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RESUMO EXECUTIVO 

 

Este documento apresenta o Produto 5 - Relatório Técnico 4 - 2ª Versão Preliminar, elaborado 

em conformidade com a proposta de prestação de serviços nº 012-a/2019 da Fundação 

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

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

Concedente, compreendendo a análise do pleito de reequilíbrio contratual com a caracterização 

dos desequilíbrios ocorridos, os dados e informações contextuais e argumentações apresentados 

pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados - ARSEC, incluindo-

se as premissas, critérios, projeções e cenários para a composição dos fluxos de caixa de 

reequilíbrio. 

 

O presente documento constitui a segunda versão preliminar do estudo, apresentando as 

premissas e resultados obtidos após a reavaliação da ARSEC mediante a manifestação, 

apresentação e solicitação da Concessionária quanto à revisão de pontos apresentados por 

ocasião da realização de reunião conjunta virtual, ocorrida em 09/06/2021 entre a Concessionária, 

a ARSEC e a FGV, na forma registrada no item 5.2 deste relatório e conforme o Cronograma 

constante do 6º Termo Aditivo, reproduzido a seguir na Figura 1. 

 

A FGV recebeu, em 19/04/2021, o Relatório de Avaliação de Premissas a serem utilizadas na 

Revisão Ordinária – R.O., elaborado pela Comissão constituída da Agência para o 

acompanhamento da revisão contratual ordinária do saneamento básico, e, em 10/05/2021 a Ata 

da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da ARSEC, homologando o relatório daquela 

Comissão e encaminhando a decisão tanto à FGV para servir de parâmetro à elaboração dos 

cálculos, quanto à Concessionária, para conhecimento, análise e eventual manifestação, conforme 

o cronograma apresentado no item 6 da Figura 1. 

 

Após o conhecimento das deliberações da ARSEC e do Relatório Preliminar apresentado pela 

FGV para discussão , conforme previsto nos itens 7 e 8 do mesmo cronograma, foi concedido um 

prazo para manifestação da Concessionária acerca das premissas e, também, do mesmo Relatório 

Preliminar da FGV. 
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Após a realização da reunião conjunta, na data mencionada, a Concessionária, encaminhou, à 

ARSEC, como acordado na última reunião, além dos itens registrados no item 5.2 deste relatório, 

uma planilha em Excel, denominada “RO Investimentos – 09-06-21.xlsx”, contendo informações e 

apontamentos relativos a: 

 

Itens colados do modelo deflacionado pelo INCC:  

 

1.1.7  Adutoras e acessórios 

1.1.12  Outros 

1.3.6  Laboratório 

1.4.1  Implantação/recuperação de agências  

1.4.4  Call center 

3.1.1  Renovação eletromecânica 

3.1.3  Reservação 

3.2.2  ETEs 

 

Reavaliar cronograma de investimentos de acordo com as evidências 

apresentadas, os quais foram realizados dos anos 6 ao 9 

 

1.2.3  Melhoria do sistema existente (2 TA) 

1.4.5 - 4.7 Estudos, Projetos e Levantamentos Cadastrais (2º TA) 

 

Revisão dos quantitativos de acordo com o racional 

 

2.1.2  Reservação 

 

No processo de interação entre a FGV e ARSEC, ficou evidenciada a necessidade do 

posicionamento regulatório final da Comissão Diretora daquela Agência relativo à análise 

detalhada dos itens acima apontados, bem como demais temas tratados e registrados na reunião 

conjunta virtual já citada, notadamente no que se refere aos temas: 

 

 Abatimentos e Cancelamentos; e 

 Data base referencial para lançamento das receitas de reequilíbrio no modelo. 
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Buscando atender os prazos do cronograma acordado, a FGV solicitou via e-mail de 17/06/2021 

que a ARSEC se posicionasse em relação aos pontos passíveis de análise. 

 

A ARSEC/Comissão de Acompanhamento da 1ª RTO, encaminhou em 18/06/2021 à FGV, a Ata 

de Reunião Nº 007/2021, contendo o registro do seu posicionamento regulatório sobre os temas 

acima mencionados, cujo conteúdo pode ser verificado no Anexo IV do presente documento. 

 

Superadas estas etapas, a FGV elaborou o presente relatório, conforme o item 9 do referido 

cronograma, com previsão de entrega até 29/06/2021. 

 

Figura 1 

Cronograma Constante do 6º Termo Aditivo 

 
    Fonte: 6º Termo Aditivo do Contrato entre a ARSEC e a FGV 
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Para facilitar o entendimento, a FGV apresenta a seguir um Quadro Resumo com os comentários 

encaminhados pela Concessionária após a reunião de 09/06/2021, bem como a decisão da 

ARSEC em sua Ata de Reunião Nº 007/2021, de 18/06/2021, e os respectivos ajustes realizados 

pela FGV no modelo. 
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Quadro 1 

Resumo dos itens tratados na R.O. 

Item de 
Referência 

no 
Relatório 

Descrição Pleito da Concessionária  Decisão da ARSEC  Modelo implementado pela FGV Observações 

2. PREMISSAS ARSEC - ITENS GERAIS PARA O MODELO 

2.1 ISENÇÕES TARIFÁRIAS 

Inicialmente no Pleito, a Concessionária solicitou que, 
além da reposição verificada nos primeiros 7 anos, 
fosse computada a projeção desse impacto para os 
anos 8 a 30 com base no percentual verificado nos 
anos iniciais 

A ARSEC acatou a solicitação da Concessionária 

O modelo foi realizado mantendo-se os 
valores realizados nos anos 1 a 7 e 
projetados para os anos 8 a 30 com 
base no percentual verificado no ano 7 

Existe a possibilidade de alteração da 
legislação municipal e, caso ocorra, a 
ARSEC deverá rever o tema 

2.2 SEGUROS E GARANTIAS 

Solicitou a exclusão da glosa autorizada pela ARSEC 
para os anos 4 e 5. Apresentou evidencias e 
comprovantes de pagamentos de apólices dos anos 
2016 e 2017 

Manutenção da glosa no ano 4 (maio/2015 a 
abril/2016), e retirada da glosa no ano 5 
(maio/2016 a abril/2017) 

Lançados valores realizados e 
pactuados pelo 2º Termo Aditivo 
Contratual. Em função da solicitação da 
ARSEC foi excluída a glosa de seguros 
e garantias constante do ano 5, 
mantendo-se no modelo apenas a 
glosa relativa ao ano 4. 

Manutenção da glosa no período de 
maio de 2015 a abril de 2016, uma vez 
que a apólice não atendia às 
exigências do Contrato, segundo a 
ARSEC 

2.3 
SUBSTITUIÇÕES DE REDES 
DE ÁGUA E ESGOTO 

Manutenção dos indicadores para a rubrica 
"substituições de redes de água e esgoto" calculados 
a partir das projeções realizadas 

Acatar o Pleito da Concessionária 

Manutenção da metodologia com o 
lançamento no modelo dos indicadores 
projetados de substituição de redes de 
água e esgoto, conforme solicitado pela 
Concessionária. 

Pleito foi atendido 

2.4 
DEFLAÇÃO DA OUTORGA 
FIXA 

Pleito de deflacionar a outorga fixa pela fórmula 
paramétrica 

Acatado o Pleito da Concessionária 
Conforme solicitado pela 
Concessionária em seu pleito de 
reequilíbrio. 

Pleito foi atendido 

2.5 
PERCENTUAL DE RECEITA 
DE SERVIÇOS 

Utilização dos valores percentuais constantes do 
Plano de Negócios (2,5%) em todo o período (Anos 1 
a 30) 

Acatou parcialmente e recomendou a adoção 
escalonada em duas etapas. Do ano 1 a 7 
lançamento dos valores realizados e do ano 8 a 
30, a projeção considerando o percentual de 
receitas previsto na proposta comercial 

Foi lançada no modelo a premissa de 
manter os valores realizados como 
receitas de serviços para os anos 1 a 7. 
Para os demais anos (8 a 30), foi 
adotado o percentual de 2,5% 
constante da proposta comercial. 

Pleito atendido parcialmente conforme 
orientação da ARESEC 

2.6 
RELAÇÃO DE REDE POR 
LIGAÇÃO (ÁGUA E 
ESGOTO) 

Utilizar os indicadores existentes na proposta 
comercial que indicam a relação da extensão de rede 
de água e esgoto, por ligação 

Acatado o Pleito da Concessionária 

Foram lançados no modelo os 
indicadores existentes na proposta 
comercial que indicavam a relação da 
extensão de rede de água e esgoto, 
por ligação, 

Pleito foi atendido 

2.7 
ABATIMENTOS E 
CANCELAMENTOS 

O Pleito de que sejam lançados os abatimentos e 
cancelamentos ocorridos entre os anos 1 e 7. A 
Concessionária concorda com o não lançamento entre 
os anos 8 e 30 

A ARSEC indeferiu o Pleito, mesmo para o 
período do ano 1 a 7 

Não foram lançados valores na rubrica 
"extra" abatimentos e cancelamentos 

O Plano de Negócios/Proposta 
Comercial não contempla a existência 
segregada desta rubrica.  

2.8 
CONSUMO MÉDIO PER 
CAPITA 

Utilizar valores médios do período realizado (anos 1 a 
7) 

Acatado o Pleito da Concessionária 
Foi lançado no modelo o consumo 
médio per capita projetado com base 
na média do período realizado 

Valor lançado inferior ao apresentado 
nas propostas técnica e comercial da 
Concessionária. Este item causa 
impacto relevante na definição do 
reequilíbrio contratual 

2.9 
TARIFA DA PROPOSTA 
COMERCIAL 

Apresentado o valor de R$ 2,6041 Acatado o Pleito da Concessionária 
A tarifa considerada no modelo foi o 
valor apresentado pela Concessionária. 

Pleito foi atendido 

2.10 
BANDEIRAS TARIFÁRIAS 
COM ICMS - inclusão dos 
efeitos na fórmula paramétrica 

Alteração da fórmula paramétrica incluindo o impacto 
decorrente das bandeiras tarifárias da ANEEL 

Devido à imprevisibilidade dos fatores, prever os 
custos adicionais inerentes às bandeiras tarifárias, 
mas não as incluir na fórmula paramétrica 

Incluídos valores dos custos com 
bandeiras tarifárias divulgadas pela 
ANEEL, considerando-se os impostos 
estaduais de ICMS. 

Considerar anualmente a reposição 
dos custos adicionais devido às 
bandeiras tarifárias por ocasião dos 
reajustes 
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Item de 
Referência 

no 
Relatório 

Descrição Pleito da Concessionária  Decisão da ARSEC  Modelo implementado pela FGV Observações 

2.11 
VALORES DA TAXA DE 
OUTORGA PAGAS A 
MENOR 

Considerar 5% da Receita Operacional Bruta, menos 
a inadimplência 

Manter a metodologia de apurar os valores pagos 
a menor nos anos 1 a 7 e compensar no fluxo em 
favor da modicidade tarifária, conforme 
estabelecido em edital e contrato. 

Foi lançada no modelo, em favor da 
modicidade tarifária, a incorporação 
dos valores pagos a menor no fluxo de 
caixa. 

Mantida a regra estabelecida para 
apuração dos valores devidos 
conforme pactuado no contrato de 
concessão  

2.12 
VALORES DA TAXA DE 
FISCALIZAÇÃO PAGAS A 
MENOR 

Considerar 1,5% da Receita Líquida, menos a 
inadimplência 

Manter a metodologia de apurar os valores pagos 
a menor nos anos 1 a 7 e compensar no fluxo em 
favor da modicidade tarifária, conforme 
estabelecido em edital e contrato. 

Foi lançada no modelo, em favor da 
modicidade tarifária, a incorporação 
dos valores pagos a menor no fluxo de 
caixa. 

Mantida a regra estabelecida para 
apuração dos valores devidos 
conforme pactuado no contrato de 
concessão  

2.13 
RECEITAS DE 
EMPREITEIROS NOS 
INVESTIMENTOS 

Considerar as receitas com empreendedores oriundas 
de convênios de cooperação técnica como redutores 
nos investimentos e não como receitas de serviços 
complementares 

Acatou o pleito da Concessionária e determinou 
que a FGV lançasse esta rubrica como subitem de 
investimentos  

Foram lançadas no modelo as 
compensações dos investimentos 
identificados e apresentados pela 
Concessionária, na forma de acordos 
de cooperação técnica. 

Valores lançados no modelo de forma 
deflacionada para a moeda contratual 
pela fórmula paramétrica 

2.14 
ATRASO NOS REAJUSTES 
ANUAIS 

Frustração de receita pela não aplicação do índice de 
reajuste de 6,03% (Ano 2020) 

A ARSEC avalia que eventuais diferenças sobre 
efeitos de índices de reajustes não aplicados que 
não foram considerados no modelo deverão ser 
avaliadas posteriormente em novo pleito de 
reequilíbrio 

Foram considerados os atrasos até o 
ano 7, conforme a decisão da ARSEC. 
Para o ano 9 (2020) não foram 
calculados 

Eventuais diferenças sobre efeitos de 
índices de reajustes não aplicados não 
contemplados na presente R.O. 
deverão ser avaliadas posteriormente 
em novo pleito de reequilíbrio 

2.15 
FATURAMENTO EXTRA DE 
ESGOTO 

Solicitou que enquanto estiver sendo discutida a Ação 
Civil Pública n° 54295-90.2014.811.0041 seja 
aguardado o deslinde da matéria para que este 
assunto seja dirimido na ARSEC 

Decisão pela manutenção da rubrica, uma vez que 
as cobranças foram efetivamente praticadas 

Foram mantidos os lançamentos 
efetuados no modelo, a partir da 
identificação da comercialização plena 
de serviços de esgoto (90%) para 
clientes não contemplados com 
sistema completo, que inclui o 
tratamento de efluentes. 

A ARSEC constatou que a 
Concessionária vem praticando ao 
longo da concessão a cobrança dos 
90% de esgoto também sobre clientes 
que possuem apenas os serviços de 
coleta, prática considerada uma 
inadequação ao contrato. 

2.16 TARIFA DE ESGOTO/ÁGUA Mantida a relação de 90% no Pleito Acatado o Pleito da Concessionária 
Foi mantida nas projeções de receitas 
a relação da tarifa de esgoto de 90% 
em relação à tarifa de água. 

Pleito foi atendido 

2.17 
REAJUSTE AUTORIZADO 
NO ANO DE 2020 

No Ofício a Concessionária afirma que o atraso na 
concessão do reajuste deverá ser objeto da próxima 
Revisão Ordinária ou eventual Revisão Extraordinária 
do Contrato de Concessão. 

Acatado o Pleito da Concessionária 

O modelo elaborado já considera a 
incorporação do reajuste anual ocorrido 
no ano de 2020 (6,037%), 
independente do impacto devido ao 
atraso ocorrido na sua aplicação, que 
deverá ser apurada em estudo de 
reequilíbrio futuro 

Deverá ser objeto da próxima Revisão 
Ordinária ou eventual Revisão 
Extraordinária do Contrato de 
Concessão 

3. ITENS DE RECEITAS NO MODELO 

3.1 
DATA BASE PARA O 
REEQUILÍBRIO 

Lançar no modelo valores de receitas do reequilíbrio a 
partir do ano 10 

A ARSEC decidiu pela manutenção da Data Base 
de maio de 2019 e indeferiu o Pleito 

Valores mantidos lançados a partir do 
ano 9 

Segundo a ARSEC, o lançamento dos 
ajustes de valores de receita, despesas 
e de investimentos será efetuado de 
forma concomitante, em novo pleito de 
reequilíbrio. Os resultados finais dos 
valores para o ano 8 não foram 
disponibilizados. 

3.2 

FRUSTAÇÃO DE RECEITA 
PELA NÃO APLICAÇÃO 
INTEGRAL DO ÍNDICE DE 
REAJUSTE DE 6,037% A 
PARTIR DE MAIO DE 2020 

ver item 2.17 ver item 2.17 ver item 2.17 ver item 2.17 

3.3 
ISENÇÕES TARIFÁRIAS EM 
ATENDIMENTO A 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

ver item 2.1 ver item 2.1 ver item 2.1 ver item 2.1 
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3.4 
RECEITAS COM SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

ver item 2.5 ver item 2.5 ver item 2.5 ver item 2.5 

3.5 
EVASÃO DE 
RECEITAS/INADIMPLÊNCIA 

Requereu que seja preservada a matriz de risco do 
Contrato ao manter os percentuais de inadimplência 
previstos no Edital, independente destes serem 
distintos dos percentuais efetivamente realizados (a 
maior ou a menor). 

Manutenção do limite máximo de evasão (meta 
contratual), conforme proposto na proposta 
comercial da Concessionária 

Foi utilizada a metodologia definida 
pela ARSEC, relativa ao limite máximo 
de evasão, conforme proposta 
comercial da Concessionária, 
apurando-se os impactos decorrentes 
desses limites para fins de arrecadação 
e pagamentos de taxa de outorga ao 
Município e taxa de fiscalização à 
ARSEC. 

A ARSEC avalia que a manutenção da 
coerência quanto à metodologia 
adotada, principalmente no que se 
refere à matriz de risco do contrato, 
consiste no fato de que uma vez 
alcançados níveis de inadimplência 
inferiores aos estabelecidos em sua 
Proposta Comercial (fato não ocorrido 
em nenhum dos primeiros sete anos), a 
Concessionária faz jus ao recolhimento 
de outorga variável e taxa de 
fiscalização com base no limite 
estabelecido na sua Proposta 
Comercial 

3.6 
PROJEÇÃO DE 
FATURAMENTO DE ÁGUA E 
DE ESGOTO 

Requereu que seja suavizada a curva projetada de 
mercado de esgoto até a universalização ao se 
considerar os dados efetivos que demonstram que os 
comportamentos dos usuários são distintos para 
ambos os mercados de água (universalizado) e esgoto 
(não universalizado). Solicita uma nova projeção de 
esgoto para os anos 8 a 12 

Manutenção da projeção realizada de faturamento 
de água e esgoto 

Foi mantida no modelo elaborado a 
metodologia adotada originalmente 
pela ARSEC 

  

3.7 PIS E COFINS 

No pedido de revisão foram consideradas as alíquotas 
de 7,60% para o PIS e 1,65% para 
o COFINS, em conformidade com as premissas da 
Proposta Comercial, e o regime não cumulativo e a 
utilização de créditos tributários para abatimento 
dos impostos, reduzindo o custo de aquisição dos 
insumos. Esta redução foi considerada nos consumos 
de energia elétrica, produtos químicos e 100% dos 
investimentos em água e 50% dos investimentos em 
esgoto. 

Acatado o Pleito da Concessionária 
Considerado no modelo conforme o 
Pleito e a determinação da ARSEC 

Pleito foi atendido 

3.8 
ABATIMENTOS E 
CANCELAMENTOS 

Que sejam lançados os abatimentos e cancelamentos 
ocorridos entre os anos 1 e 7. A Concessionária 
concorda com o não lançamento entre os anos 8 e 30 

A ARSEC indeferiu o Pleito, mesmo para o 
período do ano 1 a 7 

Não foram lançados valores na rubrica 
"extra" abatimentos e cancelamentos 

O Plano de Negócios/Proposta 
Comercial não contempla a existência 
segregada desta rubrica.  

3.9 ATRASO NOS REAJUSTES ver item 2.17 ver item 2.17 ver item 2.17 ver item 2.17 

4. ITENS DE CUSTOS E DESPESAS NO MODELO 

4.1 BANDEIRAS TARIFÁRIAS ver item 2.10 ver item 2.10 ver item 2.10 ver item 2.10 

4.2 SEGUROS E GARANTIAS ver item 2.2 ver item 2.2 ver item 2.2 ver item 2.2 

4.3 TERMO DE DAÇÃO 
A Concessionária requereu que seja reconsiderada a 
sua metodologia de cálculo, conforme apresentado em 
seu Relatório Técnico da 1ªR.O. 

A ARSEC concorda que o compromisso de 
pagamento está relacionado aos volumes 
contratados e determina a manutenção do modelo 
desenvolvido 

Foram mantidos o cálculo e a 
metodologia de lançamento dos custos 
com “termo de dação” avaliados a partir 
do ritmo de “entrega dos volumes” 
realizados para o período dos anos 1 a 
7, e projetados a partir da entrega 
anual média verificada no ano 7, o que 
corresponde à projeção de conclusão 
até o ano 28, uma vez mantido o atual 
ritmo e configuração dos serviços. 

O modelo ARSEC/FGV considera o 
atendimento dos volumes contratados  

4.4 OUTORGA VARIÁVEL ver item 2.11 ver item 2.11 ver item 2.11   
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4.5 
TAXA DE REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

ver item 2.12 ver item 2.12 ver item 2.12   

4.6 
CUSTOS E DESPESAS 
OPERACIONAIS 

A Concessionária avaliou que as metodologias são 
similares e que ambas mantêm a matriz de riscos do 
Contrato de Concessão inalterada. Assim, em favor da 
convergência de entendimentos e no espírito de 
contribuição, a Concessionária adaptou o seu pedido 
para os custos em conformidade com a metodologia 
da FGV 

Determina a manutenção da modelagem 
desenvolvida 

Foram mantidos o cálculo e a 
metodologia de lançamento dos valores 
relativos à apuração realizada e 
projetadas dos custos e despesas 
operacionais. 

Pleito foi atendido 

4.7 
IMPOSTO DE RENDA E 
CSLL 

No pedido de revisão considerou o regime de lucro 
real e as alíquotas de 25% para IRPJ e 9% para 
CSLL, sendo consenso entre as Partes a adoção 
destas premissas. 

Determina a manutenção da modelagem 
desenvolvida, compatível com a Proposta 
Comercial da Concessionária 

Foram mantidos o cálculo e a 
metodologia de lançamento dos valores 
relativos à apuração do Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da 
Contribuição Social de Lucro Líquido - 
CSLL. 

Pleito foi atendido 

5. ITENS DE INVESTIMENTOS LANÇADOS NO MODELO 

5.1 
INDEXADOR DE 
ATUALIZAÇÃO DA MOEDA 
DO CONTRATO 

Inicialmente a Concessionária, em seu Pleito, solicitou 
que os valores de investimento fossem atualizados 
com o INCC 

Utilizar a fórmula paramétrica contratual Fórmula paramétrica contratual 
O estudo da FIPE contratado pela 
Concessionária confirma o 
entendimento da ARSEC/FGV 

5.2 

REANÁLISE SOLICITADAS 
APÓS A APRESENTAÇÃO 
DO RELATÓRIO 
PRELIMINAR (Investimentos) 

Converter INCC para a fórmula paramétrica Acatou a solicitação da Concessionária 
Valores apresentados em INCC foram 
convertidos para a fórmula paramétrica 
contratual 

Manutenção da coerência quanto à 
aplicação da fórmula paramétrica 

1.1.7 Adutoras e acessórios Converter INCC para a fórmula paramétrica Acatou a solicitação da Concessionária 
Valores apresentados em INCC foram 
convertidos para a fórmula paramétrica 
contratual 

Manutenção da coerência quanto à 
aplicação da fórmula paramétrica 

1.1.12 Outros Converter INCC para a fórmula paramétrica Acatou a solicitação da Concessionária 
Valores apresentados em INCC foram 
convertidos para a fórmula paramétrica 
contratual 

Manutenção da coerência quanto à 
aplicação da fórmula paramétrica 

1.3.6 Laboratório Converter INCC para a fórmula paramétrica Acatou a solicitação da Concessionária 
Valores apresentados em INCC foram 
convertidos para a fórmula paramétrica 
contratual 

Manutenção da coerência quanto à 
aplicação da fórmula paramétrica 

1.4.1 
Implantação/recuperação de 
agências  

Converter INCC para a fórmula paramétrica Acatou a solicitação da Concessionária 
Valores apresentados em INCC foram 
convertidos para a fórmula paramétrica 
contratual 

Manutenção da coerência quanto à 
aplicação da fórmula paramétrica 

1.4.4 Call center Converter INCC para a fórmula paramétrica Acatou a solicitação da Concessionária 
Valores apresentados em INCC foram 
convertidos para a fórmula paramétrica 
contratual 

Manutenção da coerência quanto à 
aplicação da fórmula paramétrica 

3.1.1 Renovação 
eletromecânica 

Converter INCC para a fórmula paramétrica Acatou a solicitação da Concessionária 
Valores apresentados em INCC foram 
convertidos para a fórmula paramétrica 
contratual 

Manutenção da coerência quanto à 
aplicação da fórmula paramétrica 

3.1.3 Reservação Converter INCC para a fórmula paramétrica Acatou a solicitação da Concessionária 
Valores apresentados em INCC foram 
convertidos para a fórmula paramétrica 
contratual 

Manutenção da coerência quanto à 
aplicação da fórmula paramétrica 

3.2.2 ETEs Converter INCC para a fórmula paramétrica Acatou a solicitação da Concessionária 
Valores apresentados em INCC foram 
convertidos para a fórmula paramétrica 
contratual 

Manutenção da coerência quanto à 
aplicação da fórmula paramétrica 

Volumes de reservação a) Incluir reservatório Manduri, 2.700 m3  Não acatou a solicitação 
Volumes correspondentes não 
lançados 

Reservatório colapsado tratado sob a 
rubrica de melhorias e não de 
implantação 
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Volumes de reservação b) Incluir reservatório Altos da Serra, 3.000 m3  Não acatou a solicitação 
Volumes correspondentes não 
lançados 

Reservatório localizado no Distrito 
Sede, que já atingiu a meta mínima de 
reservação contratual correspondente 

Volumes de reservação c) Incluir reservatório ETA Porto, 1.000 m3  Não acatou a solicitação 
Volumes correspondentes não 
lançados 

A ARSEC argumenta que este 
reservatório não foi solicitado no Pleito 
da R.O. 

Volumes de reservação d) Incluir reservatório Aguaçu, 300 m3  
Acatou parcialmente a solicitação, autorizando o 
lançamento de 150m3 

Lançado o volume de 150 m³ 
Lançado no ano 10, pois ainda deverá 
será construído 
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O presente relatório complementa o estudo de reequilíbrio contratual, a partir da análise constante 

dos documentos encaminhados pela Concessionária em 13/01/2021 no âmbito do Processo 

Administrativo nº 46/2019 – 1ª Revisão Ordinária do Contrato de Concessão nº 14/2011, como 

solicitação de juntada de informações adicionais ao pleito de revisão, bem como as definições de 

premissas elaboradas pela Comissão de Acompanhamento da ARSEC, encaminhadas à FGV, em 

19/04/2021, e Ata Nº 007/2021 da Comissão de Acompanhamento da ARSEC, de 18/06/2021. 

 

A itemização adotada neste relatório foi intencionalmente inserida de forma a facilitar uma análise 

sequencial comparativa do “Relatório de Avaliação de Premissas a serem utilizadas na R.O.”, 

elaborado pela Comissão de Acompanhamento da ARSEC para a 1ª RTO, e encaminhado à FGV, 

assim, além deste Resumo Executivo, o presente Relatório Técnico, está dividido em sete 

capítulos. 

 

O capítulo 1, apresenta a relação de documentos analisados. 

 

O capítulo 2, apresenta, de forma resumida, as principais definições relativas às premissas 

definidas pela ARSEC, que impactam o modelo econômico-financeiro de reequilíbrio contratual. 

 

O capítulo 3, apresenta as principais definições e premissas definidas pela ARSEC, que impactam 

os aspectos de Receita do modelo econômico-financeiro de reequilíbrio contratual. 

 

O capítulo 4, apresenta as principais definições e premissas definidas pela ARSEC, que impactam 

os aspectos de Custos e Despesas do modelo econômico-financeiro de reequilíbrio contratual. 

 

O capítulo 5, apresenta as principais definições e premissas definidas pela ARSEC, nos Itens de 

Investimentos do modelo econômico-financeiro de reequilíbrio contratual, incluindo a reanálise 

solicitada pela manifestação da Concessionária. 

 

O capítulo 6, apresenta os resultados encontrados do modelo econômico-financeiro de 

reequilíbrio contratual. 

 

O capítulo 7, apresenta a conclusão do presente relatório para o reequilíbrio econômico-financeiro 

contratual. 
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Além dos capítulos acima enumerados, o presente relatório apresenta, como anexos os seguintes 

documentos: 

 

 Anexo I – Relatório de Avaliação de Premissas a serem utilizadas na R.O., da 

ARSEC.; 

 Anexo II – Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da ARSEC de 

10/05/2021; 

 Anexo III – Planilhas em Excel do Modelo; e 

 Anexo IV – Ata Nº 007/2021 - Comissão de Acompanhamento 1ª RO – ARSEC. 
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1. Documentos Analisados 

 

Para a elaboração do presente relatório foram analisados os seguintes documentos enviados à 

FGV pela ARSEC: 

 

 Pleito de Reequilíbrio Contratual apresentado pela Concessionária; 

 Edital de Concessão e Anexos; 

 Contrato de Concessão, 1° e 2° Termo Aditivo Contratual; 

 Relatórios Técnicos anteriores elaborados pela FGV; 

 Ofício CE-E-AC/ARSEC-REGULATÓRIO-1-1300 2020 (09/112/2020) – Análise do 

Termo de Dação; 

 Ofício CE-E-AC/ARSEC-REGULATÓRIO-1-1338 2020 (17/12/20210 – Análise de 

isenções tarifárias, bandeiras tarifárias, seguros e garantias; 

 Ofício CE-E-AC/ARSEC-REGULATÓRIO-1-1342 2020 (18/12/2020) – solicitação de 

prorrogação de prazo para apresentação de documentos e esclarecimentos 

complementares; 

 Ofício CE-E-AC/ARSEC-REGULATÓRIO-0054/2020 (13/01/2021) – encaminha 

documentos complementares: 

 Relatório Técnico 1ª Revisão Ordinária da Águas Cuiabá; 

 ANEXO I - Cronograma das ações da 1ª RTO; 

 ANEXO II - Sugestões de Melhorias no Modelo Financeiro; 

 ANEXO III - Modelo Econômico-Financeiro da RO; 

 ANEXO IV - Proposta de ajuste nas premissas de projeção; 

 ANEXO V - Análise da regra contratual; e 

 ANEXO VI - Relatório Técnico de Investimentos. 

 Relatório de premissas a serem utilizadas na R.O.; 

 Ata Nº 007/2021 - Comissão de Acompanhamento 1ª RO – ARSEC; e 

 Planilha “RO Investimentos – 09-06-21.xls”. 
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2. Premissas ARSEC - Itens gerais para o modelo 

 

Registre-se que, em atendimento à recomendação da Comissão de Acompanhamento da ARSEC 

para a 1ª RTO, constante do documento denominado “Relatório de Avaliação de Premissas a 

serem utilizadas na RO”, encaminhado à FGV em 19/04/2021, a equipe técnica da FGV, 

desenvolveu “esforço simplificador” nas planilhas desenvolvidas em Microsoft Excel para o modelo 

de reequilíbrio contratual, de forma a se evitar lançamentos em duplicidade e a simplificação geral 

do modelo, a partir das premissas definidas, acatadas e recomendadas por aquela Agência. 

 

Registre-se, também, a concordância da Concessionária, expressa no documento CE-

EAC/ARSEC-REGULATÓRIO-0054/2020, quanto à metodologia empregada pela FGV, no modelo 

econômico-financeiro para o presente estudo de reequilíbrio contratual. 

 

Desta forma, o modelo desenvolvido pela FGV em planilha Excel foi mantido e atualizado com as 

novas informações recebidas e aprimorada, de forma a atender à solicitação/recomendação da 

ARSEC para simplificação do modelo, excluindo-se a duplicidade de demonstração de resultados 

e fluxos de caixa em moeda corrente e moeda contratual. 

 

Para atender à recomendação acima citada, a planilha Excel do modelo foi alterada conforme 

segue: 

 

 A aba “Ciclos de Fat”, apresentando a composição dos ciclos de faturamento, foi 

reexibida, de forma a facilitar a sua visualização e para o entendimento dos cálculos de 

atraso de reajustes anuais. 

 

O Relatório de Premissas da Comissão da Acompanhamento da ARSEC para a RTO, 

avaliou de forma comparativa o novo pleito apresentado pela Concessionária referente 

ao atraso nos reajustes anuais (páginas 7 e 8) e decidiu pela manutenção da 

metodologia apresentada no estudo da FGV. 

 

 A aba “Prainha Pipa”, foi suprimida em virtude de não mais comporem os cenários para 

reequilíbrio contratual, a partir de decisão da ARSEC. Esta aba apresentava os impactos 

das alternativas utilizadas na composição dos cenários de acatar ou não as solicitações 
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de comercialização de esgoto na Bacia da Prainha “sem execução de rede coletora”, 

bem como as soluções de reposição de custos com fornecimento gratuito de água por 

meio de “caminhões pipa”. 

 

 A aba “atualização monetária”, constante do modelo original, foi suprimida sem prejuízo 

do resultado final do estudo, para fins de simplificação. 

 

 A aba “cenários alternativos”, constante do modelo original, foi suprimida sem prejuízo 

do resultado final do estudo, tendo em vista que as premissas avaliadas já foram 

definidas pela ARSEC. 

 

 A aba “premissas” foi reformatada e simplificada de forma a apresentar de forma 

contextualizada apenas os temas e definições acatadas e autorizadas pela ARSEC. 

 Foi excluído do modelo o tema “Prainha com sistema unitário”; 

 Foi excluído do modelo o tema “Fornecimento de Caminhão Pipa”; 

 Foi excluído do modelo o tema “Manter decisão administrativa da AMAES (7,01%)”; 

e 

 Foi excluído do modelo o tema “Manter decisão da ACP”. 

 

As principais definições gerais assumidas como premissas do modelo, a partir das 

definições da Comissão de Acompanhamento da ARSEC estão apresentadas adiante, 

com as suas definições. 

 

2.1 Isenções Tarifárias 

 

Foram lançadas no modelo as isenções tarifárias (gratuidade) realizadas no período do ano 1 ao 

ano 7. A partir do ano 8, até o ano 30 foi considerada a manutenção das isenções tarifárias, 

calculadas com o percentual ocorrido no ano 7 de 2,01% do faturamento total. 

 

2.2 Seguros e Garantias 

 

Foram lançados no modelo os seguros e garantias, conforme pactuado pelo 2º Termo Aditivo 

Contratual, conforme constante no modelo original. Em função das evidências apresentadas pela 

D4Sign 46176aef-808e-4a2b-bef3-a52e2a959fc4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

19 / 99 
 

FGV Projetos CE Nº 0769/21  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

Concessionária, a ARSEC solicitou que fosse excluída a glosa de seguros e garantias constante 

do ano 5, mantendo-se no modelo apenas a glosa relativa ao ano 4. 

 

2.3 Substituições de Redes de Água e Esgoto 

 

Foram lançadas no modelo os indicadores projetados de substituição de redes de água e esgoto, 

conforme solicitado pela Concessionária. 

 

2.4 Deflação da Outorga Fixa 

 

Foi considerada no modelo a premissa de deflacionar pela fórmula paramétrica a “outorga fixa”, 

conforme solicitado pela Concessionária em seu pleito de reequilíbrio. 

 

2.5 Percentual de Receita de Serviços 

 

Foi lançada no modelo a premissa de manter os valores realizados como receitas de serviços para 

os anos 1 a 7. Para os demais anos (8 a 30), o modelo anterior previa a projeção pelo mesmo 

percentual médio do período realizado nos 7 anos iniciais. A ARSEC acatou parcialmente o pleito 

da Concessionária, determinando que para o período do ano 8 a 30 fosse mantido o percentual de 

2,5% constante da Proposta Comercial da Concessionária. 

 

2.6 Relação de Rede por Ligação (Água e Esgoto) 

 

Foram lançados no modelo os indicadores existentes na proposta comercial que indicam a relação 

da extensão de rede de água e esgoto, por ligação, conforme solicitado pela Concessionária. 

 

2.7 Abatimentos e Cancelamentos 

 

Não foram lançados no modelo eventuais valores e percentuais na composição de receitas da 

rubrica relativa a “abatimentos e cancelamentos”, em função desta não estar prevista de forma 

segregada na proposta comercial apresentada. O modelo apresentado já possui informações 
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relativas a eventuais valores de “evasão e inadimplência”. Este tema foi amplamente analisado e 

validado nos relatórios anteriormente elaborados. 

 

A Ata de Reunião Nº 007/2021 da Comissão de Acompanhamento da 1ª RO, confirma o 

entendimento aqui registrado, quando opina pela manutenção da metodologia já proposta no 

modelo desenvolvido pela FGV, ou seja, a Comissão definiu por não acatar nenhum lançamento 

quanto a abatimentos e cancelamentos nem mesmo para o período já transcorrido do ano 1 ao 

ano 7. 

 

2.8 Consumo Médio Per Capita 

 

Foi lançado no modelo o consumo médio per capita projetado, sendo este valor inferior ao 

apresentado nas propostas técnica e comercial da Concessionária e representam uma maior 

aderência com a realidade do sistema. Este item causa significativo impacto na definição do 

reequilíbrio do modelo. 

 

2.9 Tarifa da Proposta Comercial 

 

A tarifa considerada no modelo teve seu valor apresentado pela Concessionária = R$ 2,6041. 

 

2.10 Bandeiras Tarifárias com ICMS 

 

Foi lançado no modelo o cálculo dos custos com Bandeiras Tarifárias divulgadas pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, considerando-se os impostos de ICMS. 

 

2.11 Valores da Taxa de Outorga Pagas a Menor 

 

Foi lançada no modelo, em favor da modicidade tarifária, a incorporação dos valores pagos a 

menor, a título de taxa de outorga ao Município, em função da sistemática de pagamento não 

seguir ao estabelecido em edital e contrato. 
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2.12 Valores da Taxa de Fiscalização Pagas a Menor 

 

Foram lançados no modelo, em favor da modicidade tarifária, os valores pagos a menor, a título 

de taxa de fiscalização, regulação e controle à AMAES/ARSEC, em função da sistemática de 

pagamento não seguir ao estabelecido em edital e contrato. 

 

2.13 Receitas de Empreiteiros nos Investimentos 

 

Foram lançadas no modelo as compensações dos investimentos identificados e apresentados pela 

Concessionária, na forma de acordos de cooperação técnica. 

 

2.14 Atraso nos Reajustes Anuais 

 

Foram lançados no modelo os valores de frustação de receita em função dos atrasos ocorridos no 

calendário de autorização dos reajustes anuais, sendo que os valores foram apurados com base 

nos ciclos de faturamento. 

 

2.15 Faturamento Extra de Esgoto 

 

Foram mantidos os lançamentos efetuados no modelo, a partir da identificação da comercialização 

plena de serviços de esgoto (90%) para clientes não contemplados com sistema completo, que 

inclui o tratamento de efluentes. 

 

2.16 Tarifa de Esgoto/Água 

 

Foi mantida nas projeções de receitas a relação da tarifa de esgoto de 90% em relação à tarifa de 

água. 
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2.17 Reajuste Autorizado no Ano de 2020 

 

O modelo elaborado já considera a incorporação do reajuste anual ocorrido no ano de 2020 

(6,037%), independente do impacto devido ao atraso ocorrido na sua aplicação, que deverá ser 

apurada em estudo de reequilíbrio futuro.  
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3. Itens de Receitas no Modelo 

 

A seguir são apresentados os principais itens do modelo elaborado, que impactam na definição e 

projeção de receitas, seguindo a recomendação da Comissão de Acompanhamento da ARSEC. 

 

3.1 Data Base para o Reequilíbrio 

 

Os estudos elaborados, no âmbito do reequilíbrio contratual, pela ARSEC/FGV, previam, 

originalmente, a aplicação simultânea de reajuste de reequilíbrio, a partir de maio de 2020. 

 

A informação constante do documento da ARSEC denominado “Relatório de Avaliação de 

Premissas a serem utilizadas na R.O.”, traz a informação de que esta data seria maio de 2018. 

Tendo em vista que o pleito apresentado é de agosto de 2019 e a previsão de aplicação do 

reequilíbrio seria maio de 2020, é possível que tal informação esteja, equivocadamente, ali inserida 

devido a erro material de digitação. 

 

Segundo o mesmo documento, o reajuste deve considerar a data base referencial de maio de 2020 

(a partir do Ano 9 contratual, de forma integral), independente da sua aplicação, apurando-se, 

posteriormente, as diferenças relativas aos eventuais atrasos. 

 

A Ata de Reunião Nº 007/2021 da Comissão de Acompanhamento da 1ª RO, confirma o 

entendimento aqui registrado, quando opina que não é oportuna a reanalise na forma pretendida, 

haja vista que a argumentação técnica apresentada, pressupõe a necessidade de reavaliação 

conjunta não só das receitas frustradas no ano 9, mas também eventuais valores resultantes das 

projeções de investimentos, custos e despesas operacionais, o que neste momento poderia 

atrasar mais o processo revisional de reequilíbrio contratual. 

 

Sendo assim, o lançamento de eventuais diferenças nas receitas poderá ser efetivado em conjunto 

com novo pleito de reequilíbrio contratual e de forma concomitante com as rubricas de custos, 

despesas, investimentos etc. 
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3.2 Frustação de Receita pela não aplicação integral do Índice de 

Reajuste de 6,037% a partir de maio de 2020 

 

Em conformidade, também, com o entendimento da Concessionária, os efeitos decorrentes da não 

aplicação e postergação da aplicação do reajustamento de 6,037% em função da pandemia 

COVID-19, deverá ser objeto de tema da próxima revisão contratual. 

 

3.3 Isenções Tarifárias em Atendimento a Legislação Municipal 

 

Foram lançados no modelo os valores das isenções tarifárias ocorridas nos anos 1 a 7 e projetadas 

para os anos 8 a 30 considerando-se o percentual de 2,01% ocorrido no ano 7. 

 

3.4 Receitas com Serviços Complementares 

 

Foram lançados no modelo os valores das receitas complementares ocorridas nos anos 1 a 7 e 

projetadas para os anos 8 a 30, considerando-se o percentual de 2,5%, conforme apresentado na 

proposta comercial. 

 

3.5 Evasão de Receitas/Inadimplência 

 

Foi mantida no modelo elaborado a metodologia adotada, originalmente pela ARSEC/FGV, relativa 

ao limite máximo de evasão, conforme apresentado na proposta comercial da Concessionária, 

apurando-se os impactos decorrentes desses limites para fins de arrecadação e pagamentos de 

taxa de outorga ao Município e taxa de fiscalização à ARSEC. 

 

3.6 Projeção de Faturamento de Água e de Esgoto 

 

Foi mantida no modelo elaborado a metodologia adotada originalmente pela ARSEC/FGV relativa 

às projeções de faturamento de esgoto. 
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3.7 PIS e COFINS 

 

Foi mantida no modelo elaborado a metodologia adotada, originalmente, pela ARSEC/FGV relativa 

ao cálculo de PIS e COFINS, que incluem: (i) alíquotas de 1,65% e 7,6%; (ii) cálculo integral dos 

créditos nos custos de Energia Elétrica e Produtos Químicos; (iii) cálculo dos créditos de 

investimentos calculados como 100% de água e 50% de esgoto, exatamente conforme 

apresentado na proposta comercial da Concessionária. 

 

3.8 Abatimentos e Cancelamentos 

 

Em atendimento à recomendação da Comissão de Acompanhamento da ARSEC, não foi 

considerada a rubrica pleiteada originalmente pela Concessionaria. Na nova solicitação 

apresentada com a juntada de informações esta rubrica deixou de ser apresentada. 

 

A Ata de Reunião Nº 007/2021 da Comissão de Acompanhamento da 1ª RO confirma o 

entendimento aqui registrado, quando opina pela manutenção da metodologia já proposta no 

modelo desenvolvido pela FGV, ou seja, a Comissão definiu por não acatar nenhum lançamento 

quanto a abatimentos e cancelamentos nem mesmo para o período já transcorrido do ano 1 ao 

ano 7. 

 

3.9 Atraso nos Reajustes 

 

Foi mantido o cálculo dos atrasos nos reajustes, conforme modelo elaborado e metodologia 

adotada originalmente pela ARSEC/FGV. 
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4. Itens de Custos e Despesas no Modelo 

 

A seguir são apresentados os principais itens do modelo elaborado que impactam em custos e 

despesas, considerando a recomendação da Comissão de Acompanhamento da ARSEC em seu 

relatório. 

 

4.1 Bandeiras Tarifárias  

 

Foram mantidos o cálculo e a metodologia de apuração dos impactos de custos incorridos com 

“bandeiras tarifárias divulgadas pela ANEEL”, sendo que os valores calculados já incorporam os 

custos com ICMS. 

 

A sugestão da Concessionária para revisão da fórmula paramétrica, de forma a incorporar esses 

custos não foi acatada pela ARSEC. Sendo assim, os impactos de custos de bandeiras tarifárias 

incorridos a partir do ano 7 deverão ser apresentados anualmente à ARSEC para incorporação 

nos dados de percentuais de reajustes anuais. 

 

4.2 Seguros e Garantias 

 

Foram mantidos o cálculo e a metodologia de lançamento dos custos com “seguros e garantias”, 

de forma compatível com o pleito de reequilíbrio apresentado em agosto de 2019 pela 

Concessionária e no 2º Termo Aditivo Contratual pactuado. Foi excluída do modelo a glosa 

efetuada do ano 5 da concessão, mantendo-se apenas a glosa feita pela ARSEC relativa ao ano 

4. 

 

4.3 Termo de Dação 

 

Foram mantidos o cálculo e a metodologia de lançamento dos custos com “termo de dação” 

avaliados a partir do ritmo de “entrega dos volumes” realizados para o período dos anos 1 a 7, e 

projetados a partir da entrega anual média verificada no ano 7, o que corresponde à projeção de 

conclusão até o ano 28, uma vez mantido o atual ritmo e configuração dos serviços. 
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4.4 Outorga Variável 

 

Foram mantidos o cálculo e a metodologia de lançamento dos valores relativos à apuração da 

rubrica “outorga variável”, com avaliação dos valores devidos, valores pagos e diferença a 

compensar. 

 

4.5 Taxa de Regulação e Fiscalização 

 

Foram mantidos o cálculo e a metodologia de lançamento dos valores relativos à apuração da 

rubrica “taxa de fiscalização”, incluindo-se os descontos de créditos de PIS/COFINS com avaliação 

dos valores devidos, valores pagos e diferença a compensar. 

 

4.6 Custos e Despesas Operacionais 

 

Foram mantidos o cálculo e a metodologia de lançamento dos valores relativos à apuração 

realizada e projetadas dos custos e despesas operacionais. 

 

4.7 Imposto de Renda e CSLL 

 

Foram mantidos o cálculo e a metodologia de lançamento dos valores relativos à apuração do 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social de Lucro Líquido - CSLL. 
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5. Itens de Investimentos lançados no Modelo 

 

O documento “Relatório de Avaliação de Premissas a serem utilizadas na R.O.”, elaborado pela 

Comissão de Acompanhamento da ARSEC, apresenta nas páginas 12 a 27, uma análise 

detalhada de cada um dos itens considerados no âmbito da RTO, a partir da Proposta Comercial 

(Plano de Negócios) da Concessionária, incluindo as informações e dados pertinentes ao 2º Termo 

Aditivo Contratual celebrado entre as partes com a definição de um plano de investimentos 

emergenciais, a ser realizado entre os anos 6 a 12 da concessão, bem como a análise das 

solicitações inclusas na juntada de informações adicionais apresentada pela Concessionária em 

13 de janeiro de 2021. 

 

O lançamento dos valores de investimentos, a partir dos quantitativos apresentados no estudo, 

com seus respectivos custos unitários foram lançados no modelo econômico-financeiro pela 

equipe técnica da FGV, considerando-se as premissas recomendadas pela ARSEC, notadamente 

no que se refere à utilização dos preços unitários constantes da proposta comercial apresentado 

pela Concessionária, e aos preços unitários do 2º Termo Aditivo contratual de itens ausentes na 

proposta comercial. 

 

5.1 Indexador de Atualização da Moeda do Contrato 

 

Conforme consta no estudo original apresentado no modelo de reequilíbrio elaborado, e reiterado 

pela análise da Comissão de Acompanhamento da ARSEC, foi mantido o indexador de atualização 

dos investimentos pela fórmula paramétrica contratual, tendo apresentado os seguintes índices de 

conversão: 

 

 Ano 1 = 1,0000 

 Ano 2 = 1,0000 

 Ano 3 = 1,1489 

 Ano 4 = 1,2522 

 Ano 5 = 1,4628 

 Ano 6 = 1,5765 

 Ano 7 = 1,5821 

 Ano 8 = 1,6549 
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 Ano 9 a 30 = 1,7548 

 

Para a conversão dos investimentos pactuados no 2º Termo Aditivo Contratual, o valor 

correspondente à variação entre maio de 2011 e dezembro de 2016, com aplicação da fórmula 

paramétrica contratual, corresponde a um índice equivalente a 1,548947, conforme pode ser 

visualizado no Quadro 5.1.1 adiante. 

 

Quadro 5.1.1 

Fator de atualização investimentos previstos no 2º Termo Aditivo 

Fonte: FGV. 

 

Após análise da argumentação constante da documentação apresentada pela Concessionária em 

sua juntada de documentos, a Comissão de Acompanhamento da ARSEC definiu pela 

manutenção da fórmula paramétrica contratual para os indexadores do modelo (inflator/deflator), 

mantendo-se, entretanto, a exceção a esta regra para o tema Bandeiras Tarifárias divulgadas pela 

ANEEL a serem indexadas pelo IPCA. 

 

Para fins de simplicidade do modelo, a aba “Deflator”, foi alterada e reformatada, excluindo-se as 

análises contidas no modelo inicial relativas a: 

 

 Reajuste tarifário anual pleiteado; 

 Reajuste tarifário anual pleiteado acumulado; 

 Reajuste tarifário anual autorizado (AMAES 7,01%); 

 Reajuste tarifário anual autorizado (AMAES 7,01%) acumulado; 

 Reajuste tarifário anual calculado pela FGV; e 

 Reajuste tarifário anual calculado pela FGV acumulado. 

 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4

Ref. selecione 39,00% 29,00% 5,00% 27,00%

IMO IEE IPA INCC

561,503 200,690 71,436 477,405

IMOi IEEi IPQi ICCi

856,930 341,600 100,690 688,985

52,6136% 70,2128% 40,9522% 44,3188%

20,5193% 20,3617% 2,0476% 11,9661%

Variação no período (%)

RESULTADO

Inicial mai/11

Final dez/16

54,8947%Variação Total

Variação x Peso do fator
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No modelo resultante foram mantidas as informações referentes ao reajuste tarifário anual aplicado 

e acumulado, a tabela de atualização tarifária de cada um dos componentes da fórmula 

paramétrica, o resumo dos índices aplicados e acumulados. 

 

Foram também mantidas na aba “Deflator” as informações relativas ao fator de conversão dos 

Investimentos pactuados pelo 2º Termo Aditivo Contratual (maio de 2011 a dezembro de 2016) 

igual a 1,548947 (54,8947%), bem como as informações relativas ao índice de evolução do IPCA 

a ser aplicado nos custos extraordinários de Bandeira Tarifária divulgada pela ANEEL. 

 

5.2 Revisão Solicitada dos Itens apontados na Reunião Conjunta de 

09/06/2021  

 

Por itens abaixo enumerados constantes na primeira versão do Relatório Preliminar e que teriam 

sido colados no modelo FGV/ARSEC, a partir da utilização pela na planilha dos valores 

apresentados pela Concessionária em seu pleito, conforme a seguinte itemização da “aba” 

investimentos: 

 
1.1.7 Adutoras e acessórios 

1.1.12 Outros 

1.3.6 Laboratório 

1.4.1 Implantação/recuperação de agências  

1.4.4 Call center 

3.1.1 Renovação eletromecânica 

3.1.3 Reservação 

3.2.2 ETEs 

 
A informação da Concessionária foi de que os valores de investimentos por ela apresentados, em 

janeiro de 2021, estão deflacionados para a data base contratual considerando-se o Índice 

Nacional de Custo da Construção. 

 

No processo de revisão solicitado, a FGV/ARSEC constatou a necessidade da correção da 

deflação dos valores de investimentos pela fórmula paramétrica e não pelo INCC, que tenham a 

mesma base de moeda referencial. 
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A FGV/ARSEC verificou que os lançamentos, conforme a itemização anterior, apresentam apenas 

valores relativos ao período realizado entre os anos 1 e 7 da concessão. Sendo assim, e 

considerando que para todos esses itens acima a ARSEC havia validado, anteriormente, os 

valores pleiteados, a sua correção e adequação no modelo foi realizada obtendo-se um fator de 

correção para o ajuste dos índices (INCC e Fórmula Paramétrica). 

 

No processo de obtenção do fator de correção para a apuração dos índices do INCC e da fórmula 

paramétrica adotou-se a seguinte variação obtida diretamente na aba “Deflator” do modelo: 

 

 Ano 1 (maio de 2011 a outubro de 2012); 

 Ano 2 (outubro de 2012 a outubro 2013); 

 Ano 3 (outubro de 2013 a outubro 2014); 

 Ano 4 (outubro de 2014 a outubro 2015); 

 Ano 5 (outubro de 2015 a outubro 2016); 

 Ano 6 (outubro de 2016 a outubro 2017); e 

 Ano 7 (outubro de 2017 a outubro 2018). 

 

A obtenção do fator de correção consiste na simples divisão dos índices anuais da variação do 

INCC pela variação anual dos índices obtidos pela fórmula paramétrica. Desta forma o fator de 

correção para cada um dos valores lançados foi efetuado conforme o Quadro 5.2.1. 

 

Quadro 5.2.1 

Fator de Correção dos Investimentos 

Variação   Ano 1   Ano 2   Ano 3   Ano 4   Ano 5   Ano 6   Ano 7  

INCC 1,089027 1,177702 1,258606 1,353892 1,435865 1,498784 1,558145 

Paramétrica 1,000000 1,000000 1,148900 1,252186 1,462804 1,576464 1,582139 

Fator Correção 108,903% 117,770% 109,549% 108,122% 98,158% 95,073% 98,483% 
Fonte: FGV 

 

Tendo a ARSEC autorizado a adequação dos valores no modelo, conforme Ata de Reunião Nº 

007/2021, o resultado desta adequação está apresentado no Quadro 5.2.2 a seguir, cuja diferença 

para os itens no período equivale ao valor de R$ 2.297.041,47 em moeda de maio de 2011. 
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Quadro 5.2.2 

Investimentos Corrigidos 

 

Fonte: FGV 

 

Com relação à reavaliação do cronograma de investimentos realizados (anos 6 a 9), nos itens 

a seguir, a Ata Nº 007/2021 da Comissão de Acompanhamento da ARSEC determinou a 

manutenção do cronograma lançado originalmente no modelo, de forma compatível com o 2º 

Termo Aditivo Contratual. 

 

a) 1.2.3;  

b) 1.4.5; e 

c) 4.7,  

 

VOLUMES DE RESERVAÇÃO 

 

Com relação aos volumes de reservação, a proposta técnica e comercial (plano de negócios) e, 

consequentemente, o contrato de concessão haviam previsto originalmente a execução 

(ampliação) de um volume de 9.000 m³ durante todo o período da concessão. 

 

A exigência do Poder Concedente, mediante a pactuação e formalização do 2º Termo Aditivo do 

Contrato de Concessão – Anexo I – Programa emergencial de retomada de investimentos, elevou 

o patamar anterior, para a execução de 21.900 m³, distribuídos como segue: 

 
 Reservatório Ribeirão do Lipa = 2.000 m³; 

ITEM RUBRICA TOTAIS Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7

1.1.7 Adutoras e acessórios 302.672,78          176.530,02        43.609,79          82.532,97             -                       -                       -                         -                 

1.1.12 Outros 38.873.331,22    -                       6.652.916,67    9.423.945,27       3.201.524,23    5.041.120,68    14.553.824,37    -                 

1.3.6 Laboratório 1.622.159,67      271.488,28        402.152,71        232.654,94          20.694,53          110.902,26        584.266,96          -                 

1.4.1 Implantação/recuperação de agências 668.459,72          38.067,14           314.490,26         229.541,12            -                        -                        -                          86.361,19     

1.4.4 Call center 61.480,87            -                       -                       1.432,20               -                       -                       60.048,68             -                 

3.1.1 Renovação eletromecânica 6.501.732,95      761.871,36        1.858.558,86    1.187.928,09       1.180.621,70    772.593,29        740.159,64          -                 

3.1.3 Reservação 3.874.709,47      -                       117.177,31        774.067,42          55.199,35          2.026.421,75    901.843,63          -                 

3.2.2 ETEs 377.409,65          -                       -                       286,03                   5.770,03             368.675,31        2.678,28               -                 

52.281.956,33    1.247.956,80    9.388.905,62    11.932.388,03    4.463.809,84    8.319.713,30    16.842.821,55    86.361,19    

1,089027           1,177702            1,258606              1,353892            1,435865            1,498784              1,558145     

1,000000           1,000000            1,148900              1,252186            1,462804            1,576464              1,582139     

ITEM RUBRICA Fator correção 108,903% 117,770% 109,549% 108,122% 98,158% 95,073% 98,483%

1.1.7 Adutoras e acessórios 334.019,17          192.245,96        51.359,34          90.413,87             -                       -                       -                         -                 

1.1.12 Outros 40.405.505,46    -                       7.835.153,27    10.323.817,61    3.461.560,55    4.948.284,03    13.836.690,00    -                 

1.3.6 Laboratório 1.710.857,49      295.658,06        473.616,05        254.870,66          22.375,40          108.859,90        555.477,42          -                 

1.4.1 Implantação/recuperação de agências 748.342,95          41.456,14          370.375,81        251.459,51          -                       -                       -                         85.051,48    

1.4.4 Call center 58.658,75            -                       -                       1.568,95               -                       -                       57.089,80             -                 

3.1.1 Renovação eletromecânica 7.058.456,57      829.698,48        2.188.828,49    1.301.360,80       1.276.514,94    758.365,31        703.688,54          -                 

3.1.3 Reservação 3.892.173,24      -                       137.999,96        847.981,46          59.682,79          1.989.103,42    857.405,62          -                 

3.2.2 ETEs 370.984,17          -                       -                       313,34                   6.238,69             361.885,83        2.546,31               -                 

54.578.997,79    1.359.058,64    11.057.332,92  13.071.786,21    4.826.372,36    8.166.498,49    16.012.897,69    85.051,48    

TOTAL DOS ITENS ANALISADOS

INCC

TOTAL DOS ITENS ANALISADOS

PARAMETRICA
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 Reservatório Bom Clima = 1.900 m³; 

 Reservatório INPE = 4.000 m³; 

 Parque Cuiabá = 2.000 m³; 

 Santa Terezinha = 4.000 m³; 

 Reservatório ETA Cophema = 4.000 m³; e 

 ALTOS RIBEIRÃO (prévios a retomada da concessão / fase conclusão) = 4.000 m³. 

 Total = 21.900 m³. 

 
Posteriormente a esta conformação, a Concessionária propôs e foi aceito e aprovado um 

ADITAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL, no qual ficaram definidos os seguintes 

reservatórios na configuração proposta: 

 

 Reservatório Ribeirão do Lipa = 2.000 m³; 

 Reservatório Bom Clima = 1.900 m³; 

 Reservatório INPE = 4.000 m³; 

 Sistema Sul (Parque Cuiabá e Cophema) = 2x6000 = 12.000 m³; 

 Santa Terezinha = 4.000 m³; 

 Altos do Parque = 2.000 m³; e 

 ALTOS RIBEIRÃO (prévios a retomada da concessão fase conclusão) = 4.000 m³. 

 Total = 29.900 m³. 

 
Esses volumes, assim pactuados, foram exata e adequadamente lançados no modelo de 

reequilíbrio econômico-financeiro elaborado pela FGV/ARSEC. 

 

Por ocasião da reunião conjunta realizada em 09/06/2021, a Concessionária apontou a existência 

de volumes acrescidos que já haviam indicados como evidências nas informações adicionalmente 

prestadas em janeiro de 2021, a serem incorporados que totalizam 7.000 m³, conforme segue: 

 

 Reservatório Manduri = 2.700 m³; 

 Reservatório Altos da Serra = 3.000 m³; 

 Reservatório ETA PORTO = 1.000 m³; e 

 Reservatório Aguaçu = 300 m³. 
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A revisão elaborada pela área de fiscalização da ARSEC, registrada na Ata Nº 007/2021, deliberou 

por acatar parcialmente a argumentação e solicitação da Concessionária, de forma a lançar o 

volume de 150 m³ para o sistema ETA - RESERVATÓRIO AGUAÇU e rejeitar a inclusão dos 

reservatórios Manduri – 2700 m³ (caso de reforma por sinistro), ETA Porto – 1000 m³ (não incluso 

originalmente no pleito apresentado pela Concessionária) e Altos da Serra – 3.000 m³. 

 

Nessa avaliação os valores anteriormente lançados no modelo foram ampliados de 29.900 m³ para 

30.050 m³. 

 

5.3 Resumos dos Investimentos 

 

A seguir é apresentado o resultado dos valores dos investimentos considerados para a presente 

RTO, itemizados conforme Proposta Comercial/Plano de Negócios apresentado pela 

Concessionária, com a inclusão dos itens equivalentes ao pactuado no 2º Termo Aditivo 

Contratual. 

 

Os valores considerados em cada item de investimento do modelo desenvolvido, atende às 

definições de premissas da ARSEC, e estão apresentados de forma detalhada na aba 

“Investimentos” da planilha Excel, parte integrante deste relatório. 

 

O valor total de investimentos constantes do Plano de Negócios original da Proposta Comercial 

apresentada pela Concessionária foi de R$ 881.458.337,86, sendo, portanto, o valor original deste 

inferior ao valor atual avaliado em 4,915%. A análise contextualizada desses valores considera 

toda a reprogramação contratual ocorrida em virtude da formalização do 2º Termo Aditivo 

Contratual e da atualização do PMSB de Cuiabá, que revela ter havido para o fim do plano (ano 

30) uma redução de projeção populacional urbana da ordem de 125.022 habitantes (= 827.633 – 

702.611), conforme pode ser constatado na aba “Projeções” da planilha Excel desenvolvida. 

 

O resumo dos investimentos apresenta o resultado de R$ 924.780.557,35 para o período analisado 

de 30 anos, conforme itemização adiante e que totalizam R$ R$ 1.064.780.557,35 uma vez 

considerado o valor de R$ 140.000.000,00, equivalente ao valor de Outorga fixa pago pela 

Concessionária. 
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 Investimentos em água = R$ 444.239.532,43 

 Investimentos em esgoto = R$ 335.651.209,88 

 Investimentos outros = R$ 144.889.815,04 

 Resumo Total dos Investimentos = R$ 924.780.557,35 

 

O Quadro 5.3.1 a seguir apresenta o resultado lançado na RTO dos valores de investimentos por 

ano e por sistema. 

 

Quadro 5.3.1 

Resumo dos Investimentos anuais (R$) 

Investimentos por Sistema e Ano 

Calendário Contrato Água Esgoto Outros Total 

2012 Ano 1 11.177.263,42 8.068.203,91 9.553.468,75 28.798.936,08 

2013 Ano 2 31.479.346,06 1.520.939,30 23.820.849,55 56.821.134,91 

2014 Ano 3 34.267.943,07 853.161,79 11.462.285,59 46.583.390,45 

2015 Ano 4 10.062.338,46 709.214,75 2.803.235,11 13.574.788,31 

2016 Ano 5 18.245.931,56 2.282.871,67 1.196.520,02 21.725.323,26 

2017 Ano 6 27.994.179,03 1.905.697,41 5.461.837,28 35.361.713,71 

2018 Ano 7 53.776.648,49 21.293.066,30 15.615.042,78 90.684.757,57 

2019 Ano 8 78.722.896,84 60.534.348,27 13.693.364,40 152.950.609,51 

2020 Ano 9 21.665.111,67 47.844.644,76 3.744.785,03 73.254.541,47 

2021 Ano 10 18.440.886,80 48.948.675,15 10.623.995,61 78.013.557,55 

2022 Ano 11 13.426.860,41 51.438.013,71 4.553.352,73 69.418.226,86 

2023 Ano 12 21.735.000,62 45.625.557,40 6.779.711,35 74.140.269,38 

2024 Ano 13 6.152.019,12 3.089.198,38 - 9.241.217,50 

2025 Ano 14 6.111.034,06 3.018.247,66 5.047.338,12 14.176.619,84 

2026 Ano 15 6.010.426,19 2.926.155,76 - 8.936.581,95 

2027 Ano 16 5.968.351,32 2.857.653,72 5.047.338,12 13.873.343,16 

2028 Ano 17 5.973.876,63 2.840.780,65 - 8.814.657,28 

2029 Ano 18 5.900.112,13 2.735.940,90 5.047.338,12 13.683.391,15 

2030 Ano 19 5.854.922,75 2.663.499,63 - 8.518.422,38 

2031 Ano 20 5.815.745,67 2.599.730,97 5.297.338,12 13.712.814,76 

2032 Ano 21 5.770.369,93 2.528.286,47 - 8.298.656,40 

2033 Ano 22 5.701.046,08 2.426.732,36 5.047.338,12 13.175.116,56 

2034 Ano 23 5.669.733,53 2.375.242,06 - 8.044.975,59 

2035 Ano 24 5.622.278,85 2.302.875,93 5.047.338,12 12.972.492,90 

2036 Ano 25 5.590.684,51 2.250.873,61 - 7.841.558,12 

2037 Ano 26 5.543.701,30 2.177.995,46 5.047.338,12 12.769.034,88 

2038 Ano 27 5.440.189,59 2.037.485,47 - 7.477.675,06 

2039 Ano 28 5.427.471,04 2.010.136,00 - 7.437.607,04 

2040 Ano 29 5.378.291,00 1.937.556,39 - 7.315.847,39 

2041 Ano 30 5.314.872,29 1.848.424,05 - 7.163.296,34 

TOTAL  444.239.532,43 335.651.209,89 144.889.815,04 924.780.557,36 
Fonte: FGV. 
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A itemização anterior foi construída da mesma forma como apresentado na Proposta Comercial 

da Concessionária, que previu a estruturação dos valores, conforme o Quadro 5.3.2. 

 

Quadro 5.3.2 

Resumo dos Investimentos classificados por item (R$) 

Item Etapa/Objeto Valores PC Valores RTO Var. (%) 

1 Melhorias dos Sistemas Atuais 105.088.423,33 193.125.463,57 + 83,77% 

2 Expansão dos serviços   354.537.015,03 409.125.019,63 + 15,40% 

3 Renovação periódica das instalações 341.332.899,49 219.516.905,84 - 35,69% 

4 Estudos e projetos 80.500.000,00 103.013.168,31 + 27,97% 

Total 881.458.337,86 924.780.557,35 +  4,91% 
Fonte: FGV. 

 

Para facilitar a visualização detalhada dos valores de cada item pactuado entre as partes no 2º 

Termo Aditivo, foi inserido no modelo econômico, elaborado em planilha Excel, uma aba 

denominada “2º TA Conversões”, que apresenta os valores estimados do mês de dezembro de 

2016 e a respectiva conversão para a moeda do contrato em “maio de 2011”. 

 

5.3.1 Melhorias dos Sistemas Atuais 

 

Conforme apresentado no Quadro 5.3.1.1, em moeda de maio de 2011, o item 1, correspondente 

às melhorias dos sistemas atuais, totaliza um valor de R$ 193.125.463,57. Para este item, o valor 

da proposta comercial correspondeu a R$ 105.088.423,33. Portanto, houve um acréscimo 

correspondente a 83,77%.  

  

D4Sign 46176aef-808e-4a2b-bef3-a52e2a959fc4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

37 / 99 
 

FGV Projetos CE Nº 0769/21  
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

Quadro 5.3.1.1 

Resumo dos Investimentos em melhorias dos sistemas atuais (R$) 

1 Melhorias dos sistemas atuais 193.125.436,57 

1.1 Melhorias sistema água 124.493.065,24 

1.2 Melhorias sistema esgoto 43.655.751,61 

1.3 Melhorias Desenvolvimento Operacional e Manutenção  11.657.325,49 

1.4 Melhorias sistema atendimento /comercial 13.319.321,24 
Fonte: FGV. 

 

O detalhamento correspondente ao subitem 1.1, “Melhorias dos sistemas de água”, está 

apresentado no Quadro 5.3.1.2, a seguir. 

 

Quadro 5.3.1.2 

Resumo dos Investimentos em melhorias dos sistemas de água (R$) 

1.1 Melhorias sistema água 124.493.065,24 

1.1.1 Barragem e captação  1.500.000,00 

1.1.2 Elevatória AB 1.500.000,00 

1.1.3 ETA/Poços 4.946.006,00 

1.1.4 Implantação tratamento lodo 1.500.000,00 

1.1.5 Proteção transientes 200.000,00 

1.1.6 Elevatória AT e boosters 1.240.000,00 

1.1.7 Adutoras e acessórios 334.019,17 

1.1.8 Reservação 1.500.000,00 

1.1.9 Macromedição 1.200.000,00 

1.1.10 Setorização e VRP´s 1.000.000,00 

1.1.11 Automação e telemetria 2.000.000,00 

1.1.12 Outros 40.405.505,46 

1.11.13 Aumento produção.... melhoria.... proc. lavagem das ETAs (2º TA) 13.106.946,96 

1.1.14 Melhorias no sistema existente (2ºTA) 54.060.587,66 

Fonte: FGV. 

 

Observações: 

 

 O valor apresentado pela Concessionária na juntada de informações protocolada em 

13/01/2012, para o subitem 1.1.14 correspondente a Melhorias do Sistema de Água, no 

valor de R$ 54.461.373,66, foi reduzido em R$ 400.786,00 equivalente aos valores de 

instalação de bancada de hidrômetros, em função das orientações contidas no relatório 

da ARSEC, totalizando-se assim o valor de R$ 54.060.587,66 para este subitem. 
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O detalhamento correspondente ao subitem 1.2, “Melhorias dos sistemas de esgoto”, está 

apresentado no Quadro 5.3.1.3, a seguir. 

 

Quadro 5.3.1.3 

Resumo dos Investimentos em melhorias dos sistemas de esgoto (R$) 

1.2 Melhorias sistema esgoto 43.655.751,61 

1.2.1 ETE 5.000.000,00 

1.2.2 Reforma nas EEEs 2.450.000,00 

1.2.3 Melhoria do sistema existente (2º TA) 36.205.751,61 
Fonte: FGV. 

 

Observações: 

 

 Os subitens 1.2.1 e 1.2.2 foram lançados de forma integral e limitados aos valores 

propostos na Proposta Comercial da Concessionária. Estes itens foram apresentados 

na forma de “verba ou global”, de forma não parametrizada. 

 

 O valor apresentado pela Concessionária na juntada de informações protocolada em 

13/01/2021, para o subitem 2.2.3, correspondente às Melhorias do Sistema de Esgoto, 

no valor de R$ 40.124.768,00 foi limitado a R$ 36.205.751,61 de forma a corresponder 

ao limite do valor pactuado pelo 2º Termo Aditivo em dezembro de 2016, 

adequadamente convertido à moeda do contrato de maio de 2011. 

 

O detalhamento correspondente ao subitem 1.3, “Melhorias e Desenvolvimento Operacional e 

Manutenção”, está apresentado no Quadro 5.3.1.4, a seguir. 

 

Quadro 5.3.1.4 

Resumo dos Investimentos - Melhorias, Desenv. Operacional e Manutenção (R$) 

1.3 Melhorias desenvolvimento Operacional e Manutenção  11.657.325,49 

1.3.1 Cadastro técnico redes água 2.253.858,00 

1.3.2 Cadastro técnico redes esgoto 692.610,00 

1.3.3 Software operação de sistemas 500.000,00 

1.3.4 Máquinas/equipamentos/ferramentas 6.000.000,00 

1.3.5 Software manutenção eletromecânica 500.000,00 
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1.3 Melhorias desenvolvimento Operacional e Manutenção  11.657.325,49 

1.3.6 Laboratório 1.710.857,49 
Fonte: FGV 

 

Observações: 

 

 O valor apresentado pela Concessionária na juntada de informações protocolada em 

13/01/20121, para o subitem 1.3., correspondente a Melhorias, Desenvolvimento 

Operacional e Manutenção, no valor de R$ 11.979.006,00 foi limitado a R$ 

11.657.325,40 de forma a corresponder aos valores parametrizados ofertados na 

Proposta Comercial apresentada. 

 

O detalhamento correspondente ao subitem 1.4, “Melhorias dos sistemas de 

atendimento/comercial”, está apresentado no Quadro 5.3.1.5, a seguir. 

 

Quadro 5.3.1.5 

Resumo Investimentos – Melhorias sistema atendimento/comercial (R$) 

1.4 Melhorias sistema atendimento/comercial  13.319.321,24 

1.4.1 Implantação/recuperação de agências  748.000,00 

1.4.2 Software de gestão comercial 1.000.000,00 

1.4.3 Recadastramento comercial 763.150,00 

1.4.4 Call center 58.658,75 

1.4.5 Reforma, Obras Civis, Equipamentos, Comunicação 2 TA 10.749.169,54 
Fonte: FGV. 

 

5.3.2 Expansão dos Serviços  

 

Em moeda de maio de 2011, o item 2, correspondente a Expansão dos Serviços totaliza um valor 

de R$ 409.125.019,53, conforme apresentado no Quadro 5.3.2.1 a seguir, sendo que para este 

item o valor da proposta comercial correspondeu a R$ 354.537.015,03. Portanto, para este item, 

houve um acréscimo equivalente a 15,40%. 
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Quadro 5.3.2.1 

Resumo dos Investimentos em Expansão dos Serviços (R$) 

2 Expansão dos Serviços 409.125.019,63 

2.1 Expansão Água  160.509.095,28 

2.2 Expansão Esgoto  248.615.924,34 

Fonte: FGV. 

 

O detalhamento correspondente ao subitem 2.1, “Expansão dos Serviços e Sistemas de 

Abastecimento de Água”, está apresentado no Quadro 5.3.2.2, a seguir. 

 

Quadro 5.3.2.2 

Resumo dos Investimentos em Expansão Água (R$) 

2.1 Expansão Água 160.509.095,28 

2.1.1 ETAs 33.250.000,00 

2.1.2 Reservação 18.030.000,00 

2.1.3 Rede de distribuição  50.426.520,00 

2.1.4 Ligação completa (com HDs) 8.954.660,00 

2.1.5 Captação novas estruturas (2ºTA) 3.845.389,23 

2.1.6 Adução (AAB, AAT) interligações de unidades (2º TA) 35.901.729,31 

2.1.7 Elevatórias e boosters (2º TA) 663.912,43 

2.1.8 Outros investimentos água (2 TA) 9.436.884,31 

Fonte: FGV. 

 

O detalhamento correspondente ao subitem 2.2, “Expansão dos Serviços e Sistemas de 

Esgotamento Sanitário”, está apresentado no Quadro 5.3.2.3, a seguir. 

 

Quadro 5.3.2.3 

Resumo dos Investimentos em Expansão Esgoto (R$) 

2.2 Expansão Esgoto 248.615,924,34 

2.2.1 ETEs 21.600.000,00 

2.2.2 Elevatórias - 

2.2.3 Rede coletoras e coletores tronco INCLUI 2 TA 155.992.671,00 

2.2.4 Ligações Inclui já o 2º TA 28.927.200,00 

2.2.5 Emissário por recalque 2º TA 13.601.526,19 

2.2.6 Estações elevatórias de esgoto - 2º TA 18.579.203,64 

2.2.7 Outros investimentos ESGOTO (2 TA) 9.915.323,52 
Fonte: FGV. 
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5.3.3 Renovação Periódica das Instalações 

 

Em moeda de maio de 2011, o item 3, correspondente à renovação periódica das instalações dos 

sistemas e serviços de água, esgoto e outros, totaliza o valor de R$ 219.516.905,84, conforme 

apresentado no Quadro 5.3.3.1 a seguir, sendo que para este item, o valor da proposta comercial 

correspondia a R$ 341.332.899,49. Portanto, para este item, houve um decréscimo equivalente a 

35,69%. 

 

A análise do motivo desta redução encontra justificativa na redução da necessidade efetiva da 

substituição de rede de distribuição prevista originalmente (1.052.656 metros correspondente a 

37% aproximadamente da extensão existente) e igualmente da rede coletora prevista 

originalmente (599.593 metros correspondente a 82% aproximadamente da extensão existente). 

 

Quadro 5.3.3.1 

Resumo dos Investimentos em Renovação das Instalações (R$) 

3 Renovação periódica das instalações  219.516.905,84 

3.1 Renovação Água  159.237.371,91 

3.2 Renovação Esgoto  43.379.533,93 

3.3 Renovação Outros 16.900.000,00 

Fonte: FGV. 

 

O detalhamento correspondente ao subitem 3.1, “Renovação dos Sistemas de Água”, está 

apresentado no Quadro 5.3.3.2, a seguir. 

 

Quadro 5.3.3.2 

Resumo dos Investimentos em Renovação Água (R$) 

3.1 Renovação Água 159.237.371,91 

3.1.1 Renovação eletromecânica 7.058.456,57 

3.1.2 ETAs 10.000.000,00 

3.1.3 Reservação 3.892.173,24 

3.1.4 Elevatórias - 

3.1.5 Rede de distribuição - incluindo o 2º TA 101.521.078,50 

3.1.6 Hidrômetros  28.267.150,00 

3.1.7 Substituição de ligações 8.498.513,60 

Fonte: FGV. 
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O detalhamento correspondente ao subitem 3.2, “Renovação dos Sistemas de Esgoto”, está 

apresentado no Quadro 5.3.3.3, a seguir. 

 

Quadro 5.3.3.3 

Resumo dos Investimentos em Renovação Esgoto (R$) 

3.2 Renovação Esgoto 43.379.533,93 

3.2.1 Ramais prediais de esgoto (lig de esgoto) 4.779.911,47 

3.2.2 ETEs 370.984,17 

3.2.3 Rede coletoras inclui 2º TA 28.228.638,29 

3.2.4 Outros 10.000.000,00 
Fonte: FGV. 

 

O detalhamento correspondente ao subitem 3.3, “Renovação Outros”, está apresentado no 

Quadro 5.3.3.4, a seguir. 

 

Quadro 5.3.3.4 

Resumo dos Investimentos em Renovação Outros (R$) 

3.3 Renovação Outros  16.900.000,00 

3.3.1 Softwares 1.400.000,00 

3.3.2 Call center 500.000,00 

3.3.3 Equipamentos laboratório 8.000.000,00 

3.3.4 Móveis e utensílios 6.000.000,00 

3.3.5 Máquinas e ferramentas 1.000.000,00 
Fonte: FGV. 

 

5.3.4 Estudos e Projetos 

 

Em moeda de maio de 2011, o item 4, correspondente à elaboração de estudos e projetos, totaliza 

o valor de R$ 103.013.168,31, conforme apresentado no Quadro 5.3.4.1 a seguir, sendo que para 

este item o valor da proposta comercial correspondia a R$ 80.500.000,00. Portanto, para este item, 

houve um acréscimo equivalente a 27,97%. 
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Quadro 5.3.4.1 

Resumo dos Investimentos em Estudos e Projetos (R$) 

4 Estudos e Projetos 103.013.168,31 

4.1  Programas de otimização operacional  50.000.000,00 

4.2  Programa de controle e redução perdas   8.000.000,00 

4.3  Licenças ambientais  3.000.000,00 

4.4  Recuperação ambiental  1.500.000,00 

4.5  Projetos técnicos  18.000.000,00 

4.6  Automação e combate a perdas  18.148.648,76 

4.7  Estudos, Projetos e levantamentos cadastrais 2º TA  4.364.519,55 
Fonte: FGV.  
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6. Resultados 

 

Apresenta-se na Figura 6.1 a seguir, a aparência geral da aba “Início” do modelo de reequilíbrio 

contratual desenvolvido pela FGV para a ARSEC. Esta aba permite a navegabilidade pelas 

principais abas do modelo: (i) Premissas e Resultados; (ii) Fluxo de Caixa Descontado (iii) 

Demonstração de Resultados; (iv) Realizado; (v) Projeções; (vi) Receitas; (vii) Despesas; (viii) 

Investimentos; (ix) Depreciação; e (x) Deflator. 

 

Figura 6.1 

Aba “início” do modelo de reequilíbrio contratual 

 
Fonte: FGV 

 

Além das abas acima citadas, a planilha Excel do modelo desenvolvido apresenta outras abas 

contendo cálculos auxiliares para a obtenção dos resultados: (a) 2º Termo Aditivo - Conversões; 

(b) Ciclos de faturamento; (c) Regulação e Fiscalização; (d) Bandeiras Tarifárias; e (e) Outorga e 

Dação. 

 

O resultado calculado pelo modelo apresenta a necessidade de autorização de um reajuste 

tarifário de +5,35%, de forma a se atingir a Taxa Interna de Retorno - TIR igual a 11,57%, 

conforme pode ser visualizado na Figura 6.2 a seguir. 

 

Análise do Pleito de Reequilíbrio / Revisão Contratual – ÁGUAS CUIABÁ

INÍCIO / MENU

Premissas e Resultados

Fluxo de Caixa Descontado

Demonstração de Resultados

Realizado

Projeções

Receitas

Despesas

Investimentos

Depreciação

Deflator
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Figura 6.2  

Aba Premissas e Resultados do modelo 

 
Fonte: FGV. 

 

Observa-se que a obtenção do resultado está relacionada às premissas assumidas na definição 

do modelo, conforme apresentado neste relatório. 

 

As próximas três páginas apresentam o resultado do Fluxo de Caixa do modelo inserido na planilha 

Excel elaborada. 

 

1 Isenções até ano 7 (8 a 30 pela % do ano 7) Autorizadas Reajuste autorizado ARSEC 2020 6,0370%

2 Seguros e garantias PROJETADO TIR 11,57%

3 Substituição de redes de água e esgoto PROJETADO Reequilíbrio necessário 5,35%

4 Deflacionar Outorga Fixa? Sim Valor Presente (taxa 12% a.a.) (10.713)                

5 Percentual de receita de serviços (realizado 7 anos + PC) PC

6 Relação de rede por ligação (A e E) PC

7 Abatimentos e Cancelamentos NÃO

8 Consumo médio per capita a considerar Projetado

9 Tarifa Proposta Comercial 2,6041

16 Calcular Bandeiras Tarifarias ... Com ICMS

11 Compensar valores Taxa de Outorga paga a menor ? Sim

12 Compensar valores Taxa de Fiscalização para a menor ? Sim

13 Compensar Receita de empreiteiros nos investimentos ? Sim

14 Considerar atraso nos reajustes anuais ? Sim

15 Considera Faturamento extra de esgoto ? Sim

10 Tarifa de Esgoto / Água 90,00%

ITEM OPÇÕESTemas / Definições de Premissas -ARSEC / INPUTS RESULTADOS

Limpar

Voltar ao Início

CALCULAR TIR
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FLUXO DE CAIXA 

 

(0,000000)                 1,0535                    5,3543%

Ano Calendario 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ano Contrato Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

FCD - Moeda do contrato (R$ 1.000,00) TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

1. Entradas 6.074.393 112.206 129.188 137.747 149.282 150.267 155.965 161.089 172.778 190.980 199.997

1.1. Receita operacional bruta 6.074.393 112.206 129.188 137.747 149.282 150.267 155.965 161.089 172.778 190.980 199.997

1.1.1. Receita tarifas de água 3.555.644 91.388 103.960 108.070 112.077 106.168 110.124 112.529 107.715 114.544 115.566

1.1.2.Receita tarifas de esgoto contratual 2.347.717 10.727 16.352 18.449 22.430 24.682 26.738 28.968 48.475 61.640 73.269

1.1.3. Receita tarifas de esgoto extra 116.240 12.618 8.679 10.112 10.238 9.257 9.956 9.688 15.831 13.959 10.285

1.1.4. Receita serviços complementares 183.757 903 2.582 4.713 8.544 14.366 13.007 13.233 4.301 4.754 4.978

1.1.5. Receitas financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.6. Outras receitas operacionais e não operacionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.7. Isenções de receita impostas -125.292 -3.430 -2.385 -2.722 -2.925 -3.029 -3.344 -3.304 -3.543 -3.917 -4.102 

1.1.8. Atraso na Concessão dos Reajustes -3.674 0 0 -875 -1.081 -1.177 -516 -25 0 0 0

2. Saídas -4.686.873 -239.346 -168.333 -162.429 -124.622 -126.593 -146.283 -196.957 -261.949 -191.197 -196.438 

2.1. Saídas operacionais -2.920.051 -86.965 -87.295 -93.215 -97.483 -92.634 -97.535 -90.969 -87.595 -93.485 -91.484 

2.1.1. Custos de Exploração (inclui novos) -1.175.131 -30.655 -31.483 -35.707 -37.364 -34.606 -41.779 -40.156 -41.825 -41.064 -40.607 

2.1.2. Despesas operacionais de SPE -464.269 -16.371 -13.527 -14.843 -14.264 -15.123 -14.823 -13.923 -14.588 -14.372 -14.419 

2.1.3. Deduções -834.124 -32.897 -33.755 -33.351 -35.875 -32.366 -29.112 -23.676 -18.169 -23.390 -20.989 

2.1.4. Valor de Outorga Município -286.980 -3.970 -5.071 -5.310 -5.712 -5.712 -6.053 -6.925 -8.111 -9.160 -9.797 

2.1.5. Termo de Dação -76.693 -1.817 -1.854 -2.309 -2.545 -2.940 -3.756 -4.200 -2.579 -2.735 -2.735 

2.1.6. Valor de Fiscalização -79.671 -1.127 -1.481 -1.574 -1.723 -1.741 -1.821 -1.898 -2.133 -2.573 -2.747 

2.1.7. Seguros e Garantias -3.183 -128 -124 -120 0 -146 -191 -191 -191 -191 -191 

2.1.8. Outros Custos Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Investimentos -1.052.872 -143.799 -69.293 -57.287 -12.903 -17.974 -32.941 -87.445 -152.951 -73.255 -78.014 

2.2.1. Água -444.240 -11.177 -31.479 -34.268 -10.062 -18.246 -27.994 -53.777 -78.723 -21.665 -18.441 

2.2.2. Esgoto -335.651 -8.068 -1.521 -853 -709 -2.283 -1.906 -21.293 -60.534 -47.845 -48.949 

2.2.3. Outros -144.890 -9.553 -23.821 -11.462 -2.803 -1.197 -5.462 -15.615 -13.693 -3.745 -10.624 

2.2.4. Receita de Empreiteiros 10.288 0 28 177 672 3.751 2.421 3.240 0 0 0

2.2.5. Outros Investimentos outorga fixa -138.380 -115.000 -12.500 -10.880 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Desembolsos sobre o lucro -713.949 -8.582 -11.745 -11.928 -14.236 -15.984 -15.807 -18.543 -21.403 -24.457 -26.940 

2.3.1. IRPJ -524.962 -6.310 -8.636 -8.770 -10.467 -11.753 -11.623 -13.634 -15.738 -17.983 -19.809 

2.3.2. CSLL -188.986 -2.272 -3.109 -3.157 -3.768 -4.231 -4.184 -4.908 -5.666 -6.474 -7.131 

3. Saldo do caixa 1.387.521 -127.140 -39.145 -24.681 24.660 23.675 9.682 -35.868 -89.171 -217 3.559

4. TIR 11,5700%

5. VPL (Taxa 12 % aa) 10.713-                       

10.713.328-               

Voltar ao Início
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Ano Calendario 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Ano Contrato Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20

FCD - Moeda do contrato (R$ 1.000,00) TOTAL Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20

1. Entradas 6.074.393 208.729 214.714 216.402 218.024 219.566 221.044 222.504 223.872 225.177 226.423

1.1. Receita operacional bruta 6.074.393 208.729 214.714 216.402 218.024 219.566 221.044 222.504 223.872 225.177 226.423

1.1.1. Receita tarifas de água 3.555.644 116.553 117.522 118.446 119.334 120.178 120.987 121.786 122.535 123.249 123.931

1.1.2.Receita tarifas de esgoto contratual 2.347.717 85.644 96.251 97.007 97.735 98.426 99.088 99.743 100.356 100.941 101.500

1.1.3. Receita tarifas de esgoto extra 116.240 5.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Receita serviços complementares 183.757 5.195 5.344 5.386 5.427 5.465 5.502 5.538 5.572 5.605 5.636

1.1.5. Receitas financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.6. Outras receitas operacionais e não operacionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.7. Isenções de receita impostas -125.292 -4.281 -4.403 -4.438 -4.471 -4.503 -4.533 -4.563 -4.591 -4.618 -4.643 

1.1.8. Atraso na Concessão dos Reajustes -3.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Saídas -4.686.873 -191.023 -197.179 -134.962 -140.512 -135.737 -141.295 -136.782 -142.528 -137.732 -143.174 

2.1. Saídas operacionais -2.920.051 -93.593 -94.693 -98.152 -98.676 -98.875 -99.531 -99.929 -101.096 -101.348 -101.724 

2.1.1. Custos de Exploração (inclui novos) -1.175.131 -40.173 -40.197 -40.007 -40.120 -39.965 -40.471 -40.388 -40.226 -40.252 -40.394 

2.1.2. Despesas operacionais de SPE -464.269 -14.864 -15.229 -15.277 -15.375 -15.412 -15.297 -15.485 -16.531 -16.487 -16.468 

2.1.3. Deduções -834.124 -22.548 -22.879 -26.522 -26.739 -26.966 -27.142 -27.349 -27.550 -27.744 -27.919 

2.1.4. Valor de Outorga Município -286.980 -10.224 -10.518 -10.600 -10.680 -10.755 -10.828 -10.899 -10.966 -11.030 -11.091 

2.1.5. Termo de Dação -76.693 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 

2.1.6. Valor de Fiscalização -79.671 -2.857 -2.944 -2.915 -2.936 -2.957 -2.977 -2.996 -3.014 -3.031 -3.047 

2.1.7. Seguros e Garantias -3.183 -191 -191 -96 -91 -86 -81 -77 -73 -69 -68 

2.1.8. Outros Custos Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Investimentos -1.052.872 -69.418 -74.140 -9.241 -14.177 -8.937 -13.873 -8.815 -13.683 -8.518 -13.713 

2.2.1. Água -444.240 -13.427 -21.735 -6.152 -6.111 -6.010 -5.968 -5.974 -5.900 -5.855 -5.816 

2.2.2. Esgoto -335.651 -51.438 -45.626 -3.089 -3.018 -2.926 -2.858 -2.841 -2.736 -2.663 -2.600 

2.2.3. Outros -144.890 -4.553 -6.780 0 -5.047 0 -5.047 0 -5.047 0 -5.297 

2.2.4. Receita de Empreiteiros 10.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5. Outros Investimentos outorga fixa -138.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Desembolsos sobre o lucro -713.949 -28.012 -28.346 -27.569 -27.659 -27.926 -27.891 -28.038 -27.749 -27.865 -27.737 

2.3.1. IRPJ -524.962 -20.597 -20.843 -20.272 -20.338 -20.534 -20.508 -20.616 -20.403 -20.489 -20.395 

2.3.2. CSLL -188.986 -7.415 -7.503 -7.298 -7.322 -7.392 -7.383 -7.422 -7.345 -7.376 -7.342 

3. Saldo do caixa 1.387.521 17.706 17.535 81.439 77.512 83.828 79.749 85.722 81.345 87.445 83.249

4. TIR 11,5700%

5. VPL (Taxa 12 % aa) 10.713-                       

10.713.328-               
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Ano Calendario 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Ano Contrato Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

FCD - Moeda do contrato (R$ 1.000,00) TOTAL Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

1. Entradas 6.074.393 227.607 228.703 229.753 230.739 231.679 232.557 233.315 234.049 234.720 235.316

1.1. Receita operacional bruta 6.074.393 227.607 228.703 229.753 230.739 231.679 232.557 233.315 234.049 234.720 235.316

1.1.1. Receita tarifas de água 3.555.644 124.579 125.179 125.754 126.294 126.808 127.289 127.704 128.105 128.473 128.799

1.1.2.Receita tarifas de esgoto contratual 2.347.717 102.030 102.522 102.992 103.434 103.856 104.249 104.589 104.918 105.219 105.486

1.1.3. Receita tarifas de esgoto extra 116.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Receita serviços complementares 183.757 5.665 5.693 5.719 5.743 5.767 5.788 5.807 5.826 5.842 5.857

1.1.5. Receitas financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.6. Outras receitas operacionais e não operacionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.7. Isenções de receita impostas -125.292 -4.668 -4.690 -4.712 -4.732 -4.751 -4.769 -4.785 -4.800 -4.814 -4.826 

1.1.8. Atraso na Concessão dos Reajustes -3.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Saídas -4.686.873 -137.999 -142.784 -137.690 -142.203 -137.074 -141.358 -135.672 -135.064 -132.152 -129.806 

2.1. Saídas operacionais -2.920.051 -101.905 -101.955 -101.987 -101.805 -101.998 -101.886 -101.860 -101.899 -99.210 -99.270 

2.1.1. Custos de Exploração (inclui novos) -1.175.131 -40.333 -40.293 -40.142 -39.817 -39.856 -39.612 -39.474 -39.393 -39.370 -39.402 

2.1.2. Despesas operacionais de SPE -464.269 -16.470 -16.332 -16.295 -16.223 -16.184 -16.133 -16.076 -16.044 -15.968 -15.864 

2.1.3. Deduções -834.124 -28.087 -28.248 -28.402 -28.555 -28.690 -28.819 -28.941 -29.047 -29.150 -29.245 

2.1.4. Valor de Outorga Município -286.980 -11.149 -11.203 -11.254 -11.303 -11.349 -11.392 -11.429 -11.465 -11.498 -11.527 

2.1.5. Termo de Dação -76.693 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 0 0

2.1.6. Valor de Fiscalização -79.671 -3.063 -3.077 -3.091 -3.104 -3.116 -3.128 -3.137 -3.147 -3.156 -3.163 

2.1.7. Seguros e Garantias -3.183 -68 -68 -68 -68 -68 -68 -68 -68 -68 -68 

2.1.8. Outros Custos Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Investimentos -1.052.872 -8.299 -13.175 -8.045 -12.972 -7.842 -12.769 -7.478 -7.438 -7.316 -7.163 

2.2.1. Água -444.240 -5.770 -5.701 -5.670 -5.622 -5.591 -5.544 -5.440 -5.427 -5.378 -5.315 

2.2.2. Esgoto -335.651 -2.528 -2.427 -2.375 -2.303 -2.251 -2.178 -2.037 -2.010 -1.938 -1.848 

2.2.3. Outros -144.890 0 -5.047 0 -5.047 0 -5.047 0 0 0 0

2.2.4. Receita de Empreiteiros 10.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5. Outros Investimentos outorga fixa -138.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Desembolsos sobre o lucro -713.949 -27.796 -27.654 -27.658 -27.425 -27.235 -26.703 -26.334 -25.728 -25.626 -23.373 

2.3.1. IRPJ -524.962 -20.438 -20.334 -20.337 -20.165 -20.026 -19.635 -19.363 -18.917 -18.843 -17.186 

2.3.2. CSLL -188.986 -7.358 -7.320 -7.321 -7.260 -7.209 -7.068 -6.971 -6.810 -6.783 -6.187 

3. Saldo do caixa 1.387.521 89.608 85.919 92.063 88.536 94.605 91.199 97.643 98.985 102.569 105.510

4. TIR 11,5700%

5. VPL (Taxa 12 % aa) 10.713-                       

10.713.328-               
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copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

 

 

As páginas adiante apresentam as Demonstrações de Resultados do modelo de reequilíbrio 

contratual desenvolvido no presente estudo. 
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DRE 

 

Ano Calendario 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ano Contrato Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

DRE - Moeda do contrato (R$ 1.000,00) TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

1. Receita operacional bruta 6.074.393 112.206 129.188 137.747 149.282 150.267 155.965 161.089 172.778 190.980 199.997

1.1. Receita tarifas de água 3.555.644 91.388 103.960 108.070 112.077 106.168 110.124 112.529 107.715 114.544 115.566

1.1.1. Receita tarifas de esgoto contratual 2.347.717 10.727 16.352 18.449 22.430 24.682 26.738 28.968 48.475 61.640 73.269

1.1.2. Receita tarifas de esgoto extra 116.240 12.618 8.679 10.112 10.238 9.257 9.956 9.688 15.831 13.959 10.285

1.2. Receita serviços complementares 183.757 903 2.582 4.713 8.544 14.366 13.007 13.233 4.301 4.754 4.978

1.3. Isenções de receitas impostas -125.292 -3.430 -2.385 -2.722 -2.925 -3.029 -3.344 -3.304 -3.543 -3.917 -4.102 

1.4. Atraso na concessão de reajustes -3.674 0 0 -875 -1.081 -1.177 -516 -25 0 0 0

2. Deduções -834.124 -32.897 -33.755 -33.351 -35.875 -32.366 -29.112 -23.676 -18.169 -23.390 -20.989 

2.1. Encargos COFINS -375.392 -6.127 -6.113 -6.499 -9.325 -8.824 -8.161 -5.944 -3.338 -9.610 -10.537 

2.2. Encargos PIS - PASEP -81.500 -1.330 -1.327 -1.411 -2.024 -1.916 -1.772 -1.290 -725 -2.086 -2.288 

2.3. Outras deduções (inadimplência) -377.232 -25.440 -26.315 -25.442 -24.526 -21.626 -19.179 -16.442 -14.106 -11.694 -8.164 

3. Receita operacional líquida 5.240.270 79.309 95.433 104.396 113.407 117.902 126.853 137.413 154.610 167.590 179.008

4. Custo de exploração -1.175.131 -30.655 -31.483 -35.707 -37.364 -34.606 -41.779 -40.156 -41.825 -41.064 -40.607 

4.1. Energia elétrica -449.903 -14.106 -14.074 -14.960 -13.658 -12.448 -16.500 -15.418 -16.768 -16.117 -15.820 

4.2. Produtos Químicos -73.061 -2.273 -2.435 -2.584 -2.516 -2.332 -3.139 -3.036 -3.096 -2.828 -2.615 

4.3. Pessoal Operacional -327.633 -11.750 -9.830 -10.583 -10.684 -10.544 -10.210 -9.918 -10.683 -10.937 -11.111 

4.4. Outros custos -318.581 -2.526 -5.144 -6.666 -8.006 -8.979 -10.914 -10.564 -11.278 -11.182 -11.061 

4.5. Bandeiras tarifárias -5.952 0 0 -915 -2.500 -303 -1.015 -1.220 0 0 0

5. Lucro bruto 4.065.139 48.654 63.950 68.689 76.043 83.295 85.075 97.257 112.785 126.526 138.401

6. Despesas operacionais da SPE -464.269 -16.371 -13.527 -14.843 -14.264 -15.123 -14.823 -13.923 -14.588 -14.372 -14.419 

6.1. Pessoal administrativo e comercial -347.192 -8.667 -12.204 -12.454 -12.051 -11.691 -11.186 -10.766 -11.383 -11.461 -11.572 

6.2. Outras despesas -117.077 -7.704 -1.324 -2.389 -2.213 -3.432 -3.637 -3.157 -3.205 -2.911 -2.846 

7. Valor da outorga para o município -291.306 -4.510 -5.263 -5.795 -6.438 -6.642 -7.032 -7.399 -8.111 -9.160 -9.797 

7.1. Pagamentos da taxa de outorga realizados -286.980 -3.970 -5.071 -5.310 -5.712 -5.712 -6.053 -6.925 -8.111 -9.160 -9.797 

7.2. Diferença a compensar na taxa de outorga 4.326 540 192 485 726 930 979 474 0 0 0

7.3. Termo de dação -76.693 -1.817 -1.854 -2.309 -2.545 -2.940 -3.756 -4.200 -2.579 -2.735 -2.735 

8. Valor de fiscalização -80.539 -1.241 -1.467 -1.620 -1.761 -1.832 -1.961 -2.111 -2.372 -2.573 -2.747 

8.1. Valor da fiscalização pago -79.671 -1.127 -1.481 -1.574 -1.723 -1.741 -1.821 -1.898 -2.133 -2.573 -2.747 

8.2. Diferença a compensar na taxa de fiscalização 868 115 -14 46 38 91 140 213 240 0 0

9. Seguros e garantias -3.183 -128 -124 -120 0 -146 -191 -191 -191 -191 -191 

10. Resultado operacional 3.154.342 25.241 41.893 44.533 51.799 57.633 58.429 70.120 85.183 97.495 108.513

11. Depreciação -1.054.492 0 -7.348 -9.452 -9.930 -10.621 -11.939 -15.582 -22.232 -25.562 -29.277 

12. Resultado não operacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Resultado antes do IR e CSLL 2.099.850 25.241 34.545 35.081 41.869 47.012 46.491 54.538 62.951 71.933 79.236

14. Imposto de renda e contribuição social -713.949 -8.582 -11.745 -11.928 -14.236 -15.984 -15.807 -18.543 -21.403 -24.457 -26.940 

14.1. Imposto de renda -524.962 -6.310 -8.636 -8.770 -10.467 -11.753 -11.623 -13.634 -15.738 -17.983 -19.809 

14.2. Contribuição social sobre lucro líquido -188.986 -2.272 -3.109 -3.157 -3.768 -4.231 -4.184 -4.908 -5.666 -6.474 -7.131 

15. Resultado líquido do exercício 1.385.901 16.659 22.800 23.153 27.634 31.028 30.684 35.995 41.547 47.476 52.296

Voltar ao Início
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Ano Calendario 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Ano Contrato Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20

DRE - Moeda do contrato (R$ 1.000,00) TOTAL Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20

1. Receita operacional bruta 6.074.393 208.729 214.714 216.402 218.024 219.566 221.044 222.504 223.872 225.177 226.423

1.1. Receita tarifas de água 3.555.644 116.553 117.522 118.446 119.334 120.178 120.987 121.786 122.535 123.249 123.931

1.1.1. Receita tarifas de esgoto contratual 2.347.717 85.644 96.251 97.007 97.735 98.426 99.088 99.743 100.356 100.941 101.500

1.1.2. Receita tarifas de esgoto extra 116.240 5.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Receita serviços complementares 183.757 5.195 5.344 5.386 5.427 5.465 5.502 5.538 5.572 5.605 5.636

1.3. Isenções de receitas impostas -125.292 -4.281 -4.403 -4.438 -4.471 -4.503 -4.533 -4.563 -4.591 -4.618 -4.643 

1.4. Atraso na concessão de reajustes -3.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Deduções -834.124 -22.548 -22.879 -26.522 -26.739 -26.966 -27.142 -27.349 -27.550 -27.744 -27.919 

2.1. Encargos COFINS -375.392 -11.525 -11.597 -14.533 -14.657 -14.792 -14.887 -15.008 -15.127 -15.243 -15.345 

2.2. Encargos PIS - PASEP -81.500 -2.502 -2.518 -3.155 -3.182 -3.211 -3.232 -3.258 -3.284 -3.309 -3.332 

2.3. Outras deduções (inadimplência) -377.232 -8.520 -8.765 -8.834 -8.900 -8.963 -9.023 -9.083 -9.139 -9.192 -9.243 

3. Receita operacional líquida 5.240.270 186.181 191.834 189.879 191.285 192.600 193.901 195.155 196.322 197.432 198.504

4. Custo de exploração -1.175.131 -40.173 -40.197 -40.007 -40.120 -39.965 -40.471 -40.388 -40.226 -40.252 -40.394 

4.1. Energia elétrica -449.903 -15.490 -15.249 -15.184 -15.260 -15.170 -15.484 -15.359 -15.280 -15.150 -15.113 

4.2. Produtos Químicos -73.061 -2.442 -2.328 -2.292 -2.289 -2.294 -2.279 -2.274 -2.278 -2.272 -2.284 

4.3. Pessoal Operacional -327.633 -10.946 -11.303 -11.230 -11.205 -11.202 -11.130 -11.174 -11.102 -11.110 -11.228 

4.4. Outros custos -318.581 -11.295 -11.318 -11.300 -11.367 -11.299 -11.578 -11.581 -11.566 -11.720 -11.769 

4.5. Bandeiras tarifárias -5.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Lucro bruto 4.065.139 146.008 151.638 149.873 151.165 152.635 153.431 154.767 156.096 157.181 158.109

6. Despesas operacionais da SPE -464.269 -14.864 -15.229 -15.277 -15.375 -15.412 -15.297 -15.485 -16.531 -16.487 -16.468 

6.1. Pessoal administrativo e comercial -347.192 -11.817 -12.090 -12.086 -12.109 -12.028 -11.947 -11.970 -11.890 -11.839 -11.759 

6.2. Outras despesas -117.077 -3.047 -3.140 -3.191 -3.266 -3.384 -3.350 -3.515 -4.641 -4.648 -4.709 

7. Valor da outorga para o município -291.306 -10.224 -10.518 -10.600 -10.680 -10.755 -10.828 -10.899 -10.966 -11.030 -11.091 

7.1. Pagamentos da taxa de outorga realizados -286.980 -10.224 -10.518 -10.600 -10.680 -10.755 -10.828 -10.899 -10.966 -11.030 -11.091 

7.2. Diferença a compensar na taxa de outorga 4.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.3. Termo de dação -76.693 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 

8. Valor de fiscalização -80.539 -2.857 -2.944 -2.915 -2.936 -2.957 -2.977 -2.996 -3.014 -3.031 -3.047 

8.1. Valor da fiscalização pago -79.671 -2.857 -2.944 -2.915 -2.936 -2.957 -2.977 -2.996 -3.014 -3.031 -3.047 

8.2. Diferença a compensar na taxa de fiscalização 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Seguros e garantias -3.183 -191 -191 -96 -91 -86 -81 -77 -73 -69 -68 

10. Resultado operacional 3.154.342 115.136 120.021 118.250 119.348 120.691 121.513 122.575 122.777 123.829 124.699

11. Depreciação -1.054.492 -32.748 -36.650 -37.163 -37.997 -38.556 -39.481 -40.110 -41.163 -41.873 -43.119 

12. Resultado não operacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Resultado antes do IR e CSLL 2.099.850 82.388 83.371 81.087 81.351 82.135 82.033 82.465 81.614 81.956 81.580

14. Imposto de renda e contribuição social -713.949 -28.012 -28.346 -27.569 -27.659 -27.926 -27.891 -28.038 -27.749 -27.865 -27.737 

14.1. Imposto de renda -524.962 -20.597 -20.843 -20.272 -20.338 -20.534 -20.508 -20.616 -20.403 -20.489 -20.395 

14.2. Contribuição social sobre lucro líquido -188.986 -7.415 -7.503 -7.298 -7.322 -7.392 -7.383 -7.422 -7.345 -7.376 -7.342 

15. Resultado líquido do exercício 1.385.901 54.376 55.025 53.517 53.692 54.209 54.142 54.427 53.865 54.091 53.843
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Ano Calendario 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Ano Contrato Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

DRE - Moeda do contrato (R$ 1.000,00) TOTAL Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

1. Receita operacional bruta 6.074.393 227.607 228.703 229.753 230.739 231.679 232.557 233.315 234.049 234.720 235.316

1.1. Receita tarifas de água 3.555.644 124.579 125.179 125.754 126.294 126.808 127.289 127.704 128.105 128.473 128.799

1.1.1. Receita tarifas de esgoto contratual 2.347.717 102.030 102.522 102.992 103.434 103.856 104.249 104.589 104.918 105.219 105.486

1.1.2. Receita tarifas de esgoto extra 116.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Receita serviços complementares 183.757 5.665 5.693 5.719 5.743 5.767 5.788 5.807 5.826 5.842 5.857

1.3. Isenções de receitas impostas -125.292 -4.668 -4.690 -4.712 -4.732 -4.751 -4.769 -4.785 -4.800 -4.814 -4.826 

1.4. Atraso na concessão de reajustes -3.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Deduções -834.124 -28.087 -28.248 -28.402 -28.555 -28.690 -28.819 -28.941 -29.047 -29.150 -29.245 

2.1. Encargos COFINS -375.392 -15.443 -15.539 -15.630 -15.723 -15.802 -15.879 -15.954 -16.016 -16.078 -16.136 

2.2. Encargos PIS - PASEP -81.500 -3.353 -3.373 -3.393 -3.413 -3.431 -3.447 -3.464 -3.477 -3.491 -3.503 

2.3. Outras deduções (inadimplência) -377.232 -9.291 -9.336 -9.379 -9.419 -9.457 -9.493 -9.524 -9.554 -9.581 -9.606 

3. Receita operacional líquida 5.240.270 199.520 200.455 201.351 202.184 202.990 203.738 204.374 205.002 205.570 206.071

4. Custo de exploração -1.175.131 -40.333 -40.293 -40.142 -39.817 -39.856 -39.612 -39.474 -39.393 -39.370 -39.402 

4.1. Energia elétrica -449.903 -15.073 -15.027 -14.932 -14.789 -14.736 -14.679 -14.615 -14.550 -14.483 -14.411 

4.2. Produtos Químicos -73.061 -2.296 -2.307 -2.308 -2.298 -2.308 -2.317 -2.324 -2.331 -2.338 -2.344 

4.3. Pessoal Operacional -327.633 -11.196 -11.172 -11.134 -11.026 -11.072 -10.930 -10.858 -10.834 -10.727 -10.808 

4.4. Outros custos -318.581 -11.768 -11.787 -11.768 -11.704 -11.740 -11.687 -11.677 -11.677 -11.822 -11.838 

4.5. Bandeiras tarifárias -5.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Lucro bruto 4.065.139 159.187 160.162 161.209 162.367 163.134 164.126 164.900 165.609 166.201 166.669

6. Despesas operacionais da SPE -464.269 -16.470 -16.332 -16.295 -16.223 -16.184 -16.133 -16.076 -16.044 -15.968 -15.864 

6.1. Pessoal administrativo e comercial -347.192 -11.787 -11.631 -11.583 -11.506 -11.462 -11.386 -11.310 -11.271 -11.198 -11.086 

6.2. Outras despesas -117.077 -4.682 -4.700 -4.711 -4.718 -4.722 -4.747 -4.766 -4.773 -4.770 -4.778 

7. Valor da outorga para o município -291.306 -11.149 -11.203 -11.254 -11.303 -11.349 -11.392 -11.429 -11.465 -11.498 -11.527 

7.1. Pagamentos da taxa de outorga realizados -286.980 -11.149 -11.203 -11.254 -11.303 -11.349 -11.392 -11.429 -11.465 -11.498 -11.527 

7.2. Diferença a compensar na taxa de outorga 4.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.3. Termo de dação -76.693 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 0 0

8. Valor de fiscalização -80.539 -3.063 -3.077 -3.091 -3.104 -3.116 -3.128 -3.137 -3.147 -3.156 -3.163 

8.1. Valor da fiscalização pago -79.671 -3.063 -3.077 -3.091 -3.104 -3.116 -3.128 -3.137 -3.147 -3.156 -3.163 

8.2. Diferença a compensar na taxa de fiscalização 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Seguros e garantias -3.183 -68 -68 -68 -68 -68 -68 -68 -68 -68 -68 

10. Resultado operacional 3.154.342 125.702 126.747 127.766 128.934 129.682 130.671 131.455 132.151 135.511 136.046

11. Depreciação -1.054.492 -43.949 -45.413 -46.419 -48.272 -49.579 -52.133 -54.002 -56.481 -60.139 -67.303 

12. Resultado não operacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Resultado antes do IR e CSLL 2.099.850 81.753 81.334 81.348 80.662 80.103 78.538 77.453 75.669 75.371 68.744

14. Imposto de renda e contribuição social -713.949 -27.796 -27.654 -27.658 -27.425 -27.235 -26.703 -26.334 -25.728 -25.626 -23.373 

14.1. Imposto de renda -524.962 -20.438 -20.334 -20.337 -20.165 -20.026 -19.635 -19.363 -18.917 -18.843 -17.186 

14.2. Contribuição social sobre lucro líquido -188.986 -7.358 -7.320 -7.321 -7.260 -7.209 -7.068 -6.971 -6.810 -6.783 -6.187 

15. Resultado líquido do exercício 1.385.901 53.957 53.681 53.689 53.237 52.868 51.835 51.119 49.942 49.745 45.371
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FGV Projetos CE Nº 0769/21 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

As páginas adiante apresentam o resultado do lançamento dos investimentos anuais do modelo 

de reequilíbrio contratual desenvolvido no presente estudo. 

 

Para fins de formatação apresentou-se, inicialmente, os valores dos itens 1 e 2 para os anos 1 a 

30 e, posteriormente, os valores dos itens 3 a 4 para os anos 1 a 30. 
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Ano Calendario 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ano Contrato Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Investimentos em água 444.239.532,43                 11.177.263,42                31.479.346,06              34.267.943,07             10.062.338,46             18.245.931,56             27.994.179,03              53.776.648,49               78.722.896,84                 21.665.111,67              18.440.886,80                 

Investimentos em esgoto 335.651.209,88                 8.068.203,91                  1.520.939,30                 853.161,79                   709.214,75                  2.282.871,67                1.905.697,41                 21.293.066,30               60.534.348,27                 47.844.644,76              48.948.675,15                 

Investimentos outros 144.889.815,04                 9.553.468,75                  23.820.849,55              11.462.285,59             2.803.235,11               1.196.520,02                5.461.837,28                 15.615.042,78               13.693.364,40                 3.744.785,03                 10.623.995,61                 

RESUMO DOS INVESTIMENTOS Total 924.780.557,35                 28.798.936,08                56.821.134,91              46.583.390,45             13.574.788,31             21.725.323,26             35.361.713,71              90.684.757,57               152.950.609,51               73.254.541,47              78.013.557,55                 

Em moeda do Contrato (maio 2011)

Cronograma físico-financeiro de desembolsos Preço total Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

1 Melhorias dos sistemas atuais 193.125.463,57                 12.048.809,78                22.046.383,78              14.208.691,49             4.545.668,01               5.168.036,76                17.787.102,14              12.967.681,91               25.765.302,39                 20.168.810,74              23.180.694,20                 

1.1 Melhorias sistema água 124.493.065,24                 6.072.163,52                  15.470.477,61              12.036.354,91             3.461.560,55               4.948.284,03                15.926.576,05              8.717.470,94                 15.020.036,05                 9.026.571,02                 11.588.634,06                 

1.1.1 Barragem e captação 1.500.000,00                      702.020,96                     797.979,05                    -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.1.2 Elevatória AB 1.500.000,00                      702.020,96                     797.979,05                    -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.1.3 ETA/Poços 4.946.006,00                      2.701.401,36                  2.244.604,64                 -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.1.4 Implantação tratamento lodo 1.500.000,00                      -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   5.076,14                           498.307,95                    498.307,95                       

1.1.5 Proteção transientes 200.000,00                         176.530,03                     23.469,98                      -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.1.6 Elevatória AT e boosters 1.240.000,00                      436.413,74                     457.767,77                    345.818,49                   -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.1.7 Adutoras e acessórios 334.019,17                         192.245,96                     51.359,34                      90.413,87                     -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   

1.1.8 Reservação 1.500.000,00                      524.196,75                     975.803,25                    -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.1.9 Macromedição 1.200.000,00                      86.642,49                        635.280,87                    478.076,64                   -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.1.10 Setorização e VRP´s 1.000.000,00                      86.642,49                        635.280,87                    278.076,64                   -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.1.11 Automação e telemetria 2.000.000,00                      464.048,79                     1.015.799,54                 520.151,67                   -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.1.12 Outros 40.405.505,46                   -                                    7.835.153,27                 10.323.817,61             3.461.560,55               4.948.284,03                13.836.690,00              -                                   -                                     -                                   -                                     

1.1.13 Aumento produção ....melhoria....proc. lavagem das ETAs (2º TA) 13.106.946,96                   -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   4.520.323,54                   

1.1.14 Melhorias no sistema existente (2ºTA) 54.060.587,66                   -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  2.089.886,04                 8.717.470,94                 15.014.959,91                 8.528.263,07                 6.570.002,57                   

1.2 Melhorias sistema esgoto 43.655.751,61                   917.134,06                     709.006,30                    682.281,45                   79.576,06                     110.892,84                   864.155,25                    2.629.389,59                 8.742.309,03                   9.934.800,78                 8.805.666,60                   

1.2.1 ETE 5.000.000,00                      612.281,83                     646.823,06                    277.891,05                   47.674,40                     105.393,71                   329.431,79                    341.443,60                    2.639.060,56                   -                                   -                                     

1.2.2 Reforma nas EEEs 2.450.000,00                      304.852,23                     62.183,24                      404.390,40                   31.901,66                     5.499,13                        -                                   -                                   1.641.173,34                   -                                   -                                     

1.2.3 Melhoria do sistema existente (2 TA) 36.205.751,61                   -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  534.723,46                    2.287.945,99                 4.462.075,13                   9.934.800,78                 8.805.666,60                   

1.3 Melhorias desenvolv. Operac. E manut. 11.657.325,49                   3.444.690,06                  5.306.740,05                 1.237.026,66                1.004.531,40               108.859,90                   555.477,42                    -                                   -                                     -                                   -                                     

1.3.1 Cadastro técnico redes água 2.253.858,00                      -                                    751.286,00                    751.286,00                   751.286,00                  -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.3.2 Cadastro técnico redes esgoto 692.610,00                         -                                    230.870,00                    230.870,00                   230.870,00                  -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.3.3 Software operação de sistemas 500.000,00                         250.000,00                     250.000,00                    -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.3.4 Maquinas/equipamentos/ferramentas 6.000.000,00                      2.649.032,00                  3.350.968,00                 -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.3.5 Software manutenção eletromecânica 500.000,00                         250.000,00                     250.000,00                    -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.3.6 Laboratório 1.710.857,49                      295.658,06                     473.616,05                    254.870,66                   22.375,40                     108.859,90                   555.477,42                    -                                   -                                     -                                   -                                     

1.4 Melhorias sistema atendimento /comercial 13.319.321,24                   1.614.822,14                  560.159,81                    253.028,46                   -                                 -                                  440.893,43                    1.620.821,38                 2.002.957,31                   1.207.438,94                 2.786.393,53                   

1.4.1 Implantação/recuperação de agências 748.342,95                         41.456,14                        370.375,81                    251.459,51                   -                                 -                                  -                                   85.051,48                       -                                     -                                   -                                     

1.4.2 Software de gestão comercial 1.000.000,00                      1.000.000,00                  -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.4.3 Recadastramento comercial 763.150,00                         573.366,00                     189.784,00                    -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

1.4.4 Call center 58.658,75                           -                                    -                                   1.568,95                        -                                 -                                  57.089,80                      -                                   -                                     -                                   -                                     

1.4.5 Reforma, Obras Civis, Equipamentos, Comunicação 2 TA 10.749.169,54                   -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  383.803,63                    1.535.769,90                 2.002.957,31                   1.207.438,94                 2.786.393,53                   

2 Expansão dos serviços 409.125.019,63                 1.095.120,00                  9.934.340,00                 6.763.540,00                3.144.860,00               6.482.460,00                6.515.948,98                 58.841.133,76               105.603.075,16               39.312.172,02              40.287.480,01                 

2.1 Expansão  água 160.509.095,28                 1.095.120,00                  9.440.240,00                 6.680.200,00                2.521.460,00               5.006.220,00                5.830.585,13                 40.808.197,55               56.428.253,52                 5.261.275,63                 2.594.201,72                   

2.1.1 ETAs 33.250.000,00                   -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   7.000.000,00                 26.250.000,00                 -                                   -                                     

2.1.2 Reservação 18.030.000,00                   -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   4.740.000,00                 13.200.000,00                 -                                   90.000,00                         

2.1.3 Rede de distribuiçao 50.426.520,00                   1.095.120,00                  6.700.800,00                 6.018.000,00                1.658.400,00               4.506.600,00                2.136.480,00                 1.284.600,00                 1.934.640,00                   1.859.520,00                 1.776.840,00                   

2.1.4 Ligação completa (com HDs) 8.954.660,00                      -                                    2.739.440,00                 662.200,00                   863.060,00                  499.620,00                   371.580,00                    243.100,00                    238.700,00                       231.220,00                    222.640,00                       

2.1.5 Captação novas estruturas (2ºTA) 3.845.389,23                      -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   974.685,80                    2.870.703,43                   -                                   -                                     

2.1.6 Adução (AAB, AAT) interligações de unidades (2º TA) 35.901.729,31                   -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  3.190.375,81                 25.431.676,77               6.575.141,70                   704.535,03                    -                                     

2.1.7 Elevatórias e boosters (2º TA) 663.912,43                         -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  2.929,65                         516.196,67                    143.590,96                       1.195,16                         -                                     

2.1.8 Outros investimentos agua (2 TA) 9.436.884,31                      -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  129.219,67                    617.938,32                    5.215.477,43                   2.464.805,44                 504.721,72                       

2.2 Expansão esgoto 248.615.924,34                 -                                    494.100,00                    83.340,00                     623.400,00                  1.476.240,00                685.363,85                    18.032.936,21               49.174.821,64                 34.050.896,39              37.693.278,29                 

2.2.1 ETEs 21.600.000,00                   -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     4.800.000,00                 3.000.000,00                   

2.2.2 Elevatórias -                                        -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

2.2.3 Rede coletoras e coletores tronco INCLUI 2 TA 155.992.671,00                 -                                    84.600,00                      83.340,00                     255.600,00                  439.740,00                   208.440,00                    6.478.371,00                 37.841.040,00                 21.398.760,00              23.143.320,00                 

2.2.4 Ligações Inclui já o 2º TA 28.927.200,00                   -                                    409.500,00                    -                                  367.800,00                  1.036.500,00                275.400,00                    490.200,00                    6.975.600,00                   3.944.700,00                 4.266.300,00                   

2.2.5 Emissário por recalque 2º TA 13.601.526,19                   -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  2.920,07                         4.029.827,05                 1.676.000,07                   1.255.673,38                 3.221.004,86                   

2.2.6 Estações elevatórias de esgoto - 2º TA 18.579.203,64                   -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     2.651.763,01                 4.062.653,43                   

2.2.7 Outros investimentos ESGOTO (2 TA) 9.915.323,52                      -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  198.603,78                    7.034.538,16                 2.682.181,57                   -                                   -                                     

Voltar ao Início
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Ano Calendario 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Ano Contrato Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20

Investimentos em água 444.239.532,43                 13.426.860,41                21.735.000,62                6.152.019,12                6.111.034,06                6.010.426,19                5.968.351,32               5.973.876,63               5.900.112,13                5.854.922,75                5.815.745,67                 

Investimentos em esgoto 335.651.209,88                 51.438.013,71                45.625.557,40                3.089.198,38                3.018.247,66                2.926.155,76                2.857.653,72               2.840.780,65               2.735.940,90                2.663.499,63                2.599.730,97                 

Investimentos outros 144.889.815,04                 4.553.352,73                  6.779.711,35                  -                                  5.047.338,12                -                                  5.047.338,12               -                                 5.047.338,12                -                                  5.297.338,12                 

RESUMO DOS INVESTIMENTOS Total 924.780.557,35                 69.418.226,86                74.140.269,38                9.241.217,50                14.176.619,84             8.936.581,95                13.873.343,16             8.814.657,28               13.683.391,15             8.518.422,38                13.712.814,76              

Em moeda do Contrato (maio 2011)

Cronograma físico-financeiro de desembolsos Preço total Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20

1 Melhorias dos sistemas atuais 193.125.463,57                 17.200.919,85                18.037.362,53                -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1 Melhorias sistema água 124.493.065,24                 7.206.971,59                  15.017.964,92                -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1.1 Barragem e captação 1.500.000,00                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1.2 Elevatória AB 1.500.000,00                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1.3 ETA/Poços 4.946.006,00                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1.4 Implantação tratamento lodo 1.500.000,00                      498.307,95                     -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1.5 Proteção transientes 200.000,00                         -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1.6 Elevatória AT e boosters 1.240.000,00                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1.7 Adutoras e acessórios 334.019,17                         -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1.8 Reservação 1.500.000,00                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1.9 Macromedição 1.200.000,00                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1.10 Setorização e VRP´s 1.000.000,00                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1.11 Automação e telemetria 2.000.000,00                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1.12 Outros 40.405.505,46                   -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1.13 Aumento produção ....melhoria....proc. lavagem das ETAs (2º TA) 13.106.946,96                   138.661,07                     8.447.962,35                  -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.1.14 Melhorias no sistema existente (2ºTA) 54.060.587,66                   6.570.002,57                  6.570.002,57                  -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.2 Melhorias sistema esgoto 43.655.751,61                   7.161.142,03                  3.019.397,61                  -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.2.1 ETE 5.000.000,00                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.2.2 Reforma nas EEEs 2.450.000,00                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.2.3 Melhoria do sistema existente (2 TA) 36.205.751,61                   7.161.142,03                  3.019.397,61                  -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.3 Melhorias desenvolv. Operac. E manut. 11.657.325,49                   -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.3.1 Cadastro técnico redes água 2.253.858,00                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.3.2 Cadastro técnico redes esgoto 692.610,00                         -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.3.3 Software operação de sistemas 500.000,00                         -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.3.4 Maquinas/equipamentos/ferramentas 6.000.000,00                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.3.5 Software manutenção eletromecânica 500.000,00                         -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.3.6 Laboratório 1.710.857,49                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.4 Melhorias sistema atendimento /comercial 13.319.321,24                   2.832.806,23                  -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.4.1 Implantação/recuperação de agências 748.342,95                         -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.4.2 Software de gestão comercial 1.000.000,00                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.4.3 Recadastramento comercial 763.150,00                         -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.4.4 Call center 58.658,75                           -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

1.4.5 Reforma, Obras Civis, Equipamentos, Comunicação 2 TA 10.749.169,54                   2.832.806,23                  -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

2 Expansão dos serviços 409.125.019,63                 43.439.001,71                42.055.347,98                3.824.600,00                3.667.060,00                3.470.980,00                3.319.560,00               3.268.080,00               3.052.120,00                2.899.040,00                2.762.380,00                 

2.1 Expansão  água 160.509.095,28                 1.918.800,00                  2.373.981,72                  1.769.240,00                1.690.240,00                1.593.460,00                1.517.460,00               1.489.680,00               1.384.960,00                1.310.420,00                1.243.360,00                 

2.1.1 ETAs 33.250.000,00                   -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

2.1.2 Reservação 18.030.000,00                   -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

2.1.3 Rede de distribuiçao 50.426.520,00                   1.703.640,00                  1.658.280,00                  1.568.160,00                1.496.640,00                1.409.760,00                1.341.240,00               1.315.440,00               1.221.720,00                1.154.880,00                1.094.640,00                 

2.1.4 Ligação completa (com HDs) 8.954.660,00                      215.160,00                     210.980,00                     201.080,00                   193.600,00                   183.700,00                   176.220,00                  174.240,00                  163.240,00                   155.540,00                   148.720,00                    

2.1.5 Captação novas estruturas (2ºTA) 3.845.389,23                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

2.1.6 Adução (AAB, AAT) interligações de unidades (2º TA) 35.901.729,31                   -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

2.1.7 Elevatórias e boosters (2º TA) 663.912,43                         -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

2.1.8 Outros investimentos agua (2 TA) 9.436.884,31                      -                                    504.721,72                     -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

2.2 Expansão esgoto 248.615.924,34                 41.520.201,71                39.681.366,26                2.055.360,00                1.976.820,00                1.877.520,00                1.802.100,00               1.778.400,00               1.667.160,00                1.588.620,00                1.519.020,00                 

2.2.1 ETEs 21.600.000,00                   4.800.000,00                  9.000.000,00                  -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

2.2.2 Elevatórias -                                        -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

2.2.3 Rede coletoras e coletores tronco INCLUI 2 TA 155.992.671,00                 24.292.980,00                19.715.400,00                1.805.760,00                1.736.820,00                1.649.520,00                1.583.100,00               1.562.400,00               1.464.660,00                1.395.720,00                1.334.520,00                 

2.2.4 Ligações Inclui já o 2º TA 28.927.200,00                   4.478.100,00                  3.634.200,00                  249.600,00                   240.000,00                   228.000,00                   219.000,00                  216.000,00                  202.500,00                   192.900,00                   184.500,00                    

2.2.5 Emissário por recalque 2º TA 13.601.526,19                   1.708.050,38                  1.708.050,38                  -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

2.2.6 Estações elevatórias de esgoto - 2º TA 18.579.203,64                   6.241.071,33                  5.623.715,87                  -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

2.2.7 Outros investimentos ESGOTO (2 TA) 9.915.323,52                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   
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Ano Calendario 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Ano Contrato Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

Investimentos em água 444.239.532,43                 5.770.369,93                5.701.046,08                5.669.733,53                5.622.278,85                5.590.684,51              5.543.701,30                5.440.189,59               5.427.471,04                5.378.291,00                5.314.872,29              

Investimentos em esgoto 335.651.209,88                 2.528.286,47                2.426.732,36                2.375.242,06                2.302.875,93                2.250.873,61              2.177.995,46                2.037.485,47               2.010.136,00                1.937.556,39                1.848.424,05              

Investimentos outros 144.889.815,04                 -                                  5.047.338,12                -                                  5.047.338,12                -                                5.047.338,12                -                                 -                                  -                                  -                                

RESUMO DOS INVESTIMENTOS Total 924.780.557,35                 8.298.656,40                13.175.116,56             8.044.975,59                12.972.492,90             7.841.558,12              12.769.034,88             7.477.675,06               7.437.607,04                7.315.847,39                7.163.296,34              

Em moeda do Contrato (maio 2011)

Cronograma físico-financeiro de desembolsos Preço total Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

1 Melhorias dos sistemas atuais 193.125.463,57                 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1 Melhorias sistema água 124.493.065,24                 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1.1 Barragem e captação 1.500.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1.2 Elevatória AB 1.500.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1.3 ETA/Poços 4.946.006,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1.4 Implantação tratamento lodo 1.500.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1.5 Proteção transientes 200.000,00                         -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1.6 Elevatória AT e boosters 1.240.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1.7 Adutoras e acessórios 334.019,17                         -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1.8 Reservação 1.500.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1.9 Macromedição 1.200.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1.10 Setorização e VRP´s 1.000.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1.11 Automação e telemetria 2.000.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1.12 Outros 40.405.505,46                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1.13 Aumento produção ....melhoria....proc. lavagem das ETAs (2º TA) 13.106.946,96                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.1.14 Melhorias no sistema existente (2ºTA) 54.060.587,66                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.2 Melhorias sistema esgoto 43.655.751,61                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.2.1 ETE 5.000.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.2.2 Reforma nas EEEs 2.450.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.2.3 Melhoria do sistema existente (2 TA) 36.205.751,61                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.3 Melhorias desenvolv. Operac. E manut. 11.657.325,49                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.3.1 Cadastro técnico redes água 2.253.858,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.3.2 Cadastro técnico redes esgoto 692.610,00                         -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.3.3 Software operação de sistemas 500.000,00                         -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.3.4 Maquinas/equipamentos/ferramentas 6.000.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.3.5 Software manutenção eletromecânica 500.000,00                         -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.3.6 Laboratório 1.710.857,49                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.4 Melhorias sistema atendimento /comercial 13.319.321,24                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.4.1 Implantação/recuperação de agências 748.342,95                         -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.4.2 Software de gestão comercial 1.000.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.4.3 Recadastramento comercial 763.150,00                         -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.4.4 Call center 58.658,75                           -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

1.4.5 Reforma, Obras Civis, Equipamentos, Comunicação 2 TA 10.749.169,54                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

2 Expansão dos serviços 409.125.019,63                 2.613.740,00                2.413.540,00                2.302.820,00                2.156.920,00                2.048.600,00              1.905.800,00                1.642.080,00               1.583.000,00                1.444.000,00                1.276.220,00              

2.1 Expansão  água 160.509.095,28                 1.171.700,00                1.078.180,00                1.023.860,00                954.940,00                   903.020,00                 837.200,00                   717.540,00                  689.240,00                   625.960,00                   550.100,00                 

2.1.1 ETAs 33.250.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

2.1.2 Reservação 18.030.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

2.1.3 Rede de distribuiçao 50.426.520,00                   1.030.680,00                947.280,00                   898.680,00                   837.240,00                   791.040,00                 732.480,00                   627.120,00                  601.680,00                   545.880,00                   479.040,00                 

2.1.4 Ligação completa (com HDs) 8.954.660,00                      141.020,00                   130.900,00                   125.180,00                   117.700,00                   111.980,00                 104.720,00                   90.420,00                     87.560,00                     80.080,00                     71.060,00                   

2.1.5 Captação novas estruturas (2ºTA) 3.845.389,23                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

2.1.6 Adução (AAB, AAT) interligações de unidades (2º TA) 35.901.729,31                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

2.1.7 Elevatórias e boosters (2º TA) 663.912,43                         -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

2.1.8 Outros investimentos agua (2 TA) 9.436.884,31                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

2.2 Expansão esgoto 248.615.924,34                 1.442.040,00                1.335.360,00                1.278.960,00                1.201.980,00                1.145.580,00              1.068.600,00                924.540,00                  893.760,00                   818.040,00                   726.120,00                 

2.2.1 ETEs 21.600.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

2.2.2 Elevatórias -                                        -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

2.2.3 Rede coletoras e coletores tronco INCLUI 2 TA 155.992.671,00                 1.266.840,00                1.173.060,00                1.123.560,00                1.055.880,00                1.006.380,00              938.700,00                   812.340,00                  785.160,00                   718.740,00                   637.920,00                 

2.2.4 Ligações Inclui já o 2º TA 28.927.200,00                   175.200,00                   162.300,00                   155.400,00                   146.100,00                   139.200,00                 129.900,00                   112.200,00                  108.600,00                   99.300,00                     88.200,00                   

2.2.5 Emissário por recalque 2º TA 13.601.526,19                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

2.2.6 Estações elevatórias de esgoto - 2º TA 18.579.203,64                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

2.2.7 Outros investimentos ESGOTO (2 TA) 9.915.323,52                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

Voltar ao Início
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Ano Calendario 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ano Contrato Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Investimentos em água 444.239.532,43                 11.177.263,42                31.479.346,06              34.267.943,07             10.062.338,46             18.245.931,56             27.994.179,03              53.776.648,49               78.722.896,84                 21.665.111,67              18.440.886,80                 

Investimentos em esgoto 335.651.209,88                 8.068.203,91                  1.520.939,30                 853.161,79                   709.214,75                  2.282.871,67                1.905.697,41                 21.293.066,30               60.534.348,27                 47.844.644,76              48.948.675,15                 

Investimentos outros 144.889.815,04                 9.553.468,75                  23.820.849,55              11.462.285,59             2.803.235,11               1.196.520,02                5.461.837,28                 15.615.042,78               13.693.364,40                 3.744.785,03                 10.623.995,61                 

RESUMO DOS INVESTIMENTOS Total 924.780.557,35                 28.798.936,08                56.821.134,91              46.583.390,45             13.574.788,31             21.725.323,26             35.361.713,71              90.684.757,57               152.950.609,51               73.254.541,47              78.013.557,55                 

Em moeda do Contrato (maio 2011)

Cronograma físico-financeiro de desembolsos Preço total Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

3 Renovação periódica das instalações 219.516.905,84                 12.363.232,65                7.084.278,56                 15.638.928,50             4.085.556,60               8.987.166,37                6.593.196,16                 4.881.720,50                 11.391.824,87                 11.236.212,61              8.457.781,27                   

3.1 Renovação água 159.237.371,91                 4.009.979,91                  6.568.628,45                 15.551.388,15             4.079.317,91               8.291.427,54                6.237.017,85                 4.250.980,00                 7.274.607,27                   7.377.265,02                 4.258.051,01                   

3.1.1 Renovação eletromecânica 7.058.456,57                      829.698,48                     2.188.828,49                 1.301.360,80                1.276.514,94               758.365,31                   703.688,54                    -                                   -                                     -                                   -                                     

3.1.2 ETAs 10.000.000,00                   20.381,43                        -                                   1.699.755,90                1.867.270,18               4.350.758,80                2.061.833,69                 -                                   -                                     -                                   -                                     

3.1.3 Reservação 3.892.173,24                      -                                    137.999,96                    847.981,46                   59.682,79                     1.989.103,42                857.405,62                    -                                   -                                     -                                   -                                     

3.1.4 Elevatórias -                                        -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

3.1.5 Rede de distribuição - incluindo o 2º TA 101.521.078,50                 2.280.000,00                  1.716.600,00                 8.924.640,00                161.400,00                  -                                  1.059.240,00                 2.003.880,00                 6.272.608,77                   6.346.990,52                 3.209.033,01                   

3.1.6 Hidrometros 28.267.150,00                   314.000,00                     517.900,00                    1.322.150,00                404.250,00                  517.200,00                   807.750,00                    1.174.600,00                 908.350,00                       935.750,00                    953.650,00                       

3.1.7 Substituição de ligações 8.498.513,60                      565.900,00                     2.007.300,00                 1.455.500,00                310.200,00                  676.000,00                   747.100,00                    1.072.500,00                 93.648,50                         94.524,50                      95.368,00                         

3.2 Renovação esgoto 43.379.533,93                   7.151.069,85                  317.833,00                    87.540,34                     6.238,69                       695.738,83                   356.178,31                    630.740,50                    2.617.217,60                   3.858.947,59                 2.449.730,26                   

3.2.1 Ramais prediais de esgoto (l ig de esgoto) 4.779.911,47                      -                                    79.833,00                      21.827,00                     -                                 73.853,00                     110.032,00                    13.754,00                       282.222,84                       298.830,17                    320.015,96                       

3.2.2 ETEs 370.984,17                         -                                    -                                   313,34                           6.238,69                       361.885,83                   2.546,31                         -                                   -                                     -                                   -                                     

3.2.3 Rede coletoras inclui 2º TA 28.228.638,29                   28.000,00                        238.000,00                    65.400,00                     -                                 260.000,00                   243.600,00                    127.800,00                    1.634.802,41                   1.872.566,11                 2.129.714,29                   

3.2.4 Outros 10.000.000,00                   7.123.069,85                  -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   489.186,50                    700.192,34                       1.687.551,31                 -                                     

3.3 Renovação outros 16.900.000,00                   1.202.182,89                  197.817,11                    -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   1.500.000,00                   -                                   1.750.000,00                   

3.3.1 Softwares 1.400.000,00                      1.202.182,89                  197.817,11                    -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

3.3.2 Call center 500.000,00                         -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   250.000,00                       

3.3.3 Equipamentos laboratório 8.000.000,00                      -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   800.000,00                       -                                   800.000,00                       

3.3.4 Móveis e utensíl ios 6.000.000,00                      -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   600.000,00                       -                                   600.000,00                       

3.3.5 Máquinas e ferramentas 1.000.000,00                      -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   100.000,00                       -                                   100.000,00                       

4. Estudos e projetos 103.013.168,31                 3.291.773,65                  17.756.132,58              9.972.230,46                1.798.703,71               1.087.660,13                4.465.466,43                 13.994.221,40               10.190.407,09                 2.537.346,09                 6.087.602,08                   

4.1 Programas de otimização operacional 50.000.000,00                   -                                    454.846,02                    5.502.321,27                1.622.470,37               1.055.222,75                830.900,79                    10.040.617,82               3.049.362,10                   -                                   3.049.362,10                   

4.2 Programa de controle e redução perdas 8.000.000,00                      351.447,62                     2.176.146,37                 4.325.252,26                153.541,13                  32.437,37                     -                                   -                                   96.117,52                         -                                   96.117,52                         

4.3 Licenças ambientais 3.000.000,00                      -                                    -                                   90.624,95                     8.174,07                       -                                  16.193,26                      232.406,41                    265.260,13                       -                                   265.260,13                       

4.4 Recuperação ambiental 1.500.000,00                      60.371,54                        5.094,67                         54.031,98                     14.518,14                     -                                  -                                   -                                   136.598,37                       -                                   136.598,37                       

4.5 Projetos técnicos 18.000.000,00                   2.879.954,48                  15.120.045,52              -                                  -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     

4.6 Automação e combate a perdas 18.148.648,76                   -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  3.247.783,38                 2.535.027,27                 3.835.308,32                   2.537.346,09                 2.540.263,96                   

4.7 Estudos, Projetos e levantamentos cadastrais 2º TA 4.364.519,55                      -                                    -                                   -                                  -                                 -                                  370.589,00                    1.186.169,90                 2.807.760,65                   -                                   -                                     

Total geral 924.780.557,35                 28.798.936,08                56.821.134,91              46.583.390,45             13.574.788,31             21.725.323,26             35.361.713,71              90.684.757,57               152.950.609,51               73.254.541,47              78.013.557,55                 

Outorga fixa 140.000.000,00                 115.000.000,00             12.500.000,00              12.500.000,00             -                                 -                                  -                                   -                                   -                                     -                                   -                                     
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Ano Calendario 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Ano Contrato Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20

Investimentos em água 444.239.532,43                 13.426.860,41                21.735.000,62                6.152.019,12                6.111.034,06                6.010.426,19                5.968.351,32               5.973.876,63               5.900.112,13                5.854.922,75                5.815.745,67                 

Investimentos em esgoto 335.651.209,88                 51.438.013,71                45.625.557,40                3.089.198,38                3.018.247,66                2.926.155,76                2.857.653,72               2.840.780,65               2.735.940,90                2.663.499,63                2.599.730,97                 

Investimentos outros 144.889.815,04                 4.553.352,73                  6.779.711,35                  -                                  5.047.338,12                -                                  5.047.338,12               -                                 5.047.338,12                -                                  5.297.338,12                 

RESUMO DOS INVESTIMENTOS Total 924.780.557,35                 69.418.226,86                74.140.269,38                9.241.217,50                14.176.619,84             8.936.581,95                13.873.343,16             8.814.657,28               13.683.391,15             8.518.422,38                13.712.814,76              

Em moeda do Contrato (maio 2011)

Cronograma físico-financeiro de desembolsos Preço total Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20

3 Renovação periódica das instalações 219.516.905,84                 7.057.758,80                  8.767.847,52                  5.416.617,50                6.962.221,72                5.465.601,95                7.006.445,04               5.546.577,28               7.083.933,03                5.619.382,38                7.403.096,64                 

3.1 Renovação água 159.237.371,91                 4.301.088,83                  4.343.053,98                  4.382.779,12                4.420.794,06                4.416.966,19                4.450.891,32               4.484.196,63               4.515.152,13                4.544.502,75                4.572.385,67                 

3.1.1 Renovação eletromecânica 7.058.456,57                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

3.1.2 ETAs 10.000.000,00                   -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

3.1.3 Reservação 3.892.173,24                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

3.1.4 Elevatórias -                                        -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

3.1.5 Rede de distribuição - incluindo o 2º TA 101.521.078,50                 3.243.105,83                  3.276.271,48                  3.307.634,62                3.337.566,56                3.365.762,09                3.392.586,72               3.418.896,03               3.443.330,73                3.466.427,95                3.488.323,07                 

3.1.6 Hidrometros 28.267.150,00                   961.800,00                     969.800,00                     977.400,00                   984.750,00                   991.700,00                   998.400,00                  1.005.000,00               1.011.150,00                1.017.050,00                1.022.700,00                 

3.1.7 Substituição de ligações 8.498.513,60                      96.183,00                        96.982,50                        97.744,50                     98.477,50                     59.504,10                     59.904,60                     60.300,60                     60.671,40                     61.024,80                     61.362,60                      

3.2 Renovação esgoto 43.379.533,93                   2.756.669,97                  2.924.793,54                  1.033.838,38                1.041.427,66                1.048.635,76                1.055.553,72               1.062.380,65               1.068.780,90                1.074.879,63                1.080.710,97                 

3.2.1 Ramais prediais de esgoto (l ig de esgoto) 4.779.911,47                      357.033,99                     306.098,44                     154.251,89                   155.408,60                   156.507,21                   157.561,61                  158.602,13                  159.577,62                   160.507,15                   161.395,92                    

3.2.2 ETEs 370.984,17                         -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

3.2.3 Rede coletoras inclui 2º TA 28.228.638,29                   2.399.635,98                  2.618.695,10                  879.586,50                   886.019,06                   892.128,55                   897.992,11                  903.778,52                  909.203,28                   914.372,48                   919.315,04                    

3.2.4 Outros 10.000.000,00                   -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

3.3 Renovação outros 16.900.000,00                   -                                    1.500.000,00                  -                                  1.500.000,00                -                                  1.500.000,00               -                                 1.500.000,00                -                                  1.750.000,00                 

3.3.1 Softwares 1.400.000,00                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

3.3.2 Call center 500.000,00                         -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  250.000,00                    

3.3.3 Equipamentos laboratório 8.000.000,00                      -                                    800.000,00                     -                                  800.000,00                   -                                  800.000,00                  -                                 800.000,00                   -                                  800.000,00                    

3.3.4 Móveis e utensíl ios 6.000.000,00                      -                                    600.000,00                     -                                  600.000,00                   -                                  600.000,00                  -                                 600.000,00                   -                                  600.000,00                    

3.3.5 Máquinas e ferramentas 1.000.000,00                      -                                    100.000,00                     -                                  100.000,00                   -                                  100.000,00                  -                                 100.000,00                   -                                  100.000,00                    

4. Estudos e projetos 103.013.168,31                 1.720.546,51                  5.279.711,35                  -                                  3.547.338,12                -                                  3.547.338,12               -                                 3.547.338,12                -                                  3.547.338,12                 

4.1 Programas de otimização operacional 50.000.000,00                   -                                    3.049.362,10                  -                                  3.049.362,10                -                                  3.049.362,10               -                                 3.049.362,10                -                                  3.049.362,10                 

4.2 Programa de controle e redução perdas 8.000.000,00                      -                                    96.117,52                        -                                  96.117,52                     -                                  96.117,52                     -                                 96.117,52                     -                                  96.117,52                      

4.3 Licenças ambientais 3.000.000,00                      -                                    265.260,13                     -                                  265.260,13                   -                                  265.260,13                  -                                 265.260,13                   -                                  265.260,13                    

4.4 Recuperação ambiental 1.500.000,00                      -                                    136.598,37                     -                                  136.598,37                   -                                  136.598,37                  -                                 136.598,37                   -                                  136.598,37                    

4.5 Projetos técnicos 18.000.000,00                   -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

4.6 Automação e combate a perdas 18.148.648,76                   1.720.546,51                  1.732.373,23                  -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

4.7 Estudos, Projetos e levantamentos cadastrais 2º TA 4.364.519,55                      -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   

Total geral 924.780.557,35                 69.418.226,86                74.140.269,38                9.241.217,50                14.176.619,84             8.936.581,95                13.873.343,16             8.814.657,28               13.683.391,15             8.518.422,38                13.712.814,76              

Outorga fixa 140.000.000,00                 -                                    -                                    -                                  -                                  -                                  -                                 -                                 -                                  -                                  -                                   
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Ano Calendario 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Ano Contrato Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

Investimentos em água 444.239.532,43                 5.770.369,93                5.701.046,08                5.669.733,53                5.622.278,85                5.590.684,51              5.543.701,30                5.440.189,59               5.427.471,04                5.378.291,00                5.314.872,29              

Investimentos em esgoto 335.651.209,88                 2.528.286,47                2.426.732,36                2.375.242,06                2.302.875,93                2.250.873,61              2.177.995,46                2.037.485,47               2.010.136,00                1.937.556,39                1.848.424,05              

Investimentos outros 144.889.815,04                 -                                  5.047.338,12                -                                  5.047.338,12                -                                5.047.338,12                -                                 -                                  -                                  -                                

RESUMO DOS INVESTIMENTOS Total 924.780.557,35                 8.298.656,40                13.175.116,56             8.044.975,59                12.972.492,90             7.841.558,12              12.769.034,88             7.477.675,06               7.437.607,04                7.315.847,39                7.163.296,34              

Em moeda do Contrato (maio 2011)

Cronograma físico-financeiro de desembolsos Preço total Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

3 Renovação periódica das instalações 219.516.905,84                 5.684.916,40                7.214.238,44                5.742.155,59                7.268.234,78                5.792.958,12              7.315.896,76                5.835.595,06               5.854.607,04                5.871.847,39                5.887.076,34              

3.1 Renovação água 159.237.371,91                 4.598.669,93                4.622.866,08                4.645.873,53                4.667.338,85                4.687.664,51              4.706.501,30                4.722.649,59               4.738.231,04                4.752.331,00                4.764.772,29              

3.1.1 Renovação eletromecânica 7.058.456,57                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

3.1.2 ETAs 10.000.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

3.1.3 Reservação 3.892.173,24                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

3.1.4 Elevatórias -                                        -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

3.1.5 Rede de distribuição - incluindo o 2º TA 101.521.078,50                 3.508.936,63                3.527.885,48                3.545.858,53                3.562.606,55                3.578.427,51              3.593.076,40                3.605.619,19               3.617.651,74                3.628.569,60                3.638.149,49              

3.1.6 Hidrometros 28.267.150,00                   1.028.050,00                1.033.000,00                1.037.750,00                1.042.200,00                1.046.450,00              1.050.400,00                1.053.800,00               1.057.150,00                1.060.150,00                1.062.850,00              

3.1.7 Substituição de ligações 8.498.513,60                      61.683,30                     61.980,60                     62.265,00                     62.532,30                     62.787,00                   63.024,90                     63.230,40                     63.429,30                     63.611,40                     63.772,80                   

3.2 Renovação esgoto 43.379.533,93                   1.086.246,47                1.091.372,36                1.096.282,06                1.100.895,93                1.105.293,61              1.109.395,46                1.112.945,47               1.116.376,00                1.119.516,39                1.122.304,05              

3.2.1 Ramais prediais de esgoto (l ig de esgoto) 4.779.911,47                      162.239,61                   163.020,87                   163.769,18                   164.472,40                   165.142,66                 165.767,84                   166.308,91                  166.831,77                   167.310,41                   167.735,29                 

3.2.2 ETEs 370.984,17                         -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

3.2.3 Rede coletoras inclui 2º TA 28.228.638,29                   924.006,86                   928.351,49                   932.512,88                   936.423,53                   940.150,95                 943.627,62                   946.636,55                  949.544,23                   952.205,98                   954.568,76                 

3.2.4 Outros 10.000.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

3.3 Renovação outros 16.900.000,00                   -                                  1.500.000,00                -                                  1.500.000,00                -                                1.500.000,00                -                                 -                                  -                                  -                                

3.3.1 Softwares 1.400.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

3.3.2 Call center 500.000,00                         -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

3.3.3 Equipamentos laboratório 8.000.000,00                      -                                  800.000,00                   -                                  800.000,00                   -                                800.000,00                   -                                 -                                  -                                  -                                

3.3.4 Móveis e utensíl ios 6.000.000,00                      -                                  600.000,00                   -                                  600.000,00                   -                                600.000,00                   -                                 -                                  -                                  -                                

3.3.5 Máquinas e ferramentas 1.000.000,00                      -                                  100.000,00                   -                                  100.000,00                   -                                100.000,00                   -                                 -                                  -                                  -                                

4. Estudos e projetos 103.013.168,31                 -                                  3.547.338,12                -                                  3.547.338,12                -                                3.547.338,12                -                                 -                                  -                                  -                                

4.1 Programas de otimização operacional 50.000.000,00                   -                                  3.049.362,10                -                                  3.049.362,10                -                                3.049.362,10                -                                 -                                  -                                  -                                

4.2 Programa de controle e redução perdas 8.000.000,00                      -                                  96.117,52                     -                                  96.117,52                     -                                96.117,52                     -                                 -                                  -                                  -                                

4.3 Licenças ambientais 3.000.000,00                      -                                  265.260,13                   -                                  265.260,13                   -                                265.260,13                   -                                 -                                  -                                  -                                

4.4 Recuperação ambiental 1.500.000,00                      -                                  136.598,37                   -                                  136.598,37                   -                                136.598,37                   -                                 -                                  -                                  -                                

4.5 Projetos técnicos 18.000.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

4.6 Automação e combate a perdas 18.148.648,76                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

4.7 Estudos, Projetos e levantamentos cadastrais 2º TA 4.364.519,55                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                

Total geral 924.780.557,35                 8.298.656,40                13.175.116,56             8.044.975,59                12.972.492,90             7.841.558,12              12.769.034,88             7.477.675,06               7.437.607,04                7.315.847,39                7.163.296,34              

Outorga fixa 140.000.000,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                -                                  -                                 -                                  -                                  -                                
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7. Conclusão 

 

Em virtude das alterações realizadas no modelo já descritas, anteriormente, no presente 

documento, em atendimento às determinações da ARSEC, cujo posicionamento consta dos 

documentos: 

 

 Anexo I – Relatório de Avaliação de Premissas a serem utilizadas na R.O.; 

 Anexo II – Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da ARSEC de 

10/05/2021; 

 Anexo IV – Ata Nº 007/2021 - Comissão de Acompanhamento 1ª RO – ARSEC; e  

 Alteração de escopo do Produto 5 da FGV definido no 4º Termo Aditivo. 

 

O resultado preliminar encontrou  a necessidade de um acréscimo na tarifa de 5,35%, que poderá 

restabelecer o equilíbrio do contrato, com a recomposição da Taxa Interna de Retorno, 

originalmente, pactuada de 11,54%. 

  

Cabe ressaltar que o presente documento é uma segunda versão preliminar para discussão e que, 

conforme o cronograma constante do 6º Termo Aditivo, está prevista no processo da revisão 

ordinária em curso, a oportunidade de manifestação da Concessionária antes da elaboração da 

versão final desse relatório, bem como a realização de Audiência Pública. 
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Anexo I – Relatório de Avaliação de Premissas a serem utilizadas na 

R.O. 
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Anexo II – Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da 

ARSEC de 10/05/2021 
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Anexo III – Planilhas em Excel do Modelo (em mídia eletrônica) 
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Anexo IV – Ata Nº 007/2021 - Comissão de Acompanhamento 1ª RO - 

ARSEC 
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