 

• Descrição: Realização de desobstrução dos poços de visita e caixas de passagens 
do Res. Sonho Meu; elevação das caixas de passagens do sistema de tratamento; 
troca de tubulações; e limpeza da área. 

 

• Escopo: Melhorias na EEE São João Del Rey. 

• Período de execução: maio de 2014. 

• Descrição: Substituição das bombas e limpeza do poço de sucção e da área da 
Estação Elevatória de Esgoto do São João Del Rey. 

 

• Escopo: Melhoria no sistema de desinfecção da ETE Sucuri. 
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• Período de execução: maio de 2014. 

• Descrição: Manutenção no equipamento do sistema de desinfecção da ETE 
Sucuri, com a instalação de 05 lâmpadas ultravioleta germicida 75w-g13-t8 
1200mm – TUV75T8HO da marca Phillips. 

A.2.1.2 Reformas das Estações Elevatórias de Esgotos (EEEs) 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 1.641.173,00 

Dentro do componente foram executados os seguintes investimentos: 

• Escopo: Reforma e reabilitação da EEE Barbado. 

• Período de execução: maio de 2012. 

• Descrição: Limpeza do poço de sucção, instalação de novas grades de retenção, 
reparo e acionamento da bomba e reparo da cerca de proteção. 

• Escopo: Reforma e reabilitação EEE Tijucal. 

• Período de execução: 2012. 

• Descrição: Construção de dique; instalação e reparo de cerca; adequação de 
novo pré-tratamento; limpeza das caixas; e reativação da EEE. 

• Escopo: Reabilitação da EEE São Carlos/Santa Inês. 

• Período de execução: novembro de 2012. 

• Descrição: Foram realizadas substituições, remanejamentos, reparos e 
desobstruções de redes e caixas de passagens do sistema de esgoto do bairro 
Santa Izabel. 

 

• Escopo: Reabilitação da EEE São João Del Rey. 

• Período de execução: agosto de 2013. 

• Descrição: Fechamento da área (construção de muro), execução de novo abrigo 
para o quadro de comando e instalação de equipamentos elétricos e mecânicos. 

 

• Escopo: Reforma e reabilitação da EEE Gambá. 

• Período de execução: dezembro de 2012. 

• Descrição: Interligação de emissário com tubulação de ferro fundido; 
escoramento em blocos de concreto; reativação de quadros de comando e de 
energia elétrica; reinstalação de cercas; etc. 

• Escopo: Reforma e reabilitação da EEE Renascer. 
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• Período de execução: outubro de 2013. 

• Descrição: Limpeza do acesso à área; conserto do CMB; implementação de 
instalação elétrica e hidromecânica. 

 

A.2.2 Expansão / Renovação dos Sistemas de Esgotos 

A.2.2.1 Estações de Tratamento de Esgotos 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 32.022.500,00 

No componente foram executados apenas intervenções de substituição de 

equipamentos em algumas ETEs, totalizando um investimento de R$ 377.409,00. 

A.2.2.2 Estações Elevatórias 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 1.997.075,00. 

Dentro do componente foi executado o seguinte investimento principal: 

• Escopo: EEE Ilza Picolli. 

• Período de execução: 2017. 

• Descrição: Execução de nova Estação Elevatória de Esgoto para 
encaminhamento de contribuição à ETE Ilza Picolli. 

A.2.2.3 Redes, coletores, ramais e ligações 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 57.637562,00. 

Dentro do componente foram executados os seguintes investimentos: 

• Escopo: Melhoria de rede coletora no bairro Grande Terceiro. 

• Período de execução: maio a julho de 2012. 

• Descrição: Obras de melhoria nas redes coletoras do bairro Novo Terceiro, com 
a realização de reparos e substituições de redes, ligações e poços de visita de 
algumas ruas do bairro. 

 

• Escopo: Revitalização das redes de esgoto do CPA. 
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• Período de execução: 2012 a 2013. 

• Descrição: Realização de manutenções corretivas e preventivas em mais de 
15.000m (quinze mil metros) de redes coletoras de esgoto nos bairros CPA I, II, 
III e IV. 

 

• Escopo: Execução de rede de esgoto. 

• Período de execução: 2012 a 2017 

• Descrição:  

Tabela 46 – Características dos Materiais: Execução de rede de esgoto. 
MATERIAL DIÂMETRO COMPRIMENTO (KM) 

PVC 100mm 0,31 

PVC 150mm 4,52 

PVC 200mm 0,81 

PVC 250mm 0,11 

PVC 300mm 0,09 

PVC 400mm 0,03 

 

• Escopo: Substituição de rede de esgoto. 

• Período de execução: 2012 a 2017 

• Descrição:  

Tabela 47 - Características dos Materiais: Substituição de rede de esgoto. 
MATERIAL DIÂMETRO COMPRIMENTO (KM) 

PVC 100mm 0,63 

PVC 150mm 2,13 

PVC 200mm 1,45 

PVC 300mm 0,31 

PVC 350mm 0,01 

PVC 400mm 0,01 

 

A.2.2.4 Outros 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 2.685.200,00 

Dentro do componente foram executados os seguintes investimentos: 

• Escopo: Manutenções preventivas nos bairros Tijucal e Coophamil. 
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• Período de execução: dezembro de 2013. 

• Descrição: Execução de manutenções preventivas em mais de 7.500m e de rede 
coletora e mais de 90 poços de visita nos bairros Tijucal e Coophamil. 

 

• Escopo: Manutenções preventivas nos bairros Tijucal, São Gonçalo, Novo 
Milênio, Parque Cuiabá e Grande Terceiro. 

• Período de execução: abril de 2014. 

• Descrição: Realização de manutenção preventiva de mais de 2.800 m de rede 
coletora de esgoto, com retirada de aproximadamente 8.800 L de resíduos. 

 

A.3 Capex de Melhorias / Renovação Desenvolvimento da Operação, 

Manutenção e Comercial  

Relaciona-se, a seguir, o conjunto de investimentos realizados conforme os 

componentes da categoria.  

A.3.1 Cadastro Técnico (Redes de Água e Esgotos) 

Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 3.036.557,00. 

Considerando a necessidade de dispor de informações confiáveis dos sistemas de água 

e esgotos existentes a Concessionária priorizou a execução do cadastro técnico dos sistemas em 

operação, utilizando tecnologia de Sistema de Informações Geográficas (GIS). 

A.3.2 Softwares (Comercial / Operacional / Administrativo) 

Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 1.846.906,00. 

Com a finalidade de estruturar suas funções comercial, operacional e administrativa, a 

Concessionária priorizou a disponibilização de softwares licenciados e adequados para as 

gestões comercial (sistema de faturamento e cobrança), operacional (modelagens de redes) e 

administrativo (logística, patrimônio, contabilidade, etc.). 

A.3.3 Máquinas/ Equipamentos/ Ferramentas/ Móveis e Utensílios/ 

Reabilitação Civil 
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Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 18.319.773,00 

A.3.4 Melhorias do Laboratório e compras de equipamentos 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 4.377.840,00. 

 

A.4 Capex de Melhorias / Renovação Sistema de Atendimento/ Comercial  

Relaciona-se, a seguir, os investimentos realizados conforme os componentes da 

categoria.  

A.4.1 Implantação/ Recuperação de Agências 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 167.901,00 

A.4.2 Recadastramento Comercial 

Os investimentos executados neste componente foram superiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 73.028,00. 

Priorizando um processo de faturamento justo e eficiente, a Concessionária executou, 

em 2013/2014, um amplo processo de recadastramento comercial de seus usuários. 

A.4.3 Call Center 

Os investimentos executados neste componente foram inferiores aos previstos na 

Proposta Comercial, em R$ 4.377.840,00. 
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PARECER 

 

ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE ÁGUA E ESGOTO, sociedade por ações com sede no Município de Cuiabá, 

Estado de Mato Grosso, na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, nº 3.196, Bairro 

Carumbé, CEP 78050-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.º 14.995.581/0001-53 (“Concessionária”), 

consulta-nos a respeito da viabilidade jurídica de pleitos de reequilíbrio econômico-

financeiro a serem apresentados no âmbito da primeira Revisão Ordinária do 

Contrato de Concessão nº 14/2011 (“Contrato de Concessão”), que, nos termos do 

Edital da Concorrência nº 014/2011 (“Edital”) e após a realização do seu 

procedimento licitatório (“Licitação”), foi celebrado com o Município de Cuiabá/MT 

(“Poder Concedente” ou “Município”) com interveniência da Agência Municipal de 

Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá/MT (“ARSEC” ou “Agência 

Reguladora”), tendo como objeto a concessão de serviços públicos em caráter de 

exclusividade (“Concessão”), para a prestação dos serviços públicos municipais de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário (“Serviços”) e serviços auxiliares, 

complementares e correlatos (“Serviços Complementares”). 

Este Parecer está organizado da seguinte forma: na presente seção, 

apresentamos a consulta que nos foi formulada pela Concessionária a respeito de 

sete pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro relativos a eventos de desequilíbrio 

passados, que a Concessionária pretende apresentar perante a ARSEC na Revisão 

Ordinária. Em seguida, na seção II, analisamos aspectos teóricos a respeito do direito 

à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão de 

serviços públicos. Na seção III, tratamos da viabilidade jurídica dos pleitos objeto da 
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consulta. Por fim, na seção IV, concluímos respondendo aos quesitos formulados 

pela Concessionária em sua consulta. 

I. CONSULTA 

Consulta-nos a Concessionária a respeito da viabilidade jurídica de sete 

pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro a serem apresentados à ARSEC e por 

ela considerados no processo de reavaliação global da equação econômico-

financeira do Contrato de Concessão a ser realizado em sede de Revisão Ordinária. 

Trata-se, pois, de analisar os fundamentos jurídicos desses pleitos relativos a fatos 

do passado, que constituirão uma parte do pedido mais amplo a ser feito pela 

Concessionária na Revisão Ordinária. Indaga-se, assim, a respeito da caracterização 

jurídica e da existência do direito da Concessionária à recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro contratual pelos seguintes fatos: 

A) Distorções nos custos de energia elétrica após a implantação do sistema 
de bandeiras tarifárias; 

B) Imposição de distribuição gratuita de água por meio de caminhões-pipa; 
C) Imposição de isenções de caráter personalíssimo não previstas na 

Proposta Comercial; 
D) Alteração unilateral da fórmula de reajuste; e 
E) Atraso na concessão de reajustes. 

II. A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A doutrina jurídica mais tradicional costuma limitar o conceito de equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos públicos à “relação estabelecida inicialmente pelas 

partes entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 

remuneração do objeto do ajuste”.36 Dentro dessa visão, a proposta apresentada em 

                                                           

36 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 199. No mesmo sentido, Cf. 
MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004, pp. 593-594. 
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licitação é o que estabiliza o conjunto de benefícios, ônus, receitas e custos do 

contrato administrativo, formado a chamada equação econômico-financeira do 

contrato.  

A visão tradicional merece, no entanto, alguns reparos, pois, nas práticas 

relacionadas a contratos de concessão, a doutrina especializada destaca a relevância 

de se considerar a alocação de riscos como parte da equação econômico-financeira 

do contrato.37 Essa preocupação decorre da constatação de que contratos de 

concessão são, em essência, instrumentos de alocação de riscos. Os benefícios e 

prejuízos que as partes contratantes experimentam ao longo de uma concessão estão 

diretamente relacionados à forma pela qual os riscos contratuais são alocados e 

geridos. Diante disso, pode-se dizer que o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos de concessão é representado pela manutenção dos termos da equação 

composta, por um lado, pela remuneração da concessionária e, por outro lado, pelos 

encargos e riscos por ela assumidos. 

O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessão é amplamente reconhecido às partes contratantes. Tanto a legislação38 

                                                           

37 Ver a respeito: RIBEIRO, Maurício Portugal. Concessões e PPPs – Melhores Práticas em Licitações e Contrato de 
Concessãos. São Paulo: Atlas, 2011, pp. 101-103.  

38 Cf. Lei Federal nº 8.987/1995: “Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido 
seu equilíbrio econômico-financeiro.”; Lei Federal nº 8.666/1993: “Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos 
instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los, unilateralmente, para 
melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; (...) § 1º As cláusulas 
econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do 
contratado. § 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas 
para que se mantenha o equilíbrio contratual. (...) Art. 65. (...) § 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que 
aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-
financeiro inicial.” 
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quanto a doutrina39 e a jurisprudência40 estabelecem a necessidade da preservação 

desse equilíbrio durante todo o período de execução contratual. No âmbito da 

relação contratual, é comum que se estabeleçam uma série de mecanismos e 

procedimentos para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

de concessão em casos de ocorrência de eventos de desequilíbrio. Esse conjunto de 

regras e disposições que garantem a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

de contratos de concessão compõem aquilo que chamamos de “sistema de 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro”. 

Como sua estruturação contratual pode impactar diretamente os incentivos 

e níveis de eficiência das partes contratantes, o sistema de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro é uma das partes mais importantes dos contratos de 

concessão. 41 Essa importância decorre, em grande medida, da relevância desse 

instituto para a viabilização das contratações públicas de longo prazo.  

                                                           

39 Cf. SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Contratual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013 (Coleção Pareceres, 
v.2), p. 69; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016, pp.1900ss; GUIMARÃES, 
Fernando Vernalha. Concessão de Serviço Público. 2a Ed. São Paulo: Saraiva, pp. 325ss; GARCIA, Flávio Amaral. Licitações 
e Contrato de Concessãos Administrativos (Casos e Polêmicas). 3ª ed.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 303; ARAGÃO, 
Alexandre Santos. Direito dos serviços públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pp. 636-637; AMARAL, Antônio Carlos Cintra 
do. Concessão de Serviços Públicos – Novas Tendências. São Paulo:  Quartier Latin, 2012, pp.18-19 e JUSTEN FILHO, Marçal. 
Teoria geral das concessões de serviços públicos. São Paulo: Dialética, 2003, p. 415. 

40 Cf. Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERMINAIS PRIVATIVOS EM ÁREA 
DE PORTO ORGANIZADO. (...). MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR ATO UNILATERAL DA UNIÃO. INTERESSE 
PÚBLICO: PRESSUPOSTO ESSENCIAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. 1. Quando a Administração Pública contrata com 
particulares, conduz o interesse público e pode, unilateralmente, modificar cláusula contratual, desde que observados os 
termos da lei. (...)” (STF, 2ª Turma, RMS 24286-DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07/03/2014); e, Superior Tribunal de 
Justiça: “(...) 1. A Concessão de serviço público é o instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço 
público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis 
unilateralmente pelo Poder Público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro, remunerando-
se pela própria exploração do serviço, e geral e basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários do 
serviço. (...)” (grifei) (Cf. STJ, 1ª Seção, REsp 976.836/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05/10/2010). 

41 As três principais partes dos contrato do concessão, cuja estruturação adequada é essencial para a maximização da sua 
eficiência, são: (i) o cerne do contrato (indicadores de serviço, obrigações de investimento e sistema de remuneração da 
concessionária), (ii) a matriz de riscos contratual, e (iii) o sistema de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
contratual. Para maios detalhes confira: RIBEIRO, Mauricio Portugal. A necessidade de aperfeiçoamento da distribuição de 
riscos a ser prevista nos novos contratos de concessão de rodovias do Estado de São Paulo. Disponível em 
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/rodovias-sp-distribuicao-de-riscos-publicado-env.pdf. 
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Nesse contexto, o sistema de manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro tem a importante função de estabelecer mecanismos para a realização de 

compensações econômicas e/ou financeiras à parte que foi atingida pelas 

consequências da materialização de risco que não lhe foi alocado. Ou seja, o sistema 

de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro atua como o braço operacional 

da matriz de riscos contratual, pois é ele quem define como devem ser realizadas as 

compensações entre as partes que decorrem da necessidade de dar efetividade à 

distribuição de riscos prevista no contrato. Ele atende à necessidade contratual de 

assegurar que uma das partes do contrato não seja atingida (positiva ou 

negativamente) pelas consequências de eventos ou circunstâncias que materializam 

risco alocado à outra parte. Em contrapartida, se a materialização do risco produzir 

efeitos sobre a parte à qual ele foi alocado, não será possível falar em desequilíbrio, 

pois as condições e, consequentemente, o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato estarão preservados. É por meio do sistema de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro, portanto, que a matriz de riscos contratual ganha vida e 

produz efeitos concretos. 

Assim, temos que o cumprimento da matriz de riscos do contrato é 

indispensável para que sua equação econômico-financeira se mantenha equilibrada. 

Dessa constatação e do próprio direito das partes à preservação do equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de concessão decorrem três consequências, que 

constituem verdadeiros deveres a serem observados pelos contratantes: (i) dever de 

respeitar as condições econômico-financeiras originalmente pactuadas, incluindo a 

alocação dos riscos entre as partes, durante todo o período de vigência do contrato; 

e (ii) dever de neutralizar toda e qualquer circunstância que impacte tais condições, 

de modo a se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; e (iii) dever 

de prever mecanismos para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. 

Normalmente, a análise acerca da manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro de um contrato de concessão é balizada pelas premissas e condições 

consideradas pelo licitante vencedor no plano de negócios que orientou a elaboração 
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de sua proposta na licitação.42 Esse documento representa, para fins regulatórios, o 

contrato em estado de equilíbrio econômico-financeiro. É com base nele que será 

possível mensurar o desequilíbrio gerado à equação econômico-financeira 

contratual, assim como avaliar as formas de se realizar o seu reequilíbrio. Da 

perspectiva da parte afetada pelo desequilíbrio, isso significa que o processo de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato deverá recolocá-la na 

mesma situação econômica e financeira em que se encontrava anteriormente.43 

Neste Parecer, verifica-se se os fatos apresentados pela Concessionária na 

consulta se caracterizam juridicamente como eventos de desequilíbrio. Para tanto, é 

preciso demonstrar em relação aos fatos narrados que, da perspectiva econômico-

financeira, a Concessionária foi impactada pelos efeitos decorrentes da 

materialização de um risco que foi alocado pelo Contrato de Concessão e/ou pela 

legislação aplicável ao Poder Concedente.  

A análise, portanto, parte da verificação da matriz de riscos do Contrato de 

Concessão. Deve-se destacar que todo contrato de concessão possui explícita ou 

implicitamente uma matriz de riscos. O ideal é que a alocação de riscos seja 

detalhadamente veiculada pelo contrato. Contudo, 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 
                                                           

42 Cabe ressalvar, contudo, que, especialmente no âmbito federal, observou-se na última década a estruturação de 
projetos de concessão nos quais não se exigiu a apresentação pela concessionária (como parte de sua proposta econômica 
na licitação, ou como condição para a assinatura do contrato de concessão) de um plano de negócios contendo as 
premissas e condições que orientaram a elaboração de sua proposta e que, para fins regulatórios, deveria funcionar como 
caso-base representativo da concessão em estado de equilíbrio econômico-financeiro. Nestes projetos, que possuem 
estrutura regulatória distinta da adotada no caso em análise e, justamente por isso, a ele não aplicável, os reequilíbrios 
econômico-financeiros contratuais são realizados a partir do que se convencionou chamar de metodologia do fluxo de 
caixa marginal.   

43 Para maiores detalhes, Cf. RIBEIRO, Mauricio Portugal. Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 105-109.  
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elaboração das propostas econômicas em licitação e, com a assinatura do contrato, a 

proposta vencedora da licitação passa a compor sua equação econômico-financeira.  

A compreensão dessa lógica tem relevância prática, pois desmistifica a ideia 

de que, nas concessões de serviços públicos, todos os riscos devem ser assumidos 

pela concessionária. Esse pensamento de que o parceiro privado é responsável, 

inclusive, pelos riscos que não estão claramente previstos no contrato e sobre os 

quais ele não tem qualquer controle em grande medida se deve ao fato de que, ao 

apresentar alguns conceitos, o art. 2º da Lei Federal nº 8.987/1995, afirma, em seu 

inciso II, que concessão de serviço público é “a delegação de sua prestação, feita pelo 

poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e 

risco e por prazo determinado” (sem grifos no original).  

A previsão legal de que a concessionária prestará o serviço por sua conta e 

risco acabou sendo equivocadamente tomada como uma ampla e irrestrita 

transferência de riscos para o parceiro privado, o que nem sempre é verdade.44 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.  

Na realidade, a correta interpretação da expressão “por sua conta e risco” 

prevista no art. 2º, II, da Lei Federal nº 8.987/1995, requer que se considere o disposto 

no art. 10 da mesma lei, segundo o qual “sempre que forem atendidas as condições 

do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro”. Ou seja, (i) a 

concessionária só é responsável por aqueles riscos que assumiu, conforme as 

                                                           

44 Pra maiores detalhes, Confira: RIBEIRO, Mauricio Portugal. Atribuição ao contratado da Administração Pública de todos 
os riscos não tratados no contrato é nula perante a Lei 8.666/93. Disponível em 
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/mauricio-portugal-ribeiro/-atribuicao-ao-contratado-da-administracao-
publica-de-todos-os-riscos-nao-tratados-no-contrato-e-nula-perante-a-lei-8-666-93. 
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condições previstas no contrato, de maneira que (ii) impor à concessionária os efeitos 

de riscos por ela não assumidos significa desequilibrar a equação econômico-

financeira contratual.      

Portanto, mesmo que a matriz de riscos do contrato não seja suficientemente 

clara a respeito das responsabilidades de cada uma das partes contratantes, a análise 

das condições e premissas que informaram a elaboração das propostas econômicas 

dos licitantes e das obrigações contratuais de cada parte pode esclarecer se a 

concretização de um determinado risco constitui, ou não, um evento de 

desequilíbrio e, assim, gera direito à recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato.   

A avaliação, sob essa perspectiva, relativamente aos fatos apresentados pela 

Concessionária a serem incluídos na Revisão Ordinária é o que se passa a fazer na 

próxima seção.  

III. CARACTERIZAÇÃO DOS EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO 

Os eventos de desequilíbrio a seguir serão avaliados segundo a lógica de 

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

categoria dividida, ainda, em riscos ordinários e extraordinários.  

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 Administração45 e quando a inexecução é do 

contratado fala-se em descumprimento contratual.  

                                                           

45 O Contrato de Concessão usa a expressão “ato da Administração” para se referir a tal instituto. 
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Quanto aos riscos extracontratuais, podemos dividi-los em (i) riscos 

ordinários, que são os inerentes a todo negócio jurídico, e atribuídos ao particular 

contratado, e (ii) riscos extraordinários, que são aqueles que decorrem de eventos 

imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que são 

legalmente atribuídos à Administração contratante. Por essa classificação, que tem 

como principal fundamento legal o art. 65, inciso II, “d”, da Lei Federal nº 

8.666/199346, a concessionária é responsável pelos riscos ordinários e o poder 

concedente pelos riscos extraordinários, que são categorizados em teoria da 

imprevisão47, fato do príncipe48 e caso fortuito ou de força maior49. 

Na verdade, o próprio Contrato de Concessão expressamente incorporou 

essa lógica nas suas Cláusulas 22 e 46.2, estabelecendo, ainda, a necessidade de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em caso de suas ocorrências 

(Cláusula 46.7 do Contrato de Concessão). Confira-se: 

“CLÁUSULA 22 - REVISÃO EXTRAORDINÁRIA 

22.1. O CONTRATO será objeto de REVISÃO extraordinária, a 

qualquer tempo, quando se verificarem os seguintes eventos: 

                                                           

46 Lei Federal nº 8.666/1993: “Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: (...) II - por acordo das partes: (...) d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço 
ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual.” 

47 A teoria da imprevisão diz respeito aos eventos que constituem álea extraordinária econômica, por se referirem a 
ocorrências de natureza econômica, imprevisível, superveniente e extracontratual, e que não podem ser imputadas às 
partes contratantes não imputáveis às partes, mas desequilibram o contrato. Seu fundamento teórico é a cláusula rebus 
sic stantibus, que determina o cumprimento do contrato enquanto presentes as mesmas condições do momento da 
contratação, de modo que, alteradas essas circunstâncias, as partes ficariam liberadas do cumprimento da avença. No 
Contrato de Concessão, a teoria da imprevisão está cunhada como “interferências imprevistas”. 

48 O fato do príncipe é o fato extracontratual praticado pelo Poder Público que produz efeitos sobre o contrato 
administrativo. 

49 Caso fortuito ou força maior são eventos imprevisíveis e inevitáveis ou previsíveis mas de consequências incalculáveis. 
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a) sempre que houver, imposta pelo CONCEDENTE ou pela 

AGÊNCIA REGULADORA, modificação unilateral do CONTRATO, que 

importe variação dos seus custos ou das receitas, tanto para mais quanto para 

menos; 

b) excetuado o imposto de renda, sempre que forem criados, alterados 

ou extintos tributos ou encargos legais ou sobrevierem novas disposições 

legais, após a data de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL pela 

LICITANTE VENCEDORA, desde que acarretem repercussão nos custos da 

CONCESSIONÁRIA, tanto para mais quanto para menos, bem como seu 

impacto sobre as condições financeiras do CONTRATO, em conformidade 

com o disposto no § 3° do artigo 21 da Lei Federal n.º 8.987/95; 

c) sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de fato do 

príncipe ou ato da Administração, resultem, comprovadamente, em variações 

dos custos da CONCESSIONÁRIA, incluindo determinações de autoridades 

ambientais que alterem os encargos da CONCESSÃO, dentre eles, a 

modificação das metas da CONCESSÃO previstas no Anexo V do EDITAL; 

d) sempre que houver alteração legislativa de caráter específico que 

produza impacto direto sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, tais como 

as que concedam isenção, redução, desconto ou qualquer outro privilégio 

tributário ou tarifário; 

e) sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de caso fortuito, 

força maior e interferências imprevistas para efetivação dos quais não seja 

atribuível responsabilidade à CONCESSIONÁRIA, acarretem alteração dos 

custos da CONCESSIONÁRIA; 

f) em caso de alteração nos valores de cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos; 

g) nos demais casos previstos na legislação; 
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h) nos demais casos não expressamente listados acima que venham a 

alterar o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, não motivados ou 

causados pela CONCESSIONÁRIA, tais como passivos da SANECAP que 

porventura recaiam sobre a CONCESSIONÁRIA. 

(...) 

46.2. Para fins do disposto neste CONTRATO, considera-se: 

a) força maior: o evento que, por sua imprevisibilidade e 

inevitabilidade, cria óbice intransponível para a CONCESSIONÁRIA na 

execução deste CONTRATO, consubstanciado em ato superveniente 

impeditivo de cumprimento das obrigações assumidas; 

b) caso fortuito: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e 

inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para a CONCESSIONÁRIA 

no cumprimento deste CONTRATO; 

e) fato do príncipe: toda determinação estatal, geral, imprevista e 

imprevisível, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução 

deste CONTRATO; 

d) ato da Administração: toda ação ou omissão de órgão da 

Administração Pública que, incidindo direta e especificamente sobre este 

CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execução pela 

CONCESSIONÁRIA, ensejando, ainda, as indenizações correspondentes; 

e) interferências imprevistas: são ocorrências materiais não cogitadas 

pelas partes quando da celebração deste CONTRATO, mas que surgem no 

decorrer de sua execução de modo surpreendente e excepcional, dificultando 

ou onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos 

trabalhos, consubstanciada pela descoberta superveniente de obstáculos 

materiais, naturais ou artificiais, depois de iniciada a execução deste 

CONTRATO, embora sua existência seja anterior à data de assinatura do 
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CONTRATO, mas só revelada por intermédio das obras ou serviços em 

andamento, dada a sua omissão nas sondagens ou a sua imprevisibilidade em 

circunstâncias comuns de trabalho. 

(...) 

46.7. Ocorrendo quaisquer dos fatos mencionados nos itens anteriores, 

a AGÊNCIA REGULADORA e a CONCESSIONÁRIA acordarão acerca da 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, nos termos 

ora acordados, ou da extinção da CONCESSÃO, caso a impossibilidade de 

cumprimento deste CONTRATO se tome definitiva ou a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro revele-se excessivamente onerosa para o 

CONCEDENTE.” 

Cabe frisar que, embora a alocação expressa de determinados riscos do 

Poder Concedente conste da Cláusula referente à Revisão Extraordinária do 

Contrato de Concessão, não há óbice algum à invocação pela Concessionária, em 

sede de Revisão Ordinária, do seu direito a ser compensada por eventos passados 

que materializaram tais riscos. Isso porque a Cláusula 21.1 do Contrato de 

Concessão estabelece um procedimento de Revisão Ordinária com escopo 

abrangente, voltado a avaliar o equilíbrio econômico-financeiro contratual tanto 

retrospectivamente, saneando eventuais desequilíbrios passados, quanto 

prospectivamente, adequando o Contrato de Concessão ao momento atual e às 

projeções futuras, objetivando, assim, a atualização da equação econômico-

financeira. 

Sendo assim, passamos a avaliar os eventos narrados nos subitens a seguir, 

avaliando o cabimento do reequilíbrio econômico-financeiro em sua decorrência 

segundo o enquadramento jurídico aplicável a cada um deles. 
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III.1 Distorções nos custos de energia elétrica após implantação do 

sistema de bandeiras tarifárias 

Após a implantação de um novo sistema tarifário pela ANEEL, os custos de 

aquisição de energia elétrica aumentaram significativamente, provocando 

distorções nos custos dos Serviços prestados pela Concessionária e, 

consequentemente, na equação econômico-financeira do Contrato de Concessão, 

razão pela qual tal evento também deve ser objeto de análise na presente Revisão 

Ordinária.  

III.1.1 Caracterização fática 

Desde janeiro de 2015, as faturas de energia elétrica passaram a cobrar 

valores referentes ao sistema de bandeiras tarifárias com o objetivo de reduzir a 

exposição das concessionárias de distribuição de energia elétrica aos efeitos dos 

aumentos extraordinários nos custos de produção de energia elétrica por meio de 

usinas termelétricas em momentos de baixa produção das usinas hidrelétricas 

(“Sistema de Bandeiras Tarifárias”).50 

O Sistema de Bandeiras Tarifárias se orienta pelas mesmas cores dos 

semáforos de trânsito: (i) a bandeira verde indica que há condições favoráveis à 

produção de energia elétrica e que, portanto, a conta não sofrerá nenhum acréscimo; 

(ii) a bandeira amarela indica que há condições menos favoráveis de geração e que 

a tarifa sofrerá um acréscimo sobre cada kWh (quilowatt-hora) consumido; e (iii) a 

bandeira vermelha que indica baixas condições de geração e representam para cada 

kWh (quilowatt-hora) consumido um acréscimo tarifário superior ao previsto para 

a bandeira amarela. 

                                                           

50 Os procedimentos comerciais para aplicação do Sistema de Bandeiras Tarifárias foram estipulados na Resolução 
Normativa ANEEL nº 547, de 16 de abril de 2013, que, originalmente, previa que a aplicação das bandeiras tarifárias se 
iniciaria em 2014. Contudo, por força Resolução Normativa ANEEL nº 593, de 17 de novembro de 2013, a data de início 
das cobranças pelo Sistema de Bandeiras foi transferida para janeiro de 2015. Durante o ano de 2014, as bandeiras 
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Sendo o Sistema de Bandeiras Tarifárias aplicável a todos os consumidores 

que dependem dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica, a 

Concessionária também foi onerada por esse novo sistema tarifário. Foi por isso que, 

nos últimos anos, além dos custos com aquisição de energia elétrica originalmente 

previstos em sua Proposta Comercial, a Concessionária também foi obrigada a arcar 

com acréscimos decorrentes da implantação do Sistema de Bandeiras Tarifárias 

(“Adicional de Bandeira Tarifária”). 

Os dados fornecidos pela ANEEL informam que, desde de janeiro de 2015, 

foram pelo menos 24 (vinte e quatro) meses de bandeiras vermelhas e 6 (seis) meses 

de bandeiras amarelas.51 Os documentos anexos bem demonstram que essas 

despesas, que originalmente não estavam previstas como premissas ou condições da 

Concessão, acabaram onerando significativamente os custos necessários para a 

Concessionária realizar a prestação dos Serviços que compõem o objeto da 

Concessão (Doc. 2).  

Como se verá adiante, esses valores decorrentes do Adicional de Bandeira 

Tarifária afetaram os custos dos insumos da Concessionária, desequilibrando a 

equação econômico-financeira do Contrato de Concessão, razão pela qual devem ser 

objeto da presente Revisão Ordinária. 

III.1.2 Caracterização jurídica 

Nos termos da Cláusula 21.1 do Contrato de Concessão, um dos objetivos 

da presente Revisão Ordinária é incorporar ajustes que captem possíveis distorções, 

                                                           

tiveram, sobretudo, um papel informativo, pois foram medidas e divulgadas, mas não geraram acréscimos tarifários nas 
contas de energia elétrica. 

51 O site da ANEEL disponibiliza relatórios com o histórico mensal do Sistema de Bandeiras Tarifárias. Confira: 
(i) de 2014 a março de 2015 (http://www.aneel.gov.br/documents/654800/14867739/Relatorio_do_Acionamento_das_
Bandeiras_tarifarias_at%C3%A9_mar%C3%A7o2015.pdf/1ffa7c80-adf4-9073-2674-5de62341b551); (ii) de abril de 2015 
a outubro de 2017 (http://www.aneel.gov.br/documents/654800/14867739/Relatorio_do_Acionamento_das_Bandeiras
_tarifarias_abril2015-outubro2017.pdf/b447a504-543d-b336-4bfc-b502fd718b0d); e, (iii) de novembro de 2017 até sete
mbro de 2018 (http://www.aneel.gov.br/documents/656877/17244691/Relat%C3%B3rio+do+Acionamento+das+Bandei
ras+Tarif%C3%A1rias.pdf/0b889936-be34-6dc9-bf04-3b6d96990c36). Acesso em 13 de setembro de 2018.  
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para mais ou para menos, nos custos aplicáveis aos Serviços, incluindo os insumos 

utilizados pela Concessionária em sua prestação. A leitura da referida Cláusula 

torna evidente que o Adicional de Bandeira Tarifária deve ser objeto da presente 

Revisão Ordinária, pois, sendo um elemento indispensável para a realização de suas 

atividades, a energia elétrica contratada pela Concessionária – e, consequentemente, 

seu valor – impacta diretamente os custos dos Serviços por ela prestados.  

Isso fica ainda mais claro quando visto que um dos pontos constantes do 

Plano de Negócios que acompanhou a Proposta Comercial da Concessionária é a 

estimativa de despesas com energia elétrica no campo referente aos custos de 

exploração da Concessão.52 Ou seja, custos com energia elétrica inegavelmente 

constituem insumos dos Serviços prestados pela Concessionária e, por isso, se 

inserem dentro do espectro de matérias a serem consideradas na presente Revisão 

Ordinária, nos termos da Cláusula 21.1 do Contrato de Concessão. 

Ademais, por decorrer de atos normativos da ANEEL que implantaram, 

após a assinatura do Contrato de Concessão, um novo sistema de tarifas para os 

consumidores de energia elétrica, os acréscimos de despesas provocados pelo 

Sistema de Bandeiras Tarifárias constituem circunstâncias supervenientes que 

geraram variações nos custos dos Serviços, sem que a Concessionária tenha 

qualquer responsabilidade ou contribuição para tal ocorrência, o que inegavelmente 

se enquadra na teoria da imprevisão (interferências imprevistas), demandando 

reequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão, nos termos 

do art. 65, inciso II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, e das Cláusulas 22, alíneas “b”, 

“e” e “h”, e 46.7 do Contrato de Concessão.53 

                                                           

52 Cf..Doc. 1 

53 Veja-se que essa é, inclusive, a lógica que orienta diversas hipóteses de revisão extraordinária do Contrato de Concessão, 
conforme estabelecem as alíneas “c”, “d”, “e” e “h” da Cláusula 22.1 do Contrato de Concessão. Nesse sentido, o art. 38, 
inciso II, da Lei de Saneamento, assim estabelece: “Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das 
condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: (...) II - extraordinárias, quando se verificar a 
ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio 
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Por constituir um evento imprevisível e que, após a assinatura do Contrato 

de Concessão, se concretizou gerando sobrecustos para a Concessionária sem que 

ela tenha contribuído para tanto, resta evidente que a instituição pela ANEEL do 

Sistema de Bandeiras Tarifárias é um evento de desequilíbrio que demanda 

enfrentamento na presente Revisão Ordinária. 

Cabe notar que, à época do procedimento licitatório para a concessão dos 

Serviços, não havia qualquer ato normativo concreto da ANEEL disciplinando a 

aplicação do Sistema de Bandeiras Tarifárias, que só começou a ser planejada em 

2013, com a edição da Resolução Normativa ANEEL nº 547, e veio a ser efetivamente 

implementada em 2015, por força Resolução Normativa ANEEL nº 593. Ou seja, 

dentro das condições que o mercado de energia elétrica apresentava antes da 

assinatura do Contrato de Concessão, não era possível supor que seria criado o 

acréscimo tarifário para cobrir os custos extraordinários das distribuidoras de 

energia elétrica.  

Se o Sistema de Bandeiras Tarifárias já existisse no momento em que a 

Concessionária elaborou sua proposta comercial, os acréscimos tarifários que estão 

sendo cobrados desde janeiro de 2015 certamente teriam sido estimados e 

incorporados no valor da proposta apresentada em Licitação. Como esses 

acréscimos tarifários só passaram a efetivamente existir depois de janeiro de 2015 e 

por conta de condições que não podem ser imputadas à Concessionária, a presente 

Revisão Ordinária deve considerar o desequilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato de Concessão provocado pelos valores que a Concessionária foi obrigada 

a suportar em razão da implantação do Sistema de Bandeiras Tarifárias.  

                                                           

econômico-financeiro.”. Em complemento, dispõe o art. 51, § 4.º do Decreto Federal n.º 7.217/2010, que regulamentou 
a Lei de Saneamento, que a entidade de regulação poderá autorizar o prestador dos serviços a repassar aos usuários 
custos e encargos tributários por ele não administrados, nos seguintes termos: “Art. 51 (...) § 4º A entidade de regulação 
poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente 
e por ele não administrados, nos termos da Lei no 8.987, de 1995.” 
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Para que fique claro: Apesar de integrar o valor total de custos com a energia 

elétrica, o valor pago pela Concessionária nas faturas de energia elétrica a título de 

Adicional de Bandeira Tarifária não integra o cálculo do reajuste do Contrato de 

Concessão, de sorte que o mecanismo de reajuste contratualmente previsto não tem 

o condão de afastar a onerosidade do Sistema de Bandeiras Tarifárias. Isso porque, 

ao estabelecer a fórmula paramétrica para reajuste do Contrato de Concessão, a 

Cláusula 20.2 do Contrato de Concessão incorporava distorções de energia elétrica 

por meio da apuração de “Bi” e “Bo”54, explicitando que tais variáveis têm como 

índice “o valor da tarifa de energia elétrica referente ao ‘Grupo A - Convencional, Subgrupo 

A4 (2,3 kv a 25kv)’”. Ocorre que tal índice é composto apenas pelos valores da tarifa 

de energia elétrica (TE) e da tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) 

aplicáveis ao subgrupo A4 (2,3 a 25kV), conforme estrutura tarifária da Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. – EMT (antiga CEMAT).55 

O referido índice não abrangia, portanto, o cômputo do Adicional de 

Bandeira Tarifária, o qual, por se tratar de adicional tarifário aplicado por todas as 

distribuidoras de maneira uniforme, sequer integra a estrutura tarifária divulgada 

para cada uma das referidas concessionárias distribuidoras de energia elétrica. 

Por isso, da maneira como foi originalmente estruturada a fórmula 

paramétrica prevista na Cláusula 20.2 do Contrato de Concessão, os acréscimos 

suportados em razão da implantação do Sistema de Bandeiras Tarifárias não foram 

capturados pelo reajuste contratual, razão pela qual os desequilíbrios que tais 

despesas provocaram na equação econômico-financeira do Contrato de Concessão 

ainda não foram compensados e, portanto, devem ser apreciados na presente 

                                                           

54 Na fórmula constante da Cláusula 20.2 do Contrato de Concessão, “Bi: é o valor da tarifa de energia elétrica referente 
ao ‘Grupo A - Convencional, Subgrupo A4 (2,3 kv a 25kv)’, valor de consumo em MWh, praticada pela concessionária local, 
correspondente ao quarto mês anterior da data do reajuste tarifário;” e “Bo: é o mesmo índice acima, correspondente ao 
quarto mês anterior à data base definida nesta cláusula;”. 

55 Cf. https://www.energisa.com.br/paginas/informacoes/taxas-prazos-e-normas/tipos-tarifas.aspx . Acesso em 14 de 
setembro de 2018. 
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Revisão Ordinária, nos termos do art. 65, inciso II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, 

e das Cláusulas 22, alíneas “b”, “e” e “h”, e 46.7 do Contrato de Concessão.56 

Diante do exposto, verifica-se que os efeitos da implantação do Sistema de 

Bandeiras Tarifárias no fluxo de caixa da Concessionária apurados até o momento 

ainda não foram compensados e, por isso, devem ser objeto da presente Revisão 

Ordinária, para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 

Concessão. 

 

III.2 Obrigação de distribuição gratuita de água por meio de caminhões-

pipa 

Esta 1ª RTO também deverá recompor o desequilíbrio que a instituição de 

obrigação de fornecimento gratuito de água tratada, por meio de caminhões-pipa, 

gerou na equação econômico-financeira do Contrato de Concessão. 

III.2.1 Caracterização fática  

Dentro das condições e premissas apresentadas no Edital durante a 

Licitação e com a assinatura do Contrato de Concessão, não havia qualquer 

obrigação imposta à Concessionária de fornecimento gratuito de água. O único 

benefício tarifário previsto para a Concessão se destinava à categorial residencial 

social e representava uma redução correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 

                                                           

56 Destaque-se, por oportuno, que, deixando claro que a discussão travada no pleito de revisão extraordinária da energia 
elétrica não se confundia com o pleito que agora se apresenta, a Concessionária teve o cuidado de, naquela oportunidade, 
expressamente resguardar seu direito de, oportunamente, invocar perante à ARSEC os efeitos decorrentes da aplicação 
do Sistema de Bandeiras Tarifárias no seu fluxo de caixa. Confira-se: “Dessa forma, a Concessionária reserva para si o 
direito de proceder à solicitação instauração de procedimento de revisão extraordinária em face de eventos de 
desequilíbrio supervenientes ou desconhecidos até o presente momento, ou ocorridos, mas cujos efeitos ainda não sejam 
conhecidos pela Concessionária, inclusive em razão da entrada em vigor das bandeiras tarifárias de energia elétrica, cujos 
impactos econômico-financeiros para a Concessionária ainda não são passíveis de mensuração e poderão ser 
oportunamente apresentados para análise desta D. Agência.” 
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valor das tarifas, limitada aos primeiros 10m3 (dez metros cúbicos) consumidos 

pelos usuários cadastrados nesta categoria, uma vez atendidos todos os requisitos 

estabelecidos no Anexo II ao Edital.   

Tanto os documentos da Concessão57 quanto o arcabouço normativo58 que a 

ela se aplicam tinham como diretriz e regra a ideia de que todos os usuários dos 

Serviços deveriam pagar uma tarifa proporcional ao consumo mensal, respeitadas 

as categorias em que cada um deles se inseriam. Ou seja, a Proposta Comercial 

vencedora da Licitação considerou que todos os usuários dos Serviços seriam 

tarifados – ainda que alguns o fossem de forma subsidiada – e com isso não 

considerou qualquer hipótese de fornecimento de água isenta de cobrança da justa 

tarifa. 

No entanto, essa realidade começou a mudar a partir de janeiro de 2014, 

quando a Concessionária recebeu um ofício do Poder Concedente solicitando sua 

análise técnica sobre o Projeto de Lei Municipal nº 19/2013.59 O referido Projeto de 

Lei Municipal pretendia criar a obrigação da Concessionária distribuir água 

gratuitamente quando, por motivos de ordem técnica ou em razão da manutenção 

na rede de distribuição, fosse registrada a suspensão do serviço de fornecimento nas 

localidades em que houver rede de distribuição de água. Segundo o Projeto de Lei 

Municipal, tal obrigação deveria ser satisfeita por meio de carros-pipa. Em resposta 

a tal Ofício, a Concessionária enviou correspondência ao Poder Concedente, 

esclarecendo que, além de ser matéria submetida à regulação desta Agência 

Reguladora, o objeto do referido Projeto de Lei Municipal distorcia as premissas da 

presente Concessão, uma vez o Regulamento Municipal dos Serviços e o Contrato 

de Concessão não previam qualquer excepcionalidade à cobrança de tarifas.60 

                                                           

57 Cf. Anexo II do Edital e Cláusula 23.1, alíneas “k” e “l” do Contrato de Concessão. 

58 Cf. Artigos 6º, 76 e 85, do Regulamento Municipal dos Serviços, e artigos 29 a 31 da Lei Federal nº 11.445/2011. 

59 Ofício n.º 0002/14 emitido pelo Poder Concedente (Doc. 3.1) 

60 Correspondência MCM-0019/2014 (Doc. 3.2) 
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  Ocorre que, apesar das manifestações contrárias da Concessionária e 

mesmo diante do veto integral do Prefeito Municipal, o Projeto de Lei Municipal nº 

19/2013 foi aprovado e, com a derrubada do veto na Câmara dos Vereadores, 

publicado como Lei Municipal nº 5.784, de 25 de fevereiro de 2014, assim prevendo 

em seu art. 1º:  

“Art. 1º Fica instituída a gratuidade na distribuição de água tratada 

por meio de carros pipas a ser fornecida pela concessionária de serviço de água 

e esgoto do Município de Cuiabá, em todos os domicílios onde existir a rede de 

distribuição, nos quais por motivos de ordem técnica ou em razão da 

manutenção na rede de distribuição se registrar a falta de água.” 

Poucos dias após a publicação da referida Lei Municipal, a Concessionária 

encaminhou correspondências ao Poder Concedente e à Agência Municipal de 

Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário do Município (“AMAES”), reiterando a ocorrência inequívoca 

interferência do Poder Legislativo no âmbito da gestão contratual e solicitando a 

adoção medidas no sentido de garantir a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato de Concessão, de modo que fosse suspensa a eficácia desta 

norma.61 Contudo, nenhuma medida foi adotada e, por conta disso, a Concessionária 

vem suportando custos que originalmente não eram de sua responsabilidade 

segundo seu Plano de Negócios e Proposta Comercial. 

 

III.2.2 Caracterização jurídica 

Como visto, antes da assinatura do Contrato de Concessão não havia 

qualquer previsão de obrigação de fornecimento gratuito de água tratada. Tanto o 

Contrato de Concessão quanto a legislação em vigência no momento da Licitação 

                                                           

61 Carta MCM-0307/2014 (Doc. 3.3) 
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não previam qualquer isenção de tarifa para determinados usuários tampouco 

estabeleciam a obrigação da Concessionária fornecer gratuitamente água tratada 

quando o fornecimento do serviço fosse suspenso por razões de ordem técnica ou 

manutenção da rede. Na verdade, o cenário que se apresentou durante a Licitação 

era o extremo oposto a isso. 

Olhando para o Contrato de Concessão é possível ver claramente que o 

pagamento da tarifa é um dever do usuário, resguardado pela possibilidade de 

suspensão dos Serviços em caso de inadimplência.62 Nessa mesma linha, o 

Regulamento Municipal dos Serviços prevê, em seu art. 85, que “Nenhum USUÁRIO, 

independentemente da categoria de uso ou de qualquer outro critério, estará isento do 

pagamento das contas mensais de água e esgoto”. Portanto, não restam dúvidas de que o 

quadro apresentado durante a Licitação era de inexistência de qualquer gratuidade 

no fornecimento de água pela Concessionária. 

Além disso, todo o contexto normativo aplicável à Concessão sempre 

disciplinou as hipóteses em que a Concessionária poderia suspender a prestação dos 

Serviços, sem que houvesse qualquer obrigação de fornecer caminhões-pipa 

gratuitamente. É o que vislumbra da Cláusula 46.3 do Contrato de Concessão:  

“46.3. Não se caracteriza inexecução do CONTRATO, ainda, a 

interrupção dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO pela 

CONCESSIONÁRIA, nas seguintes hipóteses: 

a) quando houver necessidade de efetuar reparos, modificações ou 

melhoria de qualquer natureza no sistema; 

b) caso, a juízo da CONCESSIONÁRIA, houver comprometimento da 

segurança de instalações ou de pessoas; 

                                                           

62 Cf. Cláusula 23.1, alínea k, e Cláusula 23.3 do Contrato de Concessão. 
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e) por inadimplemento do USUÁRIO, após comunicação por escrito a 

esse último com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

d) negativa do USUÁRIO em permitir a instalação de hidrômetros, 

após comunicação por escrito a esse último com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias; 

e) manipulação indevida pelo USUÁRIO de qualquer tubulação, 

medidor ou outra instalação pe1iinente aos SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ÁGUA E ESGOTO, após comunicação por escrito a esse último com 

antecedência mínima de 30 (trinta)dias.  

Tal dispositivo, na verdade, em larga medida reproduz as hipóteses 

previstas nos incisos do art. 40 da Lei Federal nº 11.455/2011: 

“Art. 40.  Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas 

seguintes hipóteses:  

I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de 

qualquer natureza nos sistemas, respeitados os padrões de qualidade e 

continuidade estabelecidos pela regulação do serviço; (Incluído pela Medida 

Provisória nº 844, de 2018) 

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de 

leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito; 

IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra 

instalação do prestador, por parte do usuário; e 

V - inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, 

do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado.” 
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Usando a expressão “interrupção de serviços”, o Regulamento Municipal 

dos Serviços também disciplina, em seus artigos 94 e 100, situações em que os 

Serviços podem ser suspensos, trazendo, entretanto, um maior detalhamento sobre 

os procedimentos a serem adotados pela Concessionária. Da leitura do Regulamento 

Municipal dos Serviços, percebe-se que a regra é o abastecimento de água contínuo 

e regular, admitindo-se, porém, interrupções para manutenção e em casos de 

acidentes ou urgências (art. 94, inciso VI e VII, e § 1º e art. 100, caput e parágrafo 

único).  

O Regulamento Municipal dos Serviços ainda prevê deveres específicos da 

Concessionária em caso de necessidade de interrupção dos Serviços. Por isso, se a 

interrupção for programada, a Concessionária tem o dever de avisar usuários com 

antecedência mínima de vinte e quatro horas (art. 94, § 1º, inciso I); se a interrupção 

se der em razão de uma situação de emergência, a Concessionária tem o dever de 

divulgá-la imediatamente após tomar ciência do fato que a ensejou (art. 94, § 1º, 

inciso II); e, no caso de interrupção dos Serviços com duração superior a dezoito 

horas, a Concessionária deverá prover fornecimento de emergência às unidades 

usuárias que prestem serviços essenciais à população, tais como hospitais, escolas, 

posto de saúde, creche municipal, presídios, entre outros (art. 94, § 1º, inciso III).  

Portanto, o que se percebe é que, dentro das condições que foram 

apresentadas à Concessionária durante a Licitação, a única hipótese na qual se 

poderia cogitar uma obrigação da Concessionária fornecer água por meios 

alternativos, nos períodos de suspensão do fornecimento regular, seria nos casos 

envolvendo unidades usuárias que prestem serviços essenciais à população e 

quando a interrupção dos Serviços fosse superior a dezoito horas. Ocorre que, ainda 

nesse caso, a leitura integral do art. 94, § 1º, inciso III, do Regulamento Municipal 

dos Serviços, não deixa dúvidas de que esse fornecimento emergencial não seria 

gratuito. Isso porque o referido dispositivo expressamente prevê a necessidade de o 

responsável pela unidade abastecida em caráter de emergência conferir o processo 

de medição da quantidade de água fornecida. Veja: 
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“Art. 94. São direitos dos usuários dos serviços de água e de esgotos: 

(...) 

VI - ser previamente informado pela CONCESSIONÁRIA através de 

meio de divulgação adequado, de quaisquer alterações e interrupções na 

prestação dos serviços, decorrentes de manutenção programada, com indicação 

clara do(s) período(s) de interrupção e das alterações a serem efetuadas, bem 

como das medidas mitigadoras que serão oferecidas; 

VII - ser informado diretamente pela CONCESSIONÁRIA ou através 

de meio de divulgação adequado, de acidentes ocorridos nos sistemas de 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA e de ESGOTO SANITÁRIO, com indicação 

clara do(s) período(s) de interrupção e das alterações a serem efetuadas, bem 

como das medidas mitigadoras que serão oferecidas. 

§ 1º. Para cumprimento dos incisos VI e VII acima, a 

CONCESSIONÁRIA se obriga a: 

I - divulgar com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, 

através dos meios de comunicação disponíveis, as interrupções programadas 

de seus serviços que possam afetar o ABASTECIMENTO DE ÁGUA;  

II - em situação de emergência, divulgar a interrupção do fornecimento 

de água imediatamente após tomar ciência do fato, através dos meios de 

comunicação disponíveis, respeitando-se a disponibilidade dos meios de 

comunicação, depois de identificada a área de abrangência da emergência; e 

III - no caso de interrupção do serviço com duração superior a dezoito 

horas, a prover fornecimento de emergência às unidades usuárias que prestem 

serviços essenciais à população, a saber, hospitais, escolas, posto de saúde, 

creche municipal, presídios, entre outros o fornecimento este que deverá 

ser medido com o conhecimento do RESPONSÁVEL pela unidade 

usuária.” (sem grifos no original) 
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Logo, resta claro que, ao elaborar o Plano de Negócios que acompanhou sua 

Proposta Comercial, a Concessionária não considerou que seria obrigada a fornecer 

água gratuitamente por meio de caminhões-pipas, já que a legislação em vigência e 

os documentos apresentados na Licitação como premissas e condições para sua 

contratação não estabeleciam qualquer dever nesse sentido. Dessa forma, fica 

evidente o desequilíbrio econômico-financeiro provocado pela Lei Municipal nº 

5.784/2014, que, sem prever qualquer compensação, criou a obrigação da 

Concessionária fornecer, gratuitamente e por meio de caminhões-pipa, água tratada 

em domicílios que, por motivos de ordem técnica ou em razão da manutenção na 

rede de distribuição, registrem falta de água. Tratando-se de lei municipal que 

impactou diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, 

resta claro que tal situação se amolda ao disposto nas Cláusulas 22, alíneas “b”, “c” 

e “d”, e 46.7 do Contrato de Concessão e ao artigo 9º, §3º da Lei federal 8.987/1995: 

        § 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. 

Esclareça-se que, do ponto de vista jurídico, não há impedimentos para que 

o Poder Público crie gratuidades na prestação de serviços públicos. O que não se 

admite, em todo caso, é que essas gratuidades não sejam acompanhadas de 

instrumentos que compensem as concessionárias pelas tarifas que não mais serão 

arrecadadas em vista da prestação gratuita do serviço. Nesse sentido, o art. 35 da Lei 

Federal nº 9.074/1995 claramente dispõe que, no âmbito das concessões de serviços 

públicos, os benefícios tarifários concedidos pelo Poder Público são condicionados 

à previsão, em lei, da origem dos recursos que sustentam tal gratuidade ou da 

revisão da tarifa para que seja preservado o equilíbrio econômico-financeiro da 

concessão. Veja: 

“Art. 35. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder 

concedente, fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da 
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simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, 

de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Parágrafo único. A concessão de qualquer benefício tarifário somente 

poderá ser atribuída a uma classe ou coletividade de usuários dos serviços, 

vedado, sob qualquer pretexto, o benefício singular.” 

No caso em análise, é nítido que o art. 35 da Lei Federal nº 9.074/1995 foi 

completamente desprezado pelo Poder Legislativo e, por isso mesmo, a 

Concessionária continua suportando prejuízos que indevidamente desequilibram a 

equação econômico-financeira do Contrato de Concessão.63 

Cabe registrar, porém, um ponto mais recente, que, entretanto, não esvazia 

o direito da Concessionária à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da 

Concessão, nos termos acima explanados. Trata-se do Termo de Ajustamento 

Judicial (“TAJ”), celebrado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a 

Concessionária, o Poder Concedente e a ARSEC, nos autos do processo nº 0012048-

94.2014.811.0041, que tramitou no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

No referido TAJ, foram estipuladas obrigações para todas as partes que dele 

participaram. Para a Concessionária, registrou-se que, uma de suas 

responsabilidades, seria “realizar o abastecimento das unidades consumidoras por meios 

                                                           

63 Ao comentar sobre os limites e possibilidades das gratuidades em concessões de serviços públicos, Rafael Carvalho 
Rezende Oliveira aponta, com precisão, as razões que, na nossa análise, fundamentam a exigência de recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão por conta da obrigação de fornecimento gratuito de água trata 
por caminhões-pipas. Confira: “A remuneração por meio de tarifa do usuário é uma característica do contrato de 
concessão. Admite-se, no entanto, que a lei estabeleça hipóteses de gratuidade para fruição do serviço público por 
determinada categoria de usuários, mormente em razão da necessidade de efetivação do princípio da dignidade da pessoa 
humana e de outros direitos fundamentais. Nessas hipóteses, a gratuidade, concedida durante a vigência do contrato de 
concessão, acarretará, necessariamente, perda de receita para a concessionária e desequilíbrio econômico no contrato, 
representando fato do príncipe. Em razão do princípio constitucional da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato (art. 37, XXI, da CRFB), a legislação, que estabelece a gratuidade, deve, em regra, prever a respectiva fonte de 
custeio, ou seja, a origem dos recursos financeiros que compensarão a concessionária e garantirão o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. Nesse sentido, o art. 35 da Lei 9.074/1995 dispõe que a fixação de novos benefícios tarifários pelo 
Estado está condicionada à indicação legal da “origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do 
concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato”. (OLIVEIRA, Rafael 
Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Método, 2018). 
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alternativos, sem ônus adicionais aos usuários, em caso de interrupção do serviço por razões 

programadas ou imprevistas” (item 2 da Cláusula Primeira do TAJ). A referida 

obrigação deve ser cumprida em formas e prazos que variam conforme a categoria 

de usuário afetado pela interrupção dos Serviços, havendo deveres complementares 

que a Concessionária deve observar no momento de abastecimento das unidades 

consumidoras, sanções que a ela podem ser aplicadas por descumprimento dos 

compromissos assumidos no TAJ e hipóteses que excluem a sua responsabilidade 

pelo não abastecimento durante interrupções. Confira-se: 

“2. A CONCESSIONÁRIA se obriga a realizar o abastecimento das 

unidades consumidoras por meios alternativos, sem ônus adicionais aos 

usuários, em caso de interrupção do serviço por razões programadas ou 

imprevistas, da seguinte forma e prazo: 

a) Usuários prestadores de serviços essenciais: prover o fornecimento 

de água no prazo máximo de 06 horas, em caso de parada programada, e de 12 

horas, em caso de parada imprevista, a contar da solicitação do usuário. 

b) Usuários comuns: prover o fornecimento de água no prazo máximo 

de 36 horas, a partir da solicitação do usuário, em caso de parada programada 

ou imprevista. 

c) Os usuários comuns deverão ser informados do período do dia 

[matutino/vespertino] em que o fornecimento será realizado e de que é 

obrigatória a presença de uma pessoa com idade igual ou superior a 18 anos 

para acompanhamento do serviço.” 

3. Para a realização do abastecimento por meio alternativo de que trata 

o item 2, a CONCESSIONÁRIA se obriga a observar as seguintes condições:  

a) Não exigirá dos usuários que disponibilizem material [escada, 

mangueira, etc.] próprio ou que executem pessoalmente o serviço, salvo o 

disposto no subitem 3.1. 
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b) Poderá exigir a assinatura de formulário de autorização para a 

execução do serviço, caso seja necessário entrar na unidade a ser abastecida. 

c) Poderá exigir a assinatura de formulário de execução do serviço 

contendo, dentre outros dados pertinentes, o volume de água abastecido e 

observação sobre a ocorrência de danos, especificando-os se positivo. 

d) Poderá efetuar imagens da unidade consumidora, para comprovar a 

execução do serviço e resguardar-se de eventuais questionamentos. 

(...) 

7. Em caso de descumprimento das obrigações pactuadas nos itens 2 e 

3, será devida multa pecuniária de R$ 200,00, por usuário prestador de serviço 

essencial, e de R$ 100,00, por usuário comum, que incidirá cumulativamente 

até o limite trimestral de R$ 100.000,00 [cem mil reais]. 

7.1. Não constituem causas de incidência da penalidade: 

a) Abastecimento restabelecido pela rede pública, inclusive com a 

pressurização da água, antes do término do prazo para fornecimento por meio 

alternativo. 

b) Fornecimento da água por meio alternativo não realizado por culta 

exclusiva do usuário, caso fortuito ou de força maior.” 

Como a Concessionária voluntariamente concordou com os termos do TAJ, 

poderia se cogitar que o presente pleito é insubsistente, pois, agora, existiriam razões 

para se sustentar que a obrigação da Concessionária fornecer água gratuitamente 

para usuários afetados por interrupções dos Serviços faz parte de suas 

responsabilidades, não havendo como se caracterizar tais ocorrências como eventos 

de desequilíbrio. Contudo, esse raciocínio não procede. 

Primeiro porque não há qualquer fundamento para se sustentar que, mesmo 

após a assinatura do TAJ, a Concessionária tem a obrigação de realizar 
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abastecimento gratuito para usuários afetados por interrupções dos Serviços. Isso 

porque, ao estabelecer o dever de a Concessionária realizar o abastecimento das 

unidades consumidoras por meios alternativos, quando houver interrupção dos 

Serviços por razões programadas ou imprevistas, o TAJ expressamente determinou 

que tal fornecimento de água se dará “sem custos adicionais aos usuários”. Em 

nenhum momento foi pactuado que o abastecimento em tais situações seria gratuito. 

Na verdade, todo o contexto do TAJ faz sugerir exatamente o oposto, pois, como 

visto, o item 3 da Cláusula Primeira do TAJ estabelece algumas condições e 

prerrogativas a serem observadas durante o abastecimento das unidades afetadas 

pela interrupção dos Serviços, sendo certo que todas essas condições e prerrogativas 

giram em torno de atividades que têm como objetivo comprovar, mediante atestação 

do próprio usuário, a concretização da obrigação da Concessionária e o volume de 

água fornecido. 

Ora, se o TAJ expressamente afirma que o abastecimento de água por meios 

alternativos durante interrupções se dará “sem custos adicionais aos usuários” e que 

a Concessionária poderá exigir que o usuário assine um formulário comprovando a 

execução do serviço e o volume de água fornecido, parece não haver dúvidas de que 

a Concessionária tem direito de receber, no mínimo, o valor que normalmente 

receberia pelo fornecimento de água por meios alternativos. Ou seja, se, em 

condições normais, a Concessionária receberia, por exemplo, R$ 7,30 (sete reais e 

trinta centavos) por m3 (metro cúbico) de água fornecido por caminhão-pipa, 

havendo uma interrupção do serviço que demandasse abastecimento de usuários 

por meio de caminhão-pipa, a Concessionária não poderia cobrar mais do que os R$ 

7,30 (sete reais e trinta centavos) por m3 (metro cúbico) de água que normalmente 

seriam cobrados.64 

                                                           

64 O valor de R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) por m3 (metro cúbico) de água é meramente exemplificativo e tem como 
referência o valor que foi previsto no Anexo II do Edital, como preço público para os Serviços Complementares de 
fornecimento de água para terceiro por meio de caminhão-pipa. 
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Ademais, o TAJ foi assinado em 15 de março de 2018, de modo que todos os 

eventos anteriores a ele não foram excepcionados. Sendo assim, os desequilíbrios 

que sejam anteriores ao TAJ e que tenham sido provocados pela obrigação de 

fornecimento gratuito de água, criada pela Lei Municipal nº 5.784/2014, não 

poderiam ser reconduzidos à alegação, exposta apenas por hipótese, de que a 

Concessionária teria assumido, por vontade própria, o compromisso de realizar tal 

abastecimento gratuito em 2018. 

Portanto, não há dúvidas de que, mesmo após a celebração do TAJ, a única 

fonte legal que obriga a Concessionária a continuar realizando abastecimento 

gratuito de água tratada a usuário afetados por interrupções dos Serviços é o art. 1º 

da Lei Municipal nº 5.784/2014, que por ser posterior à assinatura do Contrato de 

Concessão, criou para a Concessionária uma obrigação que, originalmente, não era 

de sua responsabilidade, afetando os custos dos Serviços e desequilibrando a 

equação econômico-financeira da Concessão, nos termos do artigo 9, §3º da Lei 

8.987/1995, e das Cláusulas 22, alíneas “b”, “c” e “d”, e 46.7 do Contrato de 

Concessão. 

III.3 Imposição de isenções de caráter personalíssimo não previstas na 

Proposta Comercial 

Trata-se de alteração unilateral do Contrato de Concessão consistente na 

imposição, pela AMAES, de obrigação de fornecimento de água isento de cobrança 

de tarifa com fundamento na Lei Municipal nº 4.502/2003 e na Lei Municipal n.º 

5.121/2008, que, respectivamente, continham disposições direcionadas à Agência 

Municipal de Saneamento e à SANECAP, e não à Concessionária. 

III.3.1 Caracterização fática 

Conforme narrado na seção anterior, dentro das condições e premissas 

apresentadas no Edital durante a Licitação e com a assinatura do Contrato de 

Concessão, não havia qualquer obrigação imposta à Concessionária de fornecimento 

gratuito de água. O único benefício tarifário previsto para a Concessão se destinava 
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à categorial residencial social e representava uma redução correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) do valor das tarifas, limitada aos primeiros 10m3 (dez metros 

cúbicos) consumidos pelos usuários cadastrados nesta categoria, uma vez atendidos 

todos os requisitos estabelecidos no Anexo II ao Edital. 

Todavia, após a celebração do Contrato de Concessão, a Concessionária foi 

surpreendida pela AMAES em 31/10/2013 com o Ofício Circular 594/AMAES/2013 

(Doc. 4.1), por meio do qual a Agência Reguladora encaminhou o parecer conclusivo 

041/GAB/PAAL/2013, de lavra da Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá 

("PGM"), opinando pela necessidade de observância, pela Concessionária, das 

isenções tarifárias veiculadas pelas seguintes leis municipais:  

(i) A Lei Municipal nº 4.502/2003, que previa a isenção do pagamento dos 

serviços de abastecimento de água fornecido pela Agência Municipal de 

Saneamento aos mini-estádios municipais e demais áreas de lazer do 

Município; e 

(ii) Por sua vez, a Lei Municipal n.º 5.121/2008, em seu artigo 1º, prevê a 

isenção dos serviços de abastecimento de água, fornecidos pela 

Companhia de Saneamento da Capital, aos imóveis em que funcionem 

centros comunitários, clubes de mães, centros de convivência de idosos, 

creches, igrejas e locais de cultos religiosos e suas liturgias, entidades 

filantrópicas sem fins lucrativos, que trabalhem com crianças e 

adolescentes, com sede no Município. 

Em seu posicionamento, a PGM reconheceu que tais isenções não estão 

contidas no Contrato de Concessão e seus anexos. Contudo, em virtude de terem 

objetivo de concretizar política pública devidamente estipulada em leis ordinárias, 

e remeterem ao objeto da Concessão, o disposto nas citadas leis subsistiria em face 

da Concessionária, mesmo ela não tendo sido a destinatária da promulgação de tais 

normas. 
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Não obstante a irresignação da Concessionária, que procurou demonstrar a 

inaplicabilidade das referidas normas ao Contrato de Concessão, apresentando 

reiteradamente manifestações perante a AMAES e aos demais órgãos de controle, 

em especial o Ministério Público Estadual (Doc. 4.2), a referida entidade reguladora, 

acolhendo posicionamento da Procuradoria Geral do Município, decidiu pela 

aplicabilidade das leis acima referidas à Concessionária, conforme decisão 

encaminhada por meio do Ofício nº 374/AMAES/2014, de 15/07/2014 (Doc. 4.3). 

Segundo relata a Concessionária, na prática, as ligações supostamente 

beneficiadas pelas isenções aplicadas representam um sensível número no espectro 

de ligações ativas do Município, onerando significativamente a Concessão. Aliado 

ao fato de existirem em número relevante no Município, as ligações isentas pela 

legislação em comento acarretam um número elevado do consumo de água, 

inegavelmente em razão da imposição pela Agência Reguladora de isenção tarifária, 

sendo certo que o pagamento das tarifas serviria como medida de incentivo ao uso 

racional de um recurso humano essencial e escasso. 

 

III.3.2 Caracterização jurídica 

A caracterização dos fatos narrados acima como evento de desequilíbrio 

depende da demonstração de que (i) tais isenções não foram consideradas 

originalmente na Concessão, sendo a ela inaplicáveis ainda que as leis que as 

veiculam estivessem formalmente vigentes, (ii) e que foram impostas 

posteriormente pelo Poder Concedente ou pela Agência Reguladora. Sendo 

verificados ambos os pontos, é seguro afirmar que os fatos podem ser classificados 

como alteração unilateral do Contrato de Concessão para criação de encargos à 

Concessionária.  

Conforme vê-se do item anterior, o ponto (ii) fica evidente da documentação 

anexa, pelo que se depreende que foi por decisão da AMAES, fundamentada em 

parecer da PGM, órgão de consultoria jurídica do Poder Concedente, que a 
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Concessionária se viu obrigada a fornecer tais isenções. Resta então verificar se tais 

isenções foram ou não consideradas na modelagem original da Concessão.  

São dois os fundamentos para afirmar que as isenções das leis municipais 

4.502/2003 e 5.121/2008 não foram consideradas e não são aplicáveis originalmente 

ao Contrato de Concessão. Em primeiro lugar, por toda a lógica de remuneração da 

Concessão, já exposta na seção anterior, que não prevê qualquer tipo de isenção 

tarifária e apenas um tipo de subsídio, expressamente previsto no Edital e Contrato 

de Concessão. Em segundo lugar, sequer poderiam ser assim consideradas, pelo 

caráter personalíssimo de tais isenções, cujas normas veiculadoras direcionam a 

obrigação de fornecimento gratuito de água a entidades vinculadas ao poder 

público, e não a uma concessionária de serviços públicos. 

Quanto ao primeiro ponto, remete-se a fundamentação ao que foi 

minuciosamente destacado na seção III.2.2. Nela demonstrou-se que em momento 

algum o Contrato de Concessão, assim como Edital, previram qualquer isenção a 

qualquer usuário, sendo certo que mesmo o Poder Concedente remunera a 

Concessionária pela utilização dos Serviços. A ausência de qualquer disposição 

referente à isenção de quaisquer usuários é reforçada pela regra de reajuste anual 

das Tarifas, a qual não contempla qualquer mecanismo hábil a recompor valores 

isentos, mas cuida tão somente de índices aplicáveis aos principais componentes das 

Tarifas. 

Em especial, destaca-se o Regulamento Municipal dos Serviços, em três 

dispositivos:  

“Art. 6º. Toda edificação permanente urbana será conectada às redes 

públicas de ABASTECIMENTO DE ÁGUA e de esgotamento sanitário 

disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas, conforme Lei Federal 11.455 de 

05/01/2007. 
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Art. 89. Nenhum USUÁRIO, independentemente da categoria de uso 

ou de qualquer outro critério, estará isento do pagamento das contas mensais 

de água e esgoto. 

Art. 92. Não serão admitidas isenções de pagamento das tarifas de água 

e esgoto, mesmo quando devidas por órgãos públicos federais, estaduais ou 

municipais, da Administração Direta e Indireta.” 

Sendo o Regulamento parte integrante e indissociável da Concessão como 

Anexo VII do Edital, não restam dúvidas de que o quadro apresentado durante a 

Licitação era de inexistência de qualquer gratuidade no fornecimento de água pela 

Concessionária, independentemente da natureza de quem clama pelo benefício, 

como destacado pelo art 92 do Regulamento. 

Quanto ao segundo fundamento, tem-se, da leitura dos normativos 

utilizados pela PGM e pela AMAES para fundamentar a imposição de isenções 

tarifárias à Concessionária, ser evidente que se tratam de normas de nítido caráter 

personalíssimo quanto a seu sujeito passivo, não sendo aplicáveis a terceiros. Isto 

porque, nos termos da Lei Municipal n.º 4.502/2003, a isenção disciplinada se aplica 

aos serviços de abastecimento de água fornecido pela Agência Municipal de 

Saneamento, criada pela Lei Complementar Municipal n.º 041/1997 e posteriormente 

extinta pela Lei Complementar n.º 076/2001, cujo texto ainda transfere as 

competências da referida agência à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano. Já a Lei Municipal n.º 5.121/2008, também de forma 

expressa, dispõe que a isenção conferida se aplica aos serviços de abastecimento de 

água prestados pela SANECAP, cuja outorga para prestação dos Serviços foi extinta 

pela Lei Complementar n.º 252/2011.Nota-se, portanto, que a questão da 

individualidade de aplicação da normativa municipal acima mencionada referente 

a eventual isenção é clara, sendo que tal aspecto não foi superado ao longo da 

Concessão. Não houve, por exemplo, alteração legislativa formal que fizesse aplicar 

tais isenções à Concessionária, seja nominalmente ou fazendo referência à sua 
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titularidade do direito de exploração dos Serviços por meio da assinatura do 

Contrato de Concessão. 

Diante do exposto, fica evidente tratar-se de alteração da sistemática 

tarifária originalmente modelada para a Concessão por imposição da AMAES, 

fundamentada em posicionamento da PGM. Tal imposição implicou a distorção de 

custos no fornecimento dos Serviços, de modo que trata o caso de evento de 

desequilíbrio fundamentado nas Cláusulas 21.1 e 22.1 a) do Contrato de Concessão. 

 

III.4 Alteração unilateral da fórmula do reajuste 

Trata-se de evento de desequilíbrio já reconhecido pelo Poder Concedente, 

consistente na alteração unilateral da fórmula de reajuste do Contrato de Concessão, 

mas cujas consequências ainda não foram objeto de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro da Concessão.  É importante destacar que o presente item tem 

objetivo meramente informativo, afastando-se, portanto, qualquer intenção no 

sentido de reabrir, em âmbito administrativo, a discussão acerca de tais eventos, que 

também são objeto de decisão judicial na Ação Civil Pública nº 18254-

90.2015.811.0041 em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(“ACP”). No caso em questão não há controvérsia quanto ao mérito do direito ao 

reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, mas quanto à forma 

como o reequilíbrio econômico-financeiro será implementado.  

III.4.1 Caracterização fática 

Em breve síntese dos fatos, chegado o momento do primeiro reajuste, por 

meio da Carta RT-722/2012 (Doc. 5.1), a Concessionária submeteu à AMAES, nos 

termos da referida Cláusula 20 do Contrato de Concessão, o cálculo do índice de 

reajuste proposto para o primeiro reajuste tarifário (14,980%), solicitando a sua 

homologação pela Agência Reguladora. Em resposta, a AMAES, acolhendo o 

posicionamento do Poder Concedente, e consubstanciada nos elementos técnicos 
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expostos na Nota Técnica nº 02 de 28/02/2013, publicou no Diário Oficial do Tribunal 

de Contas do Mato Grosso a Deliberação AMAES nº 01/2013 (Doc. 5.2), que 

homologou reajuste deflacionário às Tarifas em 0,92%, determinando, em suma, a: 

(i) Alteração da subcláusula 20.1.1 do Contrato de Concessão para considerar 

o custo da energia elétrica previsto na Data-base, desprezando, portanto, 

a retroação de tais custos a janeiro de 2011; e 

(ii) Consideração da redução de energia elétrica prevista na Lei Federal nº 

12.783/2013. 

Diante da inequívoca alteração unilateral empreendida na cláusula de 

reajuste tarifário do Contrato de Concessão a Concessionária protocolou perante a 

AMAES, em 03/07/2013, pedido de revisão extraordinária com fundamento na 

subcláusula 22.565 do Contrato de Concessão, haja vista que, concomitantemente à 

alteração unilateral da fórmula de reajuste realizada, não foi definida qualquer 

medida para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual, afrontando 

o disposto no art. 9º, §4º66 da Lei Federal 8.987/1995. Neste ínterim, a Concessionária 

protocolou, em 18/12/2013, por meio do Ofício RT-1889/2013 (Doc. 5.3), o pedido de 

reajuste anual referente ao período 2014/2015. 

Em 18/12/2014, em resposta ao Ofício Circular nº 700/AMAES/2013, o Poder 

Concedente, por meio do Ofício GP nº 2328/2014, se manifestou acerca do pedido de 

revisão extraordinário apresentado pela Concessionária, anuindo com o 

                                                           

65 “22.5. Ocorrendo qualquer dos eventos mencionados no item 22.1, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar a AGÊNCIA 
REGULADORA, em até 120 (cento e vinte) dias de sua verificação, o requerimento de REVISÃO, contendo todas as 
informações e dados necessários à análise do pedido de REVISÃO, acompanhado de “Relatório Técnico” ou “Laudo Pericial” 
que demonstre, inequivocamente, o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes de custos e seus 
reflexos sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA que definem o valor da TARIFA, de acordo com o Plano de Negócios da 
CONCESSIONÁRIA.” 

66 “§4o Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder 
concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.” 
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prosseguimento da revisão extraordinária e ordenando que a Agência Reguladora 

assegurasse o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Posteriormente, Em 04/03/2015, a AMAES encaminhou à Concessionária, 

por meio do Ofício nº 110/AMAES/2015 (Doc. 5.4), ata da reunião ordinária da 

Diretoria Executiva da AMAES, realizada em 02/03/2015, na qual foi deliberado e 

aprovado, pelo referido colegiado, o pedido de revisão extraordinária apresentado 

pela Concessionária. Em tal decisão, a AMAES homologou índice de 7,01%, 

adicional ao reajuste tarifário anual aprovado através da Deliberação nº 01/2015, 

devendo a Concessionária e o Poder Concedente celebrar termo aditivo para refletir 

os termos da deliberação acerca da citada revisão extraordinária. 

Contudo, até o presente momento, não houve a celebração do termo aditivo 

mencionado na deliberação da AMAES ou qualquer outra forma de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão. Isso se deve em parte ao fato de 

que o MP-MT ajuizou a ACP pretendendo obstar a incorporação dos 7,01% 

aprovados pela deliberação da AMAES à tarifa. Sobreveio, então, em 22/06/2015, 

decisão judicial liminar, posteriormente confirmada por sentença preferida em 

11/01/2016, determinando a sustação de quaisquer atos atinentes a celebração do 

termo aditivo em tela que implicassem a majoração tarifária (Doc. 5.5): 

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, para confirmar a 

decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada e impôs aos requeridos 

Município de Cuiabá e CAB Cuiabá S/A, a obrigado de não celebrarem o termo 

aditivo ao contrato de concessão dos serviços Públicos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário celebrado em 17/02/2012, dispondo sobre a 

aplicação do adicional de 7.01% à tarifa cobrada dos usuários, que foi 

homologado em Reunião Ordinária da AMAES ocorrida no dia 02/03/2015 e 

que julgou procedente o pedido de revisão extraordinária apresentado pela 

CAB CUIABÁ em 02/0712013 ou suspender os efeitos do termo aditivo 

eventualmente celebrado nessas condições, bem como, impor aos requeridos 

que pactuem a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
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concessão, em virtude dos fatos tratados no Item anterior, mediante a aplicação 

das medidas alternativas previstas na cláusula 22.2, isoladas ou 

cumulativamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, evitando-se a 

perpetuação do prejuízo em detrimento da própria concessão, da 

concessionária e dos usuários". 

 

III.4.2 Caracterização jurídica 

Note-se que não está em questão o direito da Concessionária ao reequilíbrio 

econômico-financeiro pela alteração unilateral da fórmula do reajuste, direito esse 

reconhecido tanto em sede administrativa quanto judicial. A discussão aqui cinge-

se tão somente ao modo como esse reequilíbrio deve ser implementado.  

Apesar de o acréscimo tarifário ser usualmente o modo mais efetivo de 

promover a recomposição das condições originais de equilíbrio econômico-

financeiro, promovendo um reequilíbrio completo – isto é, tanto sob o ponto de vista 

econômico quanto financeiro –, é preciso reconhecer que esta não é a única forma 

legal ou contratualmente possível de reequilibrar o Contrato de Concessão. 

Em verdade, não há por definição legal uma ou outra forma preferida de 

reequilíbrio, de modo que são passíveis de serem utilizadas como formas de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro todas as formas admitidas em lei 

para os negócios jurídicos em geral, podendo, em tese, as partes acordar a forma 

lícita de reequilíbrio que melhor lhes convier.  

Normalmente, os contratos apontam algumas alternativas para a 

compensação dos desequilíbrios econômico-financeiros. Isso não impede, porém, 

que as partes resolvam por recompor o equilíbrio econômico-financeiro por meio de 

arranjos não previstos no contrato. Os limites são apenas a licitude da forma de 

reequilíbrio escolhida e sua adequação às características da contratação, uma vez 

que em contratos de concessão administrativa, por exemplo, não há como 
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reequilibrar por meio de alteração tarifária, visto que esses contratos não preveem 

remuneração por tarifa.  

Fora isso, as partes podem optar pelas inúmeras maneiras de se reequilibrar 

o contrato, dentre as quais se destacam o reajuste da tarifa, o pagamento à vista do 

poder concedente à concessionária, a redução de encargos e custos, o aumento do 

prazo do contrato etc. É o que se verifica nas Cláusulas 21.3 e 22.2 do Contrato de 

Concessão, que possuem conteúdo similar: 

“21.3. Sempre que a REVISÃO implicar a alteração dos valores que 

comporão as TARIFAS e sem prejuízo do disposto nos itens anteriores, a 

CONCESSIONÁRIA e a AGÊNCIA REGULADORA poderão formalmente 

acordar, em complemento ou em alternativa ao aumento ou à diminuição do 

valor das TARIFAS, qualquer forma legal e juridicamente possível, que venha 

atingir o objetivo da REVISÃO, tais como: 

a) alteração dos prazos e das condições para cumprimento das metas da 

CONCESSÃO, observado o interesse público; 

b) supressão ou aumento de encargos para a CONCESSIONÁRIA; 

c) compensação financeira; 

d) alteração do prazo da CONCESSÃO; 

e) combinação das alternativas referidas nas alíneas “a” a “d”; e 

f) outras alternativas admitidas legalmente.” 

Sendo assim, e havendo sentença judicial na ACP que, até o momento, obste 

a aplicação do reequilíbrio por meio de majoração tarifária, entende-se 

perfeitamente viável, desde que pactuado pela Concessionária com o Poder 

Concedente, que o reequilíbrio seja implementado por qualquer outra forma 

admitida em direito, dentre as quais as citadas nas Cláusulas 21.3 e 22.2 do Contrato 

de Concessão ou outras que possam vir a ser acordadas. 
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III.5 Atraso na concessão de reajustes 

Trata-se de caso de inadimplemento contratual por parte do Poder 

Concedente e da AMAES, que não respeitaram os prazos estabelecidos 

contratualmente para implementação dos reajustes tarifários em diversos anos. 

Também em decorrência dos imbróglios relativos ao reajuste, iniciados com a 

alteração unilateral de sua fórmula, verificou-se a dilatação do prazo para aplicação 

do reajuste tarifário em diversos anos, em desrespeito ao que dispõe a Cláusula 20 

do Contrato de Concessão. 

III.5.1 Caracterização fática 

Nos termos da Cláusula 201. resta claro que a aplicação do primeiro reajuste 

pela Concessionária deveria ocorrer após 12 (doze) meses contados da data de 

assinatura do Contrato de Concessão, ou seja, 17/02/2013, e a cada período de 12 

meses subsequente ao aniversário da Concessão, a cada dia 17 de fevereiro: 

20.1. Os valores das TARIFAS serão reajustados a cada período de 12 

(doze) meses, devendo o primeiro reajuste ocorrer após 12 (doze) meses 

contados da data de assinatura do CONTRATO. 

Para que fosse possível o reajuste nessas datas, em razão do mandamento 

previsto no art. 29  da Lei de Saneamento e na subcláusula 20.10  do Contrato de 

Concessão, no sentido de que a Concessionária deve dar, com 30 (trinta) dias de 

antecedência, publicidade aos novos valores das tarifas, a aprovação, pela AMAES, 

do primeiro reajuste deveria ter ocorrido até 17 de janeiro de 2013, o que não ocorreu.  

Este tema foi exaustivamente abordado pela Concessionária no âmbito das 

correspondências RT nº 722/2012 (Doc. 6.1) e RT nº 0117/2013 (Doc. 6.2) 

encaminhadas pela Concessionária à AMAES, inclusive no que se refere à 

incoerência dos prazos para apreciação do pedido de reajuste na versão assinada do 
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Contrato de Concessão, podendo ser sintetizado a partir dos trechos a seguir 

transcritos da correspondência RT nº 0117/2013: 

“A versão final da cláusula 20.3 constante do contrato assinado, 

alterou o prazo de avaliação da agência para 60 (sessenta) dias, assim criou-se 

a desarmonia no sistema, os prazos passaram a ser concorrentes, dependente 

de rápida análise pela agência, de no máximo 30 (trinta) dias, como 

expressamente indicado na carta RT 722/2012, para que a implementação do 

reajuste ocorresse em fevereiro de 2013, o que preservaria o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. 

(...) 

Demonstra-se a insustentabilidade da interpretação da AMAES, da 

somatória do seu prazo de avaliação de 60 (sessenta) dias aos 30 (trinta) dias 

de divulgação que se verifica que o artigo (sic) 20.2 prevê que os índices finais 

(Ao, Bo, Co e Do) têm de corresponder ao quarto mês anterior da data do 

reajuste tarifário, o que nos remete aos índices de outubro de 2012, ainda não 

disponíveis em 18 de novembro de 2012, prazo que seria necessário para 

funcionar a lógica apresentada.” 

Note-se que a aprovação do reajuste em janeiro de 2013 em nada macularia 

o Contrato de Concessão e a legislação de regência, em especial o art. 3º, §1º  da Lei 

Federal nº 10.192/2001 e o art. 37  da Lei de Saneamento, haja vista que, desde a Data-

base (maio de 2011) até a data prevista para a aplicação do primeiro reajuste 

(fevereiro de 2013), teriam transcorrido aproximadamente 21 (vinte e um) meses, ou 

seja, prazo sensivelmente superior aos 12 (doze), respeitando-se, portanto, a 

periodicidade mínima anual para aplicação do reajuste. 

Ocorre que, em razão de todo o imbróglio concernente à alteração unilateral 

da fórmula de reajuste, o primeiro reajuste do Contrato de Concessão ocorreu 

somente em 28/02/2013, por meio da Deliberação AMAES nº 01/2013, cujos efeitos 

foram cautelarmente suspensos pela AMAES enquanto perdurou a apuração do 
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pedido de revisão extraordinária do Contrato de Concessão. Por sua vez, o segundo 

reajuste do Contrato de Concessão, que, como destacado anteriormente, mitigou 

parcialmente os efeitos da Alteração Unilateral, foi autorizado somente em 

31/01/2014, por meio da Deliberação AMAES nº 02/2014 (Doc. 6.3). 

Contudo, os atrasos relativos ao primeiro e segundo reajustes não foram os 

únicos que a Concessionária sofreu, conforme se vê da tabela abaixo, que apresenta 

a data em que os reajustes deveriam implementados por força da sistemática 

contratual e a data em que a recomposição de valor tarifário foi efetivamente 

realizada, após todos os procedimentos legais e contratuais: 

# Previsto Real 

Período 
valor 
(%) 

Data valor (%) 
Data do 

protocolo 
Deliberação Data 

2012/2013 14,98 17/02/2013 -0,92 18/12/2012 
Nº 01/13 - 

28/02/2013 n/a* 

2013/2014 7 17/02/2014 14,89 18/12/2013 
N° 02/14 - 

31/01/2014 04/03/2014 

2014/2015 8,99 17/02/2015 8,99 26/11/2014 
Nº 01/15 - 

11/02/2015 15/03/2015 

2015/2016 16,82 17/02/2016 16,82 12/11/2015 
N° 02/16 - 

02/02/2016 04/03/2016 

2017/2018 7,77 17/02/2017 7,77 30/11/2017 
N° 01/17 - 

31/01/2017 04/03/2017 

2018/2019 0,357 17/02/2018 0,357 30/11/2018 
N° 02/18 - 

31/01/2018 04/03/2018 

n/a*: Não foi aplicada a deflação no Ano 1, que foi considerada no que seria, segundo a 
AMAES, o reajuste tarifário acumulado do ano 2 

 

 

III.5.2 Caracterização jurídica 

Considerando os prazos contratuais previstos na Cláusula 20.1 de realização 

do reajuste anualmente todo dia 17 de fevereiro, e do período de 30 dias que a 

Concessionária deve dar publicidade aos usuários da efetivação do reajuste, 
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constante da Cláusula 20.10, é possível extrair a conclusão de que a Agência 

Reguladora possui uma obrigação contratual de decidir sobre o reajuste aprovando-

o até o dia 17 de janeiro. Contudo, como explicitado na tabela do item acima, em 

diversos anos tal prazo foi descumprido, sem que tenha a Agência Reguladora 

apresentado qualquer motivo que o justificasse (como por exemplo o previsto na 

Cláusula 20.7 do Contrato de Concessão), Sendo assim, como afirma a Cláusula 20.8, 

não poderia a Agência Reguladora ter deixado de homologar tempestivamente os 

reajustes pleiteados pela Concessionária. 

Trata-se de verdadeiro inadimplemento contratual por parte do Poder 

Público, a caracterizar fato da administração, segundo a classificação da doutrina 

administrativas tradicional, ou ato da Administração, na linguagem da Cláusula 

22.1, c) do Contrato de Concessão. Ademais, verifica-se, de forma inequívoca, que o 

atraso na concessão dos reajustes também foi reconhecido em âmbito administrativo 

como evento de desequilíbrio do Contrato de Concessão, haja vista que, não obstante 

tal evento não tenha sido expressamente mencionado pela Diretoria Executiva na 

Deliberação da AMAES que tratou do pedido da Concessionária de Revisão 

Extraordinária em virtude da alteração da fórmula do reajuste, seus efeitos foram 

considerados na metodologia apresentada pela Concessionária à AMAES e 

validados em sua íntegra pela referida Agência Reguladora.67 

Assim sendo, além da atualização dos dados atinentes à alteração unilateral 

da fórmula de reajuste, tratados na seção anterior, e seus efeitos específicos no 

âmbito do primeiro e segundo reajustes, será necessária também a apuração do 

desequilíbrio referente ao atraso para aprovação dos reajustes tarifários. 

                                                           

67 “b) Verificar o impacto da aplicação do 1º e 2º reajuste tarifário de forma diversa da prevista no Contrato de 
Concessão. 

A Análise do Relatório Econômico – LCA avaliou o impacto da aplicação de reajustes tarifários de forma diversa 
da prevista originalmente no Contrato de Concessão considerando 2 (dois) eventos: a) atraso e reajuste parcial nos anos 2 
e 3 da concessão (primeiro e segundo reajustes)” 
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Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. 

 

Mauricio Portugal Ribeiro 

OAB/RJ nº 177.738 

 

 Marcelo Rangel Lennertz 

OAB/RJ nº 133.919 

Andre Martins Bogossian 

OAB/RJ nº 167.898 
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IV. CONCLUSÃO: RESPOSTA AOS QUESITOS 

Diante do exposto, passamos a responder objetivamente aos quesitos que 

nos foram propostos, a respeito do enquadramento como evento de desequilíbrio a 

ensejar o direito da Concessionária ao reequilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato de Concessão em virtude dos seguintes fatos: 

 

A) Distorções nos custos de energia elétrica após a implantação do 
sistema de bandeiras tarifárias 

O evento de desequilíbrio em questão se encontra no âmbito da teoria da 

imprevisão (interferências imprevistas), demandando reequilíbrio da equação 

econômico-financeira do Contrato de Concessão, nos termos do art. 65, inciso II, “d”, 

da Lei Federal nº 8.666/1993, e das Cláusulas 22, alíneas “b”, “e” e “h”, e 46.7 do 

Contrato de Concessão. 

 
B) Imposição de distribuição gratuita de água por meio de caminhões-

pipa 
 

Trata-se de evento de desequilíbrio pela superveniência de encargos legais 

não previstos originalmente no Contrato de Concessão, tendo o direito ao 

reequilíbrio fundamento no artigo 9, §3º da Lei 8.987/1995, e na Cláusula 22, alíneas 

“b”, “c” e “d” do Contrato de Concessão. 

 

C) Imposição de isenções de caráter personalíssimo não previstas na 
Proposta Comercial 

Trata o caso de evento de desequilíbrio correspondente a alteração unilateral 

do Contrato de Concessão, imposta pela Agência Reguladora, para obrigar a 

Concessionária ao fornecimento gratuito de água a certos usuários. Há portanto 
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fundamento contratual na Cláusula 22.1. a) para o reequilíbrio econômico-

financeiro. 

 

D) Alteração unilateral da fórmula de reajuste 

Trata-se de evento de desequilíbrio já reconhecido pelo Poder Concedente, 

consistente na alteração unilateral da fórmula de reajuste do Contrato de Concessão, 

com fundamento portanto na Cláusula 22.1 a) do Contrato de Concessão. Diante da 

existência de decisão judicial que impede o reequilíbrio por meio da majoração de 

tarifas, é necessário avaliar alternativas para sua promoção, de modo que se 

considera juridicamente possível a implementação do reequilíbrio por outras formas 

além da recomposição tarifária, dentre as quais as arroladas nas Cláusulas 21.3 e 22.2 

do Contrato de Concessão, ou qualquer outra forma admitida em direito, desde que 

pactuadas entre Concessionária e Poder Concedente. 

 
E) Atraso na concessão de reajustes 

É possível caracterizar a não aprovação tempestiva e injustificada, por parte 

da Agência Reguladora, dos reajustes solicitados pela Concessionária, como 

verdadeiro inadimplemento contratual do Poder Concedente (ato ou fato da 

Administração), com fundamento na Cláusula 22.1, c) do Contrato de Concessão. 
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