
ITEM PROTOCOLO NOME MINUTA NM_PROPOSTA NM_JUSTIFICATIVA RESPOSTA OBSERVAÇÃO

1 20211006339

RAUL GRACA COUTO PINHO - 

Movimento SanitaRio - Fundador e 

Apoiador

EDITAL, CONTRATOS E 

CADERNO DE ENCARGOS

As interdependências entre as atividades da futura operadora do Bloco 3 e a atual 

operadora do sistema de esgotos da AP-05 precisam ser mitigadas no Edital, 

Contrato e Caderno de Encargos. Além de problemas relacionados à eficiência e 

garantia de metas e resultados esse tema onera o contribuinte que acabará 

pagando em duplicidade e via tarifas atividades que deveriam ser de somente uma 

das concessionarias ou PREFERENCIALMENTE compartilhadas entre as duas 

concessionarias de forma a se eliminar conflitos de interesses onerando o usuário.

Como a gestão comercial da AP-05 seguirá sendo responsabilidade da Zona Oeste Mais a futura 

concessioonária do Bloco-3 não terá como assegurar ganhos de eficiência e produtividade em questões 

como redução de perdas, de inadimplência, corte e ligação, atendimento ao consumidor, dentre outras 

responsabilidades, fundamentais para que viabilidade e os resultados esperados sejam alcançados. Num 

processo seletivo de maior outorga via leilão essa condição é imprescindível e básica para permitir a 

participação de potenciais investidores. Não ha como bidar sem ter controle da eficiencia operacional e 

COMERCIAL

A opção adotada no edital teve por base garantir a liberdade para que as concessionárias possam acordar a 

melhor estrutura de compartilhamento de dados e ações, sempre com intermediação da AGENERSA  e da 

RIOÁGUAS. Considerando que a responsabilidade de hidrometração será da concessionária que terá a 

responsabilidade do abastecimento de água, os dados de pressão registrados nos macromedidores serão 

acompanhados por seu CCO, garantindo a informação do volume de água injetado na referida área. A 

Cedae e a ZOMS já possuem um contrato de interdependência que abarca hoje a garantia de acesso pleno 

aos dados, mas esse acesso à concessionária de água será maior pela existência do Verificador 

Independente, que atuará sob a gestão da AGENERSA, assim como haverá a atuação do certificador 

independente. Dessa forma, o acesso pleno às informações e capacidade de controle sobre dados de 

inadimplência, perdas e outras está amplamente garantido. Quaiquer desequilíbrios nas informações serão 

resolvidos pela AGENERSA e, se necessário, com a participação moderadora dos governos do estado e do 

município, gestores públicos dos contratos de concessão. 

2 20211006967

RAUL GRACA COUTO PINHO - 

Movimento SanitaRio - Fundador e 

Apoiador

EDITAL, CONTRATOS, 

REGULAMENTOS E 

CADERNO DE ENCARGOS

Reguladora da Ap-05 é a Rio Aguas, órgao da Prefeitura do Rio de Janeiro e da 

nova concessionaria do Bloco-03 devera ser a AGENERSA. Existam varios conflitos 

e superposiçoes e indefinições relacionadas às atividades dessas duas agencias e 

dos Comites que requerem atenção e solução no edital como por exemplo 

reajustes tarifários de Agua (AGENERSA) e Esgoto (RIO-AGUAS) e atuação dos 

Comites de concessoes diferentes mas com interfaces

A nova concessionaria do Blco-3 precisa ter clara a estrutura de governança e regulação/fiscalizaçao do 

Estado não podendo ficar sujeita a interfaces e indefinições provocadas por entes fora de seu ambiente de 

negócios/contrato. Questões comerciais relacionadas à concessão do esgoto poderão impactar diretamente 

o ambiente de negócios da futura concessionaria do Bloco-3

Todas as estruturas de abastecimento de água, sejam regulatórias ou tarifárias, serão conduzidas pela 

AGENERSA. As questões de esgotamento sanitário, explorados pela ZOMS, são de responsabilidade 

fiscalizatória e tarifária da RIOAGUAS. Porém, pelo interesse comum, estrutura-se uma parceria entre a 

AGENERSA e RIOAGUAS para que haja um alinhamento de ações entre as agências, evitando sobreposição 

e decisões conflitantes. Essa parceria será construída entre os governos do estado e do município, a 

exemplo de outras parcerias já em funcionamento, como a gestão pelo município dos corpos hídricos 

estaduais no território municipal e da lagoa Rodrigo de Freitas. Considerando que a nova concessionária 

tem previsão (sem antecipação do encerramento da operação assistida) para assumir os serviços em 

definitivo, o convênio será assinado antes do início da operação definitiva.

3 20211006644

RAUL GRACA COUTO PINHO - 

Movimento SanitaRio - Fundador e 

Apoiador

EDITAL, CONTRATOS, 

METAS E CADERMNO DE 

ENCARGOS

Necessidade de alinhamento dos Planos de Investimentos dos sistemas de agua e 

esgoto na AP-05

 Como serão duas concessinárias atuando na mesma área com contratos e metas de cobertura e eficiência 

operacional diferentes para se evitar custos adicinais com re-trabalho, conflitos, interferencias a mais que 

tudo desconforto, disturbios à ordem publica, segurança e prejuizos aos usuarios é necessario que haja 

previsao de alinhamento entre as concessionarias, agencias reguladoras e orgãos de fiscalização estadual e 

municipal antes do inicio de qualquer intervenção/obra na AP-05

Os planos de investimentos das concessionárias serão alinhados através de procedimentos diretos e sob 

acompanhamento das agências reguladoras AGENERSA e RIOAGUAS. Como a cobertura de água é superior 

à de esgoto, a integração dos planos de metas será necessário, mas caberá às concessionárias e às 

agências reguladoras alinhar as ações e metas, especialmente nas áreas irregulares.

4 20211008877

RAUL GRACA COUTO PINHO - 

Movimento SanitaRio - Fundador e 

Apoiador

EVTE - Bloco 3
EVTE do Bloco 3 do leilao pasado preve receita de água no ANO 1 de R$ 645 

milhoes, valor hoje fora da realidade

Hoje faturamento de água da CEDE na AP-05 é da ordem de R$ 400 milhoes para um consumo de 75 

milhoes m3 em 570.000 economias. De acordo com SNIS 2019 a concessionaria Zona Oeste Mais de esgoto 

na mesma AP-05 fatiriu cerca de R$ 260 milhoes para um total de 470.000 economias. Faturamento atual 

de agua e esgoto na AP_05 é da ordem de R$ 650 milhoes e EVYE previu R$ 645 milhões somente para agua 

no ANO 1 da Concessao. Como explicar??

Foi identificado que havia erro na análise de valor de receita de água para a AP5, que já foi identificado e 

equacionado, conforme estará demonstrado no EVTE a ser publicado juntamente com o edital da 

concessão.

5 2021100824

RAUL GRACA COUTO PINHO - 

Movimento SanitaRio - Fundador e 

Apoiador

EVTE-Bloco 3 - Edital 

DEZ/2020 e Contrato de 

Interdepencia - Consulta 

Publica

Demanda de volume agua excessiva no EVTE do leilao anterior que preve no Ano 1 

da concessão demanda de 219 milhões de m3 para a AP-05. Estudo de demanda 

atualizado indica volume da ordem de 130 milhões m3 ou seja redução de 40%

 Demanda de 130 milhões m3 correspondentes a um consumo de 87 milhões m3, perdas de 35% e 

população de 1,8 milhões. Volume a ser comprado obrigatoriamente da CEDAE conforme minutas 

publicadas na Consulta Publica esta cerca de 100 milhões m3 acima do necessário no Ano 1 o que impacta 

significativamente o OPEX da concessão totalizando mais de de R$ 500 milhões nos 3 primeiros anos.

O volume mímimo a ser comprado pela concessionária, a respeito do m3 de água, foi reavaliado e foi 

identificado que havia uma previsão superestimada, em especial em relação à AP5. Desta forma, o volume 

mínimo foi revisado para baixo para atender à realidade de demanda pela futura concessionária.

6 2021101179
Sydney Cleber de Oliveira - Morador 

- Autônomo

Saneamento Básico (Caráter 

Generalista)
Saneamento Básico para os bairros em torno da Lagoa de Iriry Necessidade de Saúde Pública para os moradores e Proteção Sócioambiental para a lagoa

Pelo projeto atual para o município, a concessionária irá assumir a responsabilidade pelos serviços de 

captação, tratamento, abastecimento de água, coleta e tratamento do esgoto (na área da PPP atual, a 

partir do fim do contrato vigente, em 2024). Toda a área urbana do município, em todos os seus distritos, 

atendendo à classificação do Plano Diretor Municipal, terão as metas de universalização (99% de água e 

90% de esgoto tratado) cumpridas pela concessionária. Evitar o despejo de poluentes advindos do sistema 

de saneamento em corpos hídricos é uma das principais fresponsabilidades da concessionária.

7 20211015536

Flavia Lanari Coelho - Presidente 

Apalma - Ass. de Preservação 

Ambiental das Lagunas de Maricá

Concorrência Internacional 

nº 01/20 - Resultado do 

leilão

Conforme noticiado e divulgado por movimento social, vide anexo abaixo, a Iguá 

Consórcio está sendo denunciada por suspeição em leilão anterior (Bloco 2), 

devido ao fato de que 13,21% de suas ações pertencem ao BNDESPar, subsidiário 

do próprio BNDES que foi quem desenhou o edital de concessão. Portanto, a IGUÁ 

Saneamento pode ter tido informação privilegiada em relação às demais 

concorrentes. Com isso, cria-se suspeição total do BNDES tb!

Suspeita de fraude no leilão da Cedae

a atuação da área de estruturação de projetos do BNDES é institucionalmente segregada da atuação da 

Área de Mercado de Capitais, Participações e Reestruturação de Empresas – AMC, em atendimento à 

Política Corporativa de Barreira de Informações do Sistema BNDES, instituída por meio da Resolução CA nº 

12/2019-BNDES, de 25/10/2019. Assim, observa-se que não há interação institucional entre as duas áreas 

no que se refere à prestação dos serviços de estruturação de projetos de concessões de serviços públicos 

sob a responsabilidade da AEP.  Destaca-se que o valor de outorga pago pelo  Consórcio Iguá pelo bloco 2 

foi de R$ 7,286 bilhões - ágio de 129,68%. O segundo colocado ofereceu R$ 4,158 bilhões, ágio de 49,99%. 

A diferença entre as propostas fou de R$ 3,128 bilhões, praticamente o valor da outorga minima exigida, 

de R$ 3,172 bilhões. Caso o consórcio tivesse acesso a informação privilegiada, bastaria apresentar uma 

proposta 20,01% acima do segundo colocado, ou seja, R$ 4,990 bilhões, e teria vencido o leilão, com uma 

economia de R$ 2,296 bilhões, ou 31,51% do valor ofertado. Desta forma, fica patente que não houve 

qualquer vantaghem indevida do consórcio no processo licitatório.

8 20211015214

Antônio Carlos Mendes Barbosa - 

CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE 

ÁGUAS E ESGOTOS (Chefe de 

Gabinete)

AnexoVI - Contrato de 

Interdependência.  6.1.1.2. 

Os valores mencionados nas 

cláusulas 6.1 e 6.1.1, 

concernentes aos valores do 

metro cúbico de água 

potável a ser fornecido pela 

CEDAE para as 

CONCESSIONÁRIAS, estão 

referidos a data base de 

dezembro de 2019.

 Indicar no ANEXO VI - CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA a data base de 

referência para o valor do metro cúbico de água a ser fornecido pela CEDAE para 

as CONCESSIONÁRIAS. Inclusão da cláusula, conforme: 6.1.1.2. Os valores 

mencionados nas cláusulas 6.1 e 6.1.1, concernentes aos valores do metro cúbico 

de água potável a ser fornecido pela CEDAE para as CONCESSIONÁRIAS, estão 

referidos a data base de dezembro de 2019.

O valor devido pelo fornecimento de cada metro cúbico de água potável deverá ser reajustado, conforme 

previsto na cláusula 6.2 do ANEXO VI-CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA, com base na data base de 

dezembro de 2019

O valor do m3 de água a ser vendido pela Cedae à concessionária obedece o valor calculado de mercado. 

Como a Cedae fez uma recomposição de suas tarifas considerando a data base de maio de 2021 

(eliminando o gap de dois anos sem recomposição), o valor do m3 obedece, neste momento, a uma nova 

composição tarifária, tendo seu valor sido corrigido pelo mesmo índice aplicado ao m3, de 9,8649%. desta 

forma, neste momento, o m3 da água a ser vendida pela Cedae a todas as concessionárias, está em R$ 

1,87, considerando a data base de maio de 2021. O ajuste se deve à necessidade de criar paridade entre os 

preços aplicados a todas as concesisonárias dos blocos 1, 2 2 4, jã licitados, e 3, em processo de licitação.



9 20211015493

Antônio Carlos Mendes Barbosa - 

CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE 

ÁGUAS E ESGOTOS (Chefe de 

Gabinete)

Anexo VI - Contrato de 

Interdependência. 7.1.2. 

Sistema Japeri: ponto de 

entrega localizado 

imediatamente a jusante da 

localização da nova ETA 

Japeri.

Incluir no ANEXO VI – CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA, especificamente na 

relação dos pontos de entrega de água potável da CEDAE às CONCESSIONÁRIAS 

(Cláusula 7.1), o sistema da nova ETA Japeri, que está localizado no município de 

Seropédica. O novo sistema consiste na construção de uma ETA com capacidade 

de 150 l/s, com sistema de captação e adução de água bruta de 115 metros de 

extensão de tubo de ferro fundido em 400 mm de diâmetro nominal, uma adutora 

de água tratada de 355 metros de extensão de ferro fundido no diâmetro nominal 

de 400 mm, um reservatório em concreto armado de 5.000 m3 e 334 metros de 

tronco distribuidor em ferro fundido no diâmetro nominal de 400 mm. Este 

sistema irá beneficiar 98.419 habitantes e está em fase final de construção pela 

CEDAE, com previsão de conclusão para abril de 2022. O valor total previsto de 

investimento é de R$21.121.674,27.

 Este novo sistema com capacidade de produção de 150 l/s será responsável em atender de forma 

compartilhada mais de um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que estão associados a 

diferentes blocos da concessão regionalizada. Desta forma, o sistema Japeri deve ser incluído aos sistemas 

“Upstream” sob a responsabilidade da CEDAE.

Como o sistema de captação e tratamento se insere na estrutura territorial dos grandes sistemas, essa ETA 

será de integral responsabilidade da Cedae, sendo um ativo afeto à atividade de gestão de recursos 

hídricos da companhia na RMRJ.

10 20211015167

Antônio Carlos Mendes Barbosa - 

CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE 

ÁGUAS E ESGOTOS (Chefe de 

Gabinete)

ANEXO IV - CADERNO DE 

ENCARGOS. 7.1. Sistema de 

Abastecimento de Água na 

Zona Oeste (AP-5) do 

Município do Rio de Janeiro. 

7.1.1. A CONCESSIONÁRIA 

deverá priorizar a conclusão 

das obras de ampliação do 

sistema de abastecimento 

de água dos setores 

Guaratiba I e II. As obras 

projetadas pa (cortada)

Incluir no ANEXO IV – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSÃO, especificamente 

no ASPECTOS ESPECÍFICOS DA CONCESSÃO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

(Cláusula 7), a previsão de conclusão do projeto e obra para ampliação do sistema 

de abastecimento de água do sistema Zona Oeste Setores Guaratiba I e Guaratiba 

II. A inclusão das cláusulas com a seguinte redação no ANEXO IV-CADERNO DE 

ENCARGOS DA CONCESSÃO: 7.1. Sistema de Abastecimento de Água na Zona 

Oeste (AP-5) do Município do Rio de Janeiro. 7.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá 

priorizar a conclusão das obras de ampliação do sistema de abastecimento de 

água dos setores Guaratiba I e II. As obras projetadas para o setor Guaratiba I 

compreendem: uma subadutora de 1.600 metros de extensão com diâmetro 

nominal de 900 mm, 2 (dois) reservatórios com volume de 5.000 m3 cada e 

assentamento de 32.823 metros de troncos distribuidores. Os bairros a serem 

atendidos pelo Reservatório Guaratiba I são: Sepetiba e parte de Guaratiba. As 

obras projetadas para o setor Guaratiba II consistem em: uma subadutora de 

3.227 metros de extensão, sendo 790 metros no diâmetro nominal de 800 mm e 

2.437 metros com o diâmetro nominal de 600 mm, construção de 2 (dois) 

reservatórios com volume de 5.000 m3 cada e assentamento de 16.479 metros de 

troncos distribuidores. O reservatório Guaratiba II irá atender parte do bairro de 

Guaratiba.

Os sistemas de alimentação para os reservatórios Guaratiba I e II foram projetados pela CEDAE para 

atender o abastecimento de água para os bairros de Guaratiba e Sepetiba de forma a regularizar a 

distribuição de água potável na região.

O sistema de distribuição de água na AP5 é de responsabilidade da concessionária. Os ativos afetos 

(adutoras) serão integrados à concessão e os valores não amortizados serao alvo de indenização à 

companhia por parte do governo do estado, no modelo de aplicação dos recursos da outorga fixa para 

cumprimento dessas obrigações. Caso ainda haja obras a serem executadas após a concessão, em 29 de 

dezembro, esses procedimentos devem ser alinhados com a concessionária vencedora, de forma a evitar a 

interrupção das obras. Após a assunção pela concessionária, todo o qualquer investimento em 

abastecimento de água, inclusive ampliação da rede de adutoras e de abastecimento na chama "última 

milha" deverá ser feito pela concessionária.

11 20211016951
Sergio Adriane Pires (Prefeitura de 

Rio das Ostras - Engenheiro)

Aletração do item 2.1 do 

Anexo XII - Comitê de 

Monitoramento

 Inserir os Conselhos Técnicos Municipais (CTM), na composição do Comitê de 

Monitoramento.

 O Controle Social é um dos princípios fundamentais das diretrizes nacionais para o saneamento básico e 

para a política federal de saneamento básico, sendo este entendido como o conjunto de mecanismos e 

procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação nos 

processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados com os serviços públicos 

de saneamento básico, no qual o titular dos serviços, que é o Município, deve estabelecer os mecanismos e 

os procedimentos de controle social, portanto há a necessidade de haver uma representatividade dos 

usuários com capacidade técnica suficiente para analisar e propor ajustes, em apreço inciso IV, Art. 3º da 

Lei 11.445/2007, que define controle social como: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem 

à sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas, 

de planejamento e de avaliação relacionados com os serviços públicos de saneamento básico.

Será inserida na estrutura dos blocos de concessão o Conselho de Usuários, conforme determinação 

prevista na lei 13.460/17. Este conselho deve ser formado pelos usuários locais, para o acompanhamento 

das atividades e cumprimento de metas. Consideramos que os técnidos interessados devam particopar 

desse conselho. Porém, caso haja interesse em formar um conselho específico, mesmo sem previsão legal 

ou contratual, o governo do estado, através da Secretaria da Casa Civil, dará voz a todos os interessados 

para que haja plena transparência, garantindo os acessos aos documentos necessários para a participação, 

com exceção daqueles que venham a estar protegidos por questões comerciais ou pela Lei Geral de 

Proteção de Dados.

12 20211016171
Sergio Adriane Pires (Prefeitura de 

Rio das Ostras - Engenheiro)

 Conselhos Técnicos 

Municipais, no item 2.1 do 

Anexo XII - Comitê de 

Monitoramento

Inserir os Conselhos Técnicos Municipais (CTM), na composição do Comitê de 

Monitoramento, de caráter consultivo, não remunerado, formado por Engenheiros 

e Arquitetos do quadro permanente de cada Titular do Serviço Local, com cadeiras 

permanentes em número máximo ao dos servidores do quadro permanente em 

pleno exercício, podendo ainda participar as organizações da sociedade civil com 

afinidades ao tema, profissionais liberais com expertise na área, com tantas 

cadeiras quantos o número dos profissionais do quadro permanente do Titular do 

Serviço Local, propiciando assim, um monitoramento permanente e técnico no 

nível municipal da execução das atividades desenvolvidas pela concessionária ou 

concessionária e CEDAE, exercendo um controle social da prestação do serviço 

com capacidade técnica de analisar e propor ajustes.

O Controle Social é um dos princípios fundamentais das diretrizes nacionais para o saneamento básico e 

para a política federal de saneamento básico, sendo este entendido como o conjunto de mecanismos e 

procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação nos 

processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados com os serviços públicos 

de saneamento básico, no qual o titular dos serviços, que é o Município, deve estabelecer os mecanismos e 

os procedimentos de controle social, portanto há a necessidade de haver uma representatividade dos 

usuários com capacidade técnica suficiente para analisar e propor ajustes, em apreço inciso IV, Art. 3º da 

Lei 11.445/2007, que define controle social como: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem 

à sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas, 

de planejamento e de avaliação relacionados com os serviços públicos de saneamento básico.

Será inserida na estrutura dos blocos de concessão o Conselho de Usuários, conforme determinação 

prevista na lei 13.460/17. Este conselho deve ser formado pelos usuários locais, para o acompanhamento 

das atividades e cumprimento de metas. Consideramos que os técnidos interessados devam particopar 

desse conselho. Porém, caso haja interesse em formar um conselho específico, mesmo sem previsão legal 

ou contratual, o governo do estado, através da Secretaria da Casa Civil, dará voz a todos os interessados 

para que haja plena transparência, garantindo os acessos aos documentos necessários para a participação, 

com exceção daqueles que venham a estar protegidos por questões comerciais ou pela Lei Geral de 

Proteção de Dados.

13 20211016188
Sergio Adriane Pires (Prefeitura de 

Rio das Ostras - Engenheiro)

Seja aberta nova Audiência 

Pública após a definição de 

todos os aderentes e dos 

ajustes no Edital e e que 

seja incluído a previsão dos 

investimentos para os 

serviços do Esgotamento 

Sanitário de Rio das Ostras.

Considerando que as audiências públicas ocorridas nos dias 13 e 15 de outubro 

foram baseadas no edital publicado em 

https://www.concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br/, que sabidamente e 

possivelmente não conste todas as adesões, assim como também não constavam 

as modificações propostas por Rio das Ostras, uma vez que os motivos que 

levaram a não adesão de Rio das Ostras naquela oportunidade (2020) foram a 

exclusão de diversas localidades nos estudos de investimento, além da ausência 

total de investimentos para os serviços de esgotamento sanitário. Assim ao 

comparar as propostas de 2020 e 2021, salvo pela inclusão item 32.4 da minuta do 

contrato, prevendo a possibilidade de expansão da ÁREA DE CONCESSÃO para 

contemplar a concessão pré-existente após encerramento do contrato vigente da 

PPP de Rio das Ostras, meta de 12 anos de SES, caderno de encargos, e por fim o 

estudo de planejamento de universalização da água e do Esgotamento Sanitário de 

Rio das Ostras é o mesmo de 2020: não possui metas, nem Capex e Opex para 

ESGOTO, portanto permanece a ausência total de previsão de investimentos para 

os serviços de esgotamento sanitário para Rio das Ostras. Assim como outros 

documentos disponíveis no site não foram atualizados, como exemplo o Anexo VII 

do contrato, cuja estrutura tarifária é de 2019. Diante do exposto se faz necessária 

a abertura uma Terceira Audiência Pública e que seja incluído a previsão dos 

investimentos para os serviços do Esgotamento Sanitário de Rio das Ostras.

A falta de atualização dos dados tem o potencial de causar dano tanto ao município, como Rio das Ostras, 

onde não consta previsão de investimentos para os serviços de esgotamento sanitário, assim como para as 

grupos interessados, podendo influir negativamente em sua decisão.

Após o lançamento do edital, licitantes e não licitantes poderão apresentar contribuições, 

questionamentos, propostas de melhorias e outros mecanismos que visem qualificar o processo e garantir 

o atendimento aos interesses da sociedade. Essas cintribuições serão analisadas tecnicamente pelas 

equipes do Estado (incluindo a Procuradoria Geral do Estado) e os consultores contratados pelo BNDES, 

ocorrendo ajustes e erratas sempre que se fizerem necessárias, conforme preconizado na legislação.



14 20211020576

Alexandre Beleza Romao 

(Presidente do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Rio das Ostras)

Contrato de Concessão 

(Cláusulas 32.4.1, 32.4.1.1)

A Cláusula 32.4.1 do Contrato de Concessão prevê o pagamento relativo a outorga 

variável por meio de percentuais sobre a receita oriunda da exploração do serviço 

da área a ser adicionada e este valor deverá ser recolhido ao Fundo de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana. O mesmo ocorre com as disposições 

contidas na Cláusula 32.4.1.1 no que diz respeito a outorga fixa. Por sua vez, a 

Cláusula 32.4 estabelece a previsão de expansão da área de exploração com a 

adição, além do esgotamento sanitário da AP-5, também da Parceria Público 

Privada de esgotamento sanitário do Município de Rio das Ostras. A questão que 

se coloca é, o Município de Rio das Ostras não faz parte da Região Metropolitana 

então, a menos que este Fundo tenha por abrangência todo o bloco 3, não seria 

justo que os valores aferidos da outorga variável relativos ao Município de Rio das 

Ostras fossem destinados exclusivamente a este fundo. Desta forma, a sugestão 

seria a modificação da nomenclatura deste fundo, passando a ser denominado 

Fundo de Desenvolvimento Regional dos Municípios do Bloco 3, fundo este que 

atenderia as demais regiões e municípios não inseridos na Região Metropolitana.

O Município de Rio das Ostras, bem como, outros municípios integrantes do bloco de concessão 3 não 

fazem parte da Região Metropolitana. Assim, é necessário a correção deste ponto alterando-se a 

nomenclatura do fundo objetivando contemplar todos os integrantes do bloco, ou criar um fundo para 

atendimento as regiões e municípios não pertencentes Região Metropolitana. Como se trata de valores 

(outorga variável e fixa) referente a inserção de novas áreas a concessão, não seria justo, por exemplo, que 

com a assunção dos serviços de PPP esgotamento sanitário (Rio das Ostras) o valor seja aportado no Fundo 

de Desenvolvimento da Região Metropolitana, até porquê, os valores a serem calculados tomam por base 

as receitas dos serviços da área a ser inserida.

O recolhimento da outorga variável é individual. Será depositado em conta vinculada apresentada pelo 

governo municipal o valor de 3% da arrecadação das concessionárias em seu município, mensalmente. O 

Fundo Metropolitano recebe 0,5% referente aos municípios metropolitanos. Quando da assunção dos 

serviços de esgotamento sanitário, o percentual de 3% que a concessionária recolherá a título de outora 

variável ficarão exclusivamente para o município de Rio das Ostras.

15 20211020654

Alexandre Beleza Romao 

(Presidente do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Rio das Ostras)

Plano de Universalização do 

Município de Rio das Ostras

O item 2 do Plano de Universalização do Município de Rio das Ostras (Introdução e 

Contextualização) faz menção equivocada acerca do prazo final para elaboração 

dos planos municipais de saneamento básico. No texto informa que o prazo final é 

31 de dezembro de 2019 fundamentando a informação com base no Decreto 

Federal nº 9.254/2017.

O prazo para elaboração dos planos se encerra em 31 de dezembro de 2022, conforme Decreto Federal nº 

10.203/2020 assinado pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro.

O Plano de saneamento Básico e que se refere a concessão possui o recorte para abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. É preciso que, para receber o valor da outorga, o município tenha, aprovado, um 

plano de saneamento neste recorte específico até a data de pagamento da primeira parcela, na assinatura 

dos contratos, o que se prevê para o início de março de 2022. Caso o município não possua o plano de água 

e esgoto, o valor não poderá ser transferido, ficando retido até a aprovação do mesmo. O Plano Municipal 

de Saneamento Básico, com prazo final de aprovação em dezembro de 2022, conforme exigência legal, 

inclui as áreas de resíduos sólidos e drenagem pluvial.

16 20211020609

Alexandre Beleza Romao 

(Presidente do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Rio das Ostras)

Contrato de Concessão 

(Cláusula 25.3)

Analisando-se a Cláusula 25.3 do Contrato de Concessão, observa-se que o modelo 

de concessão proposta prevê a AGENERSA como órgão da administração pública 

para o exercício das atividades de regulação e fiscalização sendo uma de suas 

atribuições a aferição dos indicadores de desempenho e metas de atendimento 

com apoio do verificador e certificador independente. Por sua vez, analisando 

também o Anexo V que diz respeito aos aspectos referentes à contratação deste 

verificador e certificador independente não se verifica a possibilidade de 

participação de órgão da administração pública municipal, principal interessado no 

processo de acompanhamento da eficiência da prestação dos serviços. A sugestão 

que se faz é a possibilidade do verificador ou certificador ser um órgão da 

administração pública municipal, ou ainda, mesmo que haja a contratação de um 

verificador ou certificador independente, que haja também a possibilidade da 

participação efetiva dos municípios envolvidos no bloco 3 nos processos de 

fiscalização em apoio a AGENERSA.

Por certo, é sabido que embora haja a expertise, não há estrutura humana suficiente do órgão regulador 

estadual que possa dar conta das atividades de fiscalização em um projeto de concessão com dimensões 

territoriais como é o Bloco 3, composto até o momento de 20 municípios mais a AP-5, lembrando ainda de 

sua responsabilidade junto aos Blocos de Concessão 1, 2 e 4 já leiloados. Desta forma, esta parceria com os 

municípios poderia suprir esta dificuldade. Neste caso, a agência reguladora estadual poderia preparar 

possíveis técnicos municipais que já atuam na área de saneamento básico por meio de capacitações, 

passando estes profissionais a atuarem como uma extensão da própria AGENERSA, sendo “seus olhos” em 

tempo real em toda área de cobertura do bloco 3.

A AGENERSA irá contratar, no mercado, empresas especializadas para atuarem como verificadores e 

autenticadores independentes, que irão, fazer o acompanhamento e fiscalização dos indicadores. Não é 

possível que um órgão público, seja estadual, federal ou municipal, exerça esta atividade, que exige 

expertise comprovada no mercado. O município pode, e deve, acompanhar a execução dos planos de 

investimentos e cumprimento de metas, analisar os dados elaborados pelo verificador independente 

(através do Conselho de Titulares) e apontar à AGENERSA as discordâncias entre suas análises, feitas de 

forma independente e por iniciativa própria, e aquelas apresentadas pelo verificador independente, que 

atuará em nome da agência.

17 20211020943

Alexandre Beleza Romao 

(Presidente do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Rio das Ostras)

Contrato de Concessão 

(Cláusulas 5.5 e 32.4)

 A Clausula 32.4 apresenta a possibilidade de expansão da área de concessão para 

contemplar além da concessão pré-existente do esgotamento sanitário da AP-5, 

também a Parceria Público Privado do esgotamento sanitário do Município de Rio 

das Ostras a partir do término do contrato. Entretanto, na Cláusula 5.5 do mesmo 

contrato de concessão afirma que a inserção destes serviços pré-existentes está 

condicionada a manifestação prévia da Região Metropolitana, conforme se 

observa da leitura da referida cláusula: Desta forma, é necessário a modificação da 

redação com a alteração do dispositivo nos seguintes termos propostos: XX.X. As 

PARTES desde já reconhecem a possibilidade de expansão da ÁREA DA 

CONCESSÃO para contemplar a concessão pré-existente do esgotamento sanitário 

da AP-5, com a extensão dos respectivos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO à área 

adicionada, a partir do encerramento do referido contrato de concessão. XX.X. As 

PARTES desde já reconhecem a expansão da ÁREA DA CONCESSÃO para 

contemplar a Parceria Público-Privada do esgotamento sanitário de Rio das Ostras, 

com a extensão dos respectivos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO à área 

adicionada, a partir do encerramento do referido contrato de concessão.

O texto presente na Cláusula 32.4 não confere a segurança jurídica necessária que possa garantir 

realmente, que ao final do contrato estes serviços serão de fato inseridos ao contrato de concessão 

regionalizado do Bloco 3. O termo “possibilidade” não confere grau de certeza absoluto, sendo uma mera 

perspectiva futura, que pode ou não ocorrer. Importante destacar, que o Município de Rio das Ostras por 

meio de documento formal (Ofício nº 446/2021 -GAB) se manifestou expressamente e de forma clara a sua 

não intenção de prorrogação do contrato PPP solicitando a sua inserção no projeto de concessão 

regionalizada. Assim, não há que se falar em possibilidade, mas sim, desde já, a sua inserção ao projeto, 

inclusive, já com a apresentação dos investimentos e as metas de universalização, ainda que assunção dos 

serviços ocorra somente ao final do contrato, ou seja, no ano de 2024 e estes investimentos também se 

inicie também em 2024. Ademais, a referida cláusula ainda está atrelada a Cláusula 5.5 que vincula a 

inserção destes serviços a uma aprovação Região Metropolitana, isto é, de uma instância a qual o Município 

de Rio das Ostras nem pertence, ou seja, completamente descabido.

Arquivo(s):

Não se pode ser taxativo na redação por duas razões: embora a prefeitura de Rio das Oastras tenha 

assumido o compromisso com a inclusão da área da PPP na concessão regionalizada, essa somente será 

efetivada em 2024, quando o contrato se encerrar, a possibilidade de inclusão está neste sentido, pois o 

município, como titular dos serviços, precisará oficializar esse ponto. Caso não o faça, haverá um 

reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, restrito ao município de Rio das Ostras, uma vez que o 

estudo econômico prevê a assunção do esgotamento sanitário, tanto em investimentos quanto receitas. 

No caso do esgotamento sanitário da AP5, por se tratar de um serviço na Região Metropolitana, caberá ao 

Conselho Deliberativo da Região Metropolitana apresentar a decisão final, Lembrando que, por ser um 

ativo municipal, nesse caso sem previsão de investimentos ou receitas na estrutura do projeto, o município 

do Rio de Janeiro poderá optar por uma nova licitação exclusiva dos serviços, quando o contrato atual for 

encerrado.

18 20211020101

Alexandre Beleza Romao 

(Presidente do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Rio das Ostras)

Contrato de Concessão

Não se observa no contrato de concessão qualquer menção a imediata assunção 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário atualmente 

operados e mantidos pela Autarquia Municipal de Rio das Ostras (SAAE-RO). Desta 

forma, é necessário a inclusão de redação nos seguintes termos propostos: XX.X As 

PARTES desde já reconhecem a imediata expansão da ÁREA DA CONCESSÃO para 

contemplar os serviços de abastecimentos de água e esgotamento sanitário do 

Município de Rio das Ostras sob a responsabilidade do Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto de Rio das Ostras (SAAE-RO), com a extensão dos respectivos SERVIÇOS 

objeto deste CONTRATO à área adicionada.

 Esta questão é de suma importância e, com isso, a necessidade também de estar inserido junto ao contrato 

de concessão de forma expressa a expansão imediata da área de concessão com a assunção dos serviços de 

abastecimentos de água e esgotamento sanitário do Município de Rio das Ostras sob a responsabilidade do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras (SAAE-RO). Ressaltamos também, que o desejo do 

Município de Rio das Ostras em inserir imediatamente estas estruturas atualmente operadas e mantidas 

pelo SAAE-RO também consta do Ofício nº 446/2021 -GAB devendo, portanto, já estarem contemplados 

nos estudos de investimentos com metas a serem realizadas após o leilão, a partir da assunção dos serviços 

pela concessionária vencedora do certame. Por fim, destacamos que o Município de Rio das Ostras somente 

resolveu aderir a esta etapa de concessão do Bloco 3, pois agora lhe foi oportunizado a inserção destes 

serviços, bem como os da PPP junto ao projeto de concessão e que foi acatado pelo Governo do Estado, 

inclusive, sendo dito isso pelo representante do Estado nas Audiências Públicas já realizadas.

A observação está correta e será inserido nos documentos que a concessionária assumirá interalmente os 

serviços atualmente executados pelo serviço autônomo municipal.

19 20211028602

Assoc dos Engs e Arquit Serv Munic 

Rio das Ostras AEA SRO (Engenheiro 

Civil - Secretário da AEA-SRO)

ANEXO III – MODELO DE 

PROPOSTA COMERCIAL, 

item 3.2

Compatibilizar o valor numérico com o valor por extenso do percentual de 

pagamento ao Município Titular pela Concessionária. Será 1% ou 3% ?
A forma atual traz informação inconsistente acarretando dupla interpretação excludentes entre si.

Agradecemos a participação e informamos que a sugestão será acatada. O percentual da outorga variável 

repassada aos municípios é de 3% da receita arrecadada.



20 2021102944
Adriano Braga Franco (Diretor 

dfrancotecnologia)

Geral (Sistema de Controle 

on-line)

Melhoria e controle no abastecimento de água e gestão de esgoto sanitário. 

(Projetos de saneamentos básico). Com base nisso temos algumas características 

como: - Economia financeira nos serviços e projetos a serem executados, através 

das informações precisas de um banco de dados. - Melhorias para o bem estar das 

pessoas.

Melhoria e controle no abastecimento de água e gestão de esgoto sanitário. (Projetos de saneamentos 

básico). Com base nisso temos algumas características como: - Economia financeira nos serviços e projetos 

a serem executados, através das informações precisas de um banco de dados. - Melhorias para o bem estar 

das pessoas.

Agradecemos a participação e informamos que avaliaremos a sugestão para a versão final do documento.

21  20211029874
Adriano Braga Franco (Diretor 

dfrancotecnologia)
Geral (Filtro)

Estação de tratamento de esgoto. Sistema garante água limpa, livre de partícula e 

impurezas provenientes da rede de distribuição de água. Melhor qualidade de 

água.

Sistema garante água limpa, livre de partícula e impurezas provenientes da rede de distribuição de água. 

Melhor qualidade de água.

É de responsabilidade da Concessionária conceber, projetar, construir e operar os sistemas de produção de 

água, atendendo aos parâmetros de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde. Também é de 

responsabilidade da concessionária a construção e operação de  sistemas de esgotamento sanitário 

(coleta, transporte e tratamento)

22 20211029985

Juliana Deguirmendjian (Associada 

Sênior  - Tauil e Chequer Sociedade 

de Advogados)

Anexo X – 

Regramento do 

sistema de 

fornecimento de 

água 

O regramento do sistema de fornecimento de água deve prever 

regras de transição e mecanismos que compensem as demais concessionárias por 

eventuais prejuízos decorrentes da adesão posterior da Concessionária do Bloco 3. 

Além disso, é necessário deixar clara na modelagem a responsabilidade do Estado 

e/ou do 

IRM e/ou da CEDAE pelos prejuízos porventura sofridos pelas demais 

Concessionárias por ações e omissões da CEDAE enquanto ocupante do 

assento do Bloco 3 no Conselho do SFA. 

A ausência de concessionária para o Bloco 3 a partir do início do funcionamento do sistema de 

fornecimento de água pode afetar as demais concessionárias (por exemplo, a postergação do início do 

cumprimento das metas contratuais pela Concessionária do Bloco 3, tal como a de redução de perdas 

físicas, tem o condão de prejudicar as demais concessionárias, que ficam à jusante)

As metas de universalização do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitários são de 5 anos 

para municípios da bacia do Guandu, de oito anos para o abastecimento de água da cidade do Rio de 

Janeiro, e de 11 anos para os demais municípios, fazendo com que se compatibilizem cos as metas dos 

demais blocos já concedidos. os prazos são detemrinados pelo Plano Nacional de Saneamento Básico e 

Marco Legal do Saneamento Básico, com data limite de 2033. devido a essas considerações, não se 

vislumbra possibilidade de danos às metas dos demais blocos já constituídos, cuja assunção não é 

concomitante, uma vez que a Águas do Rio 1 e 4 já assumiram seus blocos em 1º de novembro de 2021 e a 

Iguá somente assumirá a partir de fevereiro de 2022.

23 20211029985

Juliana Deguirmendjian (Associada 

Sênior  - Tauil e Chequer Sociedade 

de Advogados)

Contrato de 

Concessão – 

23.2.22 e 24.1.11

O Contrato de Concessão deve prever mecanismos efetivos de participação  da 

Concessionária do Bloco 3 nas atividades de gestão comercial na área da AP-5. Os 

dispositivos inseridos no Contrato de Concessão são insuficientes para garantir que 

as contribuições da Concessionária do Bloco 3 para a adequação e aprimoramento 

do arranjo de gestão comercial na área operada pela Zona Oeste Mais serão, 

efetivamente, implementadas. Some-se a isso o fato de o contrato de 

interdependência celebrado entre  CEDAE e Zona Oeste Mais determinar rateio 

dos custos das atividades  comerciais na proporção de 50%. Considerando que a 

Concessionária do  Bloco 3 sucederá a CEDAE em tal avença, é ainda mais 

premente a necessidade de adequação da modelagem da Concessão prevista para 

o Bloco 3, com vistas à garantir a participação da nova concessionária na definição 

das regras e procedimentos de gestão comercial na área da AP-5.

A  modelagem da concessão do Bloco 3 apresentou mudanças de baixo efeito prático para assegurar a 

participação da  futura concessionária nas atividades de  gestão comercial na área da AP-5.  As atividades 

de gestão comercial são essenciais para o planejamento e sucesso de uma concessão de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, tendo em vista o caráter estratégico que apresentam para o aproveitamento 

da expertise comercial do licitante vencedor. Tendo em vista que a gestão comercial na área da AP-5 é de 

responsabilidade da Zona Oeste Mais, a atratividade da concessão do Bloco 3 depende de 

escolhas de modelagem que assegurem a participação da futura Concessionária na definição da estratégia e 

na operacionalização da gestão comercial na respectiva área – escolhas essas que, mais uma vez, não foram 

refletidas na modelagem desenvolvida.

A opção adotada no edital teve por base garantir a liberdade para que as concessionárias possam acordar a 

melhor estrutura de compartilhamento de dados e ações, sempre com intermediação da AGENERSA  e da 

RIOÁGUAS. Considerando que a responsabilidade de hidrometração será da concessionária que terá a 

responsabilidade do abastecimento de água, os dados de pressão registrados nos macromedidores serão 

acompanhados por seu CCO, garantindo a informação do volume de água injetado na referida área. A 

Cedae e a ZOMS já possuem um contrato de interdependência que abarca hoje a garantia de acesso pleno 

aos dados, mas esse acesso à concessionária de água será maior pela existência do Verificador 

Independente, que atuará sob a gestão da AGENERSA, assim como haverá a atuação do certificador 

independente. Dessa forma, o acesso pleno às informações e capacidade de controle sobre dados de 

inadimplência, perdas e outras está amplamente garantido. Quaiquer desequilíbrios nas informações serão 

resolvidos pela AGENERSA e, se necessário, com a participação moderadora dos governos do estado e do 

município, gestores públicos dos contratos de concessão. 

24 20211029985

Juliana Deguirmendjian (Associada 

Sênior  - Tauil e Chequer Sociedade 

de Advogados)

Contrato de 

Interdependência 

Pré-Existente - 

8.4.1, 11.3.1, 11.5, 

14.1 

O  Contrato de Concessão do Bloco 3 deve assegurar que a nova 

concessionária (na qualidade de sucessora da CEDAE) e a Zona Oeste 

Mais definirão, em conjunto, os eguintes documentos referenciados 

�no Contrato de Interdependência Pré Existente, independentemente de prévia 

definição de tais documentos por CEDAE e Zona Oeste Mais: (i)  Protocolo de 

Procedimentos dos Serviços Comerciais e Gestão de 

Práticas Interdependentes, referido nas cláusulas 8.4.1 e 11.3.1; (ii) Plano de 

Investimentos para Hidrometração, referido na cláusula 11.5; (iii) Políticas para 

recuperação de crédito e redução de inadimplência, conforme cláusula 14.1. 

A modelagem da concessão do Bloco 3 apresentou mudanças de baixo efeito prático para assegurar a 

participação da 

futura concessionária nas atividades de gestão comercial na área da AP-5.  As atividades de gestão 

comercial são 

essenciais para o planejamento e sucesso de uma concessão de abastecimento de água e esgotamento  

sanitário, tendo em vista o caráter estratégico que apresentam para o  aproveitamento da expertise 

comercial do licitante vencedor. Tendo em vista que a gestão comercial na área da AP-5 é de 

responsabilidade da Zona Oeste Mais, a atratividade da concessão do Bloco 3 depende de escolhas de 

modelagem que assegurem a participação da futura Concessionária na definição da estratégia e na 

operacionalização da gestão comercial  na respectiva área – escolhas essas que, mais uma vez, não foram 

refletidas na modelagem desenvolvida. 

A opção adotada no edital teve por base garantir a liberdade para que as concessionárias possam acordar a 

melhor estrutura de compartilhamento de dados e ações, sempre com intermediação da AGENERSA  e da 

RIOÁGUAS. Considerando que a responsabilidade de hidrometração será da concessionária que terá a 

responsabilidade do abastecimento de água, os dados de pressão registrados nos macromedidores serão 

acompanhados por seu CCO, garantindo a informação do volume de água injetado na referida área. A 

Cedae e a ZOMS já possuem um contrato de interdependência que abarca hoje a garantia de acesso pleno 

aos dados, mas esse acesso à concessionária de água será maior pela existência do Verificador 

Independente, que atuará sob a gestão da AGENERSA, assim como haverá a atuação do certificador 

independente. Dessa forma, o acesso pleno às informações e capacidade de controle sobre dados de 

inadimplência, perdas e outras está amplamente garantido. Quaiquer desequilíbrios nas informações serão 

resolvidos pela AGENERSA e, se necessário, com a participação moderadora dos governos do estado e do 

município, gestores públicos dos contratos de concessão. 

25 20211029985

Juliana Deguirmendjian (Associada 

Sênior  - Tauil e Chequer Sociedade 

de Advogados)

Contrato de 

Interdependência 

Pré-Existente – 

16.6 

A cl. 16.6 do Contrato de Interdependência da AP-5 dispõe que “[a] CEDAE e a 

Concessionária, em (60) sessenta dias a contar da celebração do contrato de 

concessão, definirão como elaborar e documentar o boletim de medição do 

relatório de custos mencionados nos subitens i, ii, iii e iv do item 16.3 acima, e 

todos os demais desembolsáveis e compensáveis”. 

Considerando que a Concessionária do Bloco 3 sucederá a CEDAE no contrato de 

interdependência pré-existente da AP-5, é essencial que a as regras de como 

elaborar e documentar o boletim de medição do relatório de custos 

desembolsáveis e reembolsáveis seja concebida em conjunto pela nova 

Concessionária e a Zona Oeste Mais, em detrimento de qualquer regramento 

existente, incluindo, dentre outros aspectos, metodologia e procedimento de 

apuração de valores controversos e instâncias de solução de disputas 

Para além da participação ativa da Concessionária do Bloco 3 na definição das regras e procedimentos 

operacionais para realização das atividades de gestão comercial, é imprescindível, para se assegurar 

atratividade mínima ao Bloco 3, que a futura Concessionária participe ativamente da elaboração de novas 

normas e procedimentos para medição  de custos desembolsáveis e reembolsáveis no âmbito do Contrato 

de Interdependência da AP-5. A futura Concessionária deve ter segurança de que poderá ajustar com a Zona 

Oeste Mais um procedimento transparente e auditável para medição e 

compartilhamento dos custos, bem como que haverá instância técnica e independente para solução de 

eventuais controvérsias que venham a se instaurar.

A opção adotada no edital teve por base garantir a liberdade para que as concessionárias possam acordar a 

melhor estrutura de compartilhamento de dados e ações, sempre com intermediação da AGENERSA  e da 

RIOÁGUAS. Considerando que a responsabilidade de hidrometração será da concessionária que terá a 

responsabilidade do abastecimento de água, os dados de pressão registrados nos macromedidores serão 

acompanhados por seu CCO, garantindo a informação do volume de água injetado na referida área. A 

Cedae e a ZOMS já possuem um contrato de interdependência que abarca hoje a garantia de acesso pleno 

aos dados, mas esse acesso à concessionária de água será maior pela existência do Verificador 

Independente, que atuará sob a gestão da AGENERSA, assim como haverá a atuação do certificador 

independente. Dessa forma, o acesso pleno às informações e capacidade de controle sobre dados de 

inadimplência, perdas e outras está amplamente garantido. Quaiquer desequilíbrios nas informações serão 

resolvidos pela AGENERSA e, se necessário, com a participação moderadora dos governos do estado e do 

município, gestores públicos dos contratos de concessão. 
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Juliana Deguirmendjian (Associada 

Sênior  - Tauil e Chequer Sociedade 

de Advogados)

Contrato de 

Interdependência 

Pré-Existente – 

20.5 

A cl. 20.5 do Contrato de Interdependência da AP-5 estabelece que “[o] Município, 

via Concessionária, se compromete a manter índices de produtividade na gestão 

comercial, principalmente quanto aos indicadores de leitura e troca de 

hidrômetros, no mínimo iguais aos índices da CEDAE”. Considerando que a 

Concessionária do Bloco 3 sucederá a CEDAE no contrato de interdependência da 

AP-5, a Zona Oeste Mais deverá manter índices de produtividade na gestão 

comercial no mínimo iguais aos índices da Concessionária do Bloco 3. 

Tendo em vista o caráter estratégico das atividades de gestão comercial para a atratividade e sucesso de 

uma concessão de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em havendo exercício compartilhado 

de tais atividades, é importante que a atuação das partes seja pautada em índices de produtividade capazes 

de equalizar o comprometimento e a eficiência de ambas. No caso, para que as licitantes do Bloco 3 

tenham segurança em relação à interface com a Zona Oeste Mais, faz necessário, minimamente, que os 

índices de produtividade concebidos para o Bloco 3 pautem as atividades de gestão comercial também na 

AP-5.

A opção adotada no edital teve por base garantir a liberdade para que as concessionárias possam acordar a 

melhor estrutura de compartilhamento de dados e ações, sempre com intermediação da AGENERSA  e da 

RIOÁGUAS. Considerando que a responsabilidade de hidrometração será da concessionária que terá a 

responsabilidade do abastecimento de água, os dados de pressão registrados nos macromedidores serão 

acompanhados por seu CCO, garantindo a informação do volume de água injetado na referida área. A 

Cedae e a ZOMS já possuem um contrato de interdependência que abarca hoje a garantia de acesso pleno 

aos dados, mas esse acesso à concessionária de água será maior pela existência do Verificador 

Independente, que atuará sob a gestão da AGENERSA, assim como haverá a atuação do certificador 

independente. Dessa forma, o acesso pleno às informações e capacidade de controle sobre dados de 

inadimplência, perdas e outras está amplamente garantido. Quaiquer desequilíbrios nas informações serão 

resolvidos pela AGENERSA e, se necessário, com a participação moderadora dos governos do estado e do 

município, gestores públicos dos contratos de concessão. 
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Juliana Deguirmendjian (Associada 

Sênior  - Tauil e Chequer Sociedade 

de Advogados)

Contrato de 

Interdependência 

Pré-Existente – 29 

Deverá ser expressamente admitida a alteração consensual da cláusula de foro do 

Contrato de Interdependência Pré-Existente, para que Concessionária do Bloco 3 e 

Zona Oeste Mais possam adotar mecanismos de solução de controvérsias que 

entenderem mais apropriados 

Tendo em vista que a gestão comercial na área da AP-5 é de responsabilidade da Zona Oeste Mais, a 

atratividade da concessão do Bloco 3 depende de escolhas de modelagem que não apenas assegurem a 

participação ativa da futura Concessionária nas atividades de gestão comercial, como também aumentem a 

segurança jurídica da convivência com a Zona Oeste Mais. Nesse último aspecto, os mecanismos de solução 

de controvérsias exercem papel importante. A existência de mecanismos escalonados de solução de 

disputas, o caráter técnico das decisões e a celeridade dos julgamentos são fatores relevantes para 

avaliação do risco de sobrevirem conflitos na interação entre as partes, sendo a possibilidade de alteração 

consensual da cláusula de foro do Contrato de Interdependência Pré-existente capaz de melhorar a 

segurança jurídica da inter-relação entre futura Concessionária e Zona Oeste Mais.

A opção adotada no edital teve por base garantir a liberdade para que as concessionárias possam acordar a 

melhor estrutura de compartilhamento de dados e ações, sempre com intermediação da AGENERSA  e da 

RIOÁGUAS. Considerando que a responsabilidade de hidrometração será da concessionária que terá a 

responsabilidade do abastecimento de água, os dados de pressão registrados nos macromedidores serão 

acompanhados por seu CCO, garantindo a informação do volume de água injetado na referida área. A 

Cedae e a ZOMS já possuem um contrato de interdependência que abarca hoje a garantia de acesso pleno 

aos dados, mas esse acesso à concessionária de água será maior pela existência do Verificador 

Independente, que atuará sob a gestão da AGENERSA, assim como haverá a atuação do certificador 

independente. Dessa forma, o acesso pleno às informações e capacidade de controle sobre dados de 

inadimplência, perdas e outras está amplamente garantido. Quaiquer desequilíbrios nas informações serão 

resolvidos pela AGENERSA e, se necessário, com a participação moderadora dos governos do estado e do 

município, gestores públicos dos contratos de concessão. 
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Juliana Deguirmendjian (Associada 

Sênior  - Tauil e Chequer Sociedade 

de Advogados)

Contrato de 

Interdependência 

–6.1 e 8.1.1 

Faz-se necessário revisar a modelagem econômico-financeira da Concessão do 

Bloco 3, notadamente em relação aos volumes de água mínimos anuais 

estipulados para os 3 (três) primeiros anos da vigência do Contrato de Concessão e 

ao respectivo preço a ser pago à CEDAE, tendo em vista que o 

montante anual devido à CEDAE supera a arrecadação projetada para o 

período. Requer-se, ainda, a disponibilização de estudos e pareceres que embasam 

o cálculo do valor do m³ de água no atacado a ser 

cobrado pela CEDAE.

A  despeito do insucesso da primeira tentativa de leilão do Bloco 3, os volumes de água mínimos anuais 

estipulados para os 3 (três) primeiros anos da vigência do Contrato de Concessão e o respectivo preço a ser 

pago à CEDAE não foram revistos na modelagem ora submetida à consulta pública. A atratividade do Bloco 

3 é diretamente influenciada pelas escolhas de modelagem refletidas nos documentos da Concessão, sendo 

recomendável a revisão do modelo econômico-financeiro concebido para a Concessão.

Os volumes mínimos foranm revisados após a identificação de superdimensionamento, apontado durante 

o processo de consulta pública. Os valores atualziados constarão dos documentos da licitação (edital e 

anexos) e no EVTE.
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ANTONIO CARLOS MENDES 

BARBOSA (Chefe de Gabiente - 

CEDAE)

 7.1.2. Sistema Campos 

Elíseos: ponto de entrega 

localizado imediatamente a 

jusante da localização da 

nova ETA Campos Elíseos.

Incluir no ANEXO VI – CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA, especificamente na 

relação dos pontos de entrega de água potável da CEDAE às CONCESSIONÁRIAS 

(Cláusula 7.1), o sistema da nova ETA Campos Elíseos, que está localizado no 

município de Duque de Caxias. O novo sistema consiste na interligação com os 

reservatórios da Petrobrás da Reduc para a captação da água bruta, adutora de 

água bruta com 2,4 km de extensão no diâmetro nominal de DN400mm, elevatória 

de água bruta, a construção de uma ETA com capacidade de 200 l/s, adutora de 

água tratada de 111 metros de extensão no diâmetro nominal de 300mm e 

500mm, dois reservatórios em concreto armado de 2.500 m3 cada e 42,3 km de 

tronco e rede distribuidora. Este sistema irá beneficiar 72 mil habitantes e está 

concluída em fase final de testes operacionais, com previsão de término para 

novembro de 2021. O valor total previsto de investimento é de R$ 41.005.799,28.

 Este novo sistema com capacidade de produção de 200 l/s será responsável por atender parte do 

Município de Duque de Caxias, sendo a água bruta utilizada neste sistema, proveniente de acordo entre a 

CEDAE e a Petrobrás, cuja dinâmica de medição a ser adotada, obedece a metodologia de apuração do 

volume que foi aduzido pela Elevatória de água desarenada da REDUC, subtraído do volume destinado para 

Campos Elíseos, medido nos tanques de reservação. Destacamos que a Petrobras não comercializa água 

bruta. Desta forma, o sistema de Campos Elíseos deve ser incluído aos sistemas “Upstream” sob a 

responsabilidade da CEDAE

Este sistema está fora do Bloco 3 e portanto este comentário está fora do escopo da consulta 

pública, por se tratar de operação não neste Bloco. Eventuais definições referentes a este sistema, 

que atende ao Bloco 4, devem observar a governança prevista no contrato de concessão celebrado 

entre o Estado, a Concessionária e a AGENERSA.
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Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

QUESTIONAMENTOS NO 

ANEXO
QUESTIONAMENTOS NO ANEXO QUESTIONAMENTOS NO ANEXO

Não identificamos 

questionamentos  no anexo 

que fossem diferentes dos 

constantes nesta planilha
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ANTONIO CARLOS MENDES 

BARBOSA (Chefe de Gabiente - 

CEDAE)

No Caderno de Encargos 

deve ser acrescido um novo 

item com o título com a 

indicação a seguir: 8 – 

Aspectos Específicos da 

Concessão no Município de 

Piraí. A Concessionária 

deverá acompanhar as 

decisões comerciais e 

jurídicas decorrentes da 

extinção do Co

O fornecimento de água bruta para a AMBEV, situada na BR-116 Estrada Rio – São 

Paulo, sentido Rio de Janeiro, km 236/237, no distrito industrial do município de 

Piraí, referente ao Bloco 3 não é mencionado no Edital. A CEDAE tinha um 

Convênio com a CINTRA (adquirida pela AMBEV), em que a Cervejaria implantou a 

infraestrutura de captação na represa de Ribeirão das Lajes, elevatória e adutora 

de água bruta, de forma a atender conjuntamente a unidade fabril de cervejas e a 

ETA Piraí. A CEDAE faz a operação do sistema e, conforme previsão do Convênio, o 

ressarcimento do investimento realizado pela Cervejaria em função da construção 

da infraestrutura de água bruta é realizado mediante encontro de contas, tendo 

como parâmetros o valor da obra e os volumes de água bruta fornecidos para a 

unidade fabril ao longo do tempo. Considerando que o sistema de abastecimento 

de água de Piraí passará para responsabilidade do vencedor do Bloco 3, é 

necessário que o regramento desse assunto esteja previsto no Edital. Na 

documentação do Edital não há menção de valor especificado para o valor do m3 

de água bruta a ser fornecido para a AMBEV. Nos Anexos- Grupo 4 – Planos 

Municipais e Plano Metropolitano de Saneamento Básico - Piraí - não é figurada 

vazão de água bruta atualmente fornecida para o abastecimento da AMBEV (ver 

folhas 31,37 e 78/115).

No Caderno de Encargos deve ser acrescido um novo item com o título com a indicação a seguir: 8 – 

Aspectos Específicos da Concessão no Município de Piraí. 

https://www.concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br/documentos A Concessionária deverá acompanhar as 

decisões comerciais e jurídicas decorrentes da extinção do Convênio entre a CEDAE e a AMBEV, bem como 

acordar com a AMBEV a forma e valores para o fornecimento de água bruta. Acrescentar a previsão do 

abastecimento da AMBEV nos estudos referentes ao item 

(https://www.concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br/documentos ) Anexos - Grupo 4 – Planos Municipais e 

Plano Metropolitano de Saneamento Básico – Planos Municipais de Saneamento Básico – Planejamento 

Universalização - Piraí - Estudos Técnicos e Planejamento para a Universalização do Abastecimento de Água 

e Esgotamento Sanitário do Município de Piraí onde essa vazão de água bruta atualmente fornecida para o 

abastecimento AMBEV não é figurada (ver folhas 31, 37 e 78/115). O sistema de água bruta atualmente 

atende conjuntamente a unidade fabril da AMBEV e a ETA Piraí. O processo relativo ao Convênio CEDAE e 

AMBEV foi tornado nulo pelo TCE. Deve ser equacionado a definição da responsabilidade da CEDAE. A 

Concessionária vencedora do certame referente ao Bloco 3 terá que estabelecer as condições comerciais e 

operacionais com a AMBEV.

Conforme estipulado no Contrato de Concessão, a Concessionará substituirá a Cedae na qualidade de 

sucessora e cessionária da CEDAE de todos os direitos adquiridos e obrigações assumidas na esfera destes 

contratos.  A Concessionária vencedora do certame referente ao Bloco 3 terá que estabelecer as condições 

comerciais e operacionais com a AMBEV, com mediação da Agência Reguladora

32 20211029605
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta de Edital - Itens 

36.6.1 e 36.6.2 Minuta do 

Contrato de Concessão - 

Itens 5.5 e 32.4 Anexo IV - 

Caderno de Encargos - Item 

7

Disponibilização de informações/documentos relevantes a respeito das concessões 

pré-existentes e alteração das cláusulas 5.5 e 32.4 da Minuta do Contrato de 

Concessão

Considerando que, segundo entendimento, a inclusão dos serviços das concessões pré-existentes seria 

mandatória, (i) solicita-se confirmação quanto ao direito da Concessionária ao reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato de concessão no momento oportuno, nos termos das cláusulas 5.5 e 31.1 da Minuta 

do Contrato de Concessão; (ii) recomenda-se a disponibilização aos licitantes todos os documentos e 

informações pertinentes/relevantes a respeito das concessões pré-existentes e os ativos que se 

caracterizam como bens reversíveis, de modo a viabilizar a consideração de tais elementos pela futura 

concessionária, possibilitando que as licitantes ofereçam propostas comerciais adequadas; e (iii) 

recomenda-se a alteração das cláusulas 5.5. e 32.4 da Minuta do Contrato de Concessão que, atualmente, 

sugerem que a inclusão futura dessas concessões na área do Bloco 03 seriam uma mera possibilidade e não 

A inclusão futura da concessão pré-existente do esgotamento sanitário da AP-5 na área do Bloco 03 é uma 

possibilidade, a depender da manifestação positiva do titular dos serviços, e não uma obrigação. Os 

serviços de esgotamento sanitário de Rio das Ostras já serão incorporados desde o início da concessão no 

escopo do contrato, mas o Concessionário somente inicia a operação após o término do Contrato de PPP 

pré-existente.

33 20211029928
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta de Edital - Itens 

36.6.1 e 36.6.2 Minuta do 

Contrato de Concessão - 

Itens 5.5 e 32.4 Anexo IV - 

Caderno de Encargos - Item 

7

Disponibilização de informações/documentos relevantes a respeito das concessões 

pré-existentes e alteração das cláusulas 5.5 e 32.4 da Minuta do Contrato de 

Concessão

Continuação: Redações propostas: "5.5. Ao término do contrato de concessão pré-existente indicado na 

subcláusula 32.4, o ESTADO deverá incluir os referidos serviços públicos no objeto do CONTRATO, 

ampliando-se a ÁREA DA CONCESSÃO, após manifestação prévia favorável da REGIÃO METROPOLITANA e 

condicionado à observância prévia das condições e procedimentos para a modificação do CONTRATO, 

inclusive no que diz respeito à necessidade de prévio reequilíbrio econômico-financeiro." "32.4. As PARTES 

desde já reconhecem a obrigatoriedade de expansão da ÁREA DA CONCESSÃO para contemplar a concessão 

pré-existente do esgotamento sanitário da AP-5 e a Parceria Público-Privada do esgotamento sanitário de 

Rio das Ostras, com a extensão dos respectivos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO à área adicionada, a 

A inclusão futura da concessão pré-existente do esgotamento sanitário da AP-5 na área do Bloco 03 é uma 

possibilidade, a depender da manifestação positiva do titular dos serviços, e não uma obrigação. Os 

serviços de esgotamento sanitário de Rio das Ostras já serão incorporados desde o início da concessão no 

escopo do contrato, mas o Concessionário somente inicia a operação após o término do Contrato de PPP 

pré-existente.
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Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta de Edital - Item 

36.6.2 Minuta do Contrato 

de Concessão - Cláusula 

32.4 Anexo IV - Caderno de 

Encargos - Item 7

Alteração dos itens 36.6.2 da Minuta de Edital, cláusula 32.4 da Minuta do 

Contrato de Concessão e 7 do Anexo IV - Caderno de Encargos

Ainda com relação ao tema das concessões pré-existentes, notamos que o item 36.6.2 da Minuta de Edital 

e o item 7 do Anexo IV - Caderno de Encargos se referem apenas à concessão de esgotamento sanitário da 

"AP-5" como uma concessão pré-existente na área do Bloco 03. Por outro lado, a Cláusula 32.4 da Minuta 

do Contrato de Concessão menciona, além da concessão da AP-5, a PPP de esgotamento sanitário de Rio 

das Ostras. Da forma como exposto, não está claro quais são as concessões pré-existentes na área do Bloco 

03 e quais delas serão efetivamente consideradas para fins de futura expansão da área da concessão. Nesse 

sentido, sugere-se que a(s) concessão(ões) pré-existente(s) sejam devidamente definidas e, a partir disso, 

que os itens em referência sejam ajustados e compatibilizados, de modo que tanto o Edital quanto a Minuta 

de Contrato prevejam de forma clara todas as concessões pré-existentes que devem ser consideradas no 

projeto do Bloco 3.

A inclusão futura da concessão pré-existente do esgotamento sanitário da AP-5 na área do Bloco 03 é uma 

possibilidade, a depender da manifestação positiva do titular dos serviços, e não uma obrigação. Os 

serviços de esgotamento sanitário de Rio das Ostras já serão incorporados desde o início da concessão no 

escopo do contrato, mas o Concessionário somente inicia a operação após o término do Contrato de PPP 

pré-existente.
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Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)
Geral (N/A)

 Inclusão de previsões acerca de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) nos 

documentos da concessão

Nos documentos da presente consulta pública, não há qualquer referência ao TAC identificado ("TAC 

Seropédica") (ou a quaisquer outros TACs vigentes nos Municípios da Área da Concessão), tampouco à 

eventual obrigatoriedade de assunção, pela Concessionária, de obrigações estipuladas no referido termo. 

Nesse sentido, e considerando que a existência desse TAC ou de quaisquer outros TACs em municípios do 

Bloco 3 pode impactar diretamente a precificação das propostas das licitantes, em razão dos potenciais 

impactos às condições dos serviços na área da concessão, sugere-se que os documentos da licitação 

esclareçam se as obrigações de algum TAC celebrado pelos Municípios, Estado ou CEDAE serão incluídas 

dentre as obrigações dos concessionários ou não. Em caso positivo, é fundamental que a documentação 

correspondente seja disponibilizada, com detalhamento das obrigações previstas nos referidos TACs, status 

de cumprimento das obrigações pelas partes competentes, valores envolvidos, prazos de cumprimento de 

obrigações, penas previstas em caso de inadimplemento e quaisquer outras informações relevantes, em 

especial as atuais condições dos ativos envolvidos.

As obrigações assumidas pela Cedae, estado e municípios em termos de Ajustamento de Conduta não são 

alvo de sucessão por parte das concessionários. 

36 20211029562
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta de Edital - Itens 5.3, 

21.8.5 e 21.8.6

Alteração dos itens 5.3: "5.3. O pagamento do valor da OUTORGA FIXA será 

promovido diretamente ao ESTADO, representante dos titulares do serviço, e está 

dividido em 3 (três) parcelas. A primeira parcela, no valor de 65% (sessenta e cinco 

por cento) da OUTORGA FIXA, será paga como condição para assinatura do 

CONTRATO, observadas as regras dos itens 21.8.5, 21.8.5.1 e 21.8.5.2. A segunda 

parcela, no valor de 15% (quinze por cento) da OUTORGA FIXA, será paga até 2 

(dois) dias úteis após a emissão do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA. E, a 

terceira parcela, no valor de 20% (vinte por cento) da OUTORGA FIXA, será paga 

até o final do terceiro ano de vigência do CONTRATO, contado a partir da emissão 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA."

Com base nos itens 21.8.5 e 21.8.6 da Minuta do Edital, e tendo em vista a experiência ocorrida na 

Concorrência Internacional nº 01/2020, entendemos que o Estado objetivou criar regramento de 

atualização monetária do valor mínimo da Outorga Fixa pelo IPCA, com o intuito de assegurar que a 

primeira parcela da outorga, a ser paga como condição precedente à assinatura do contrato, terá seu valor 

devidamente atualizado desde a data-base fixada até a data de homologação do certame. As regras 

previstas, porém, não refletem claramente esta pretensão, dando margem para interpretar que todo o 

valor da proposta comercial deveria ser atualizado até a data da homologação do certame, momento esse 

que sequer é previsível quando da apresentação dos documentos, criando insegurança jurídica para os 

licitantes na precificação de suas propostas. Com o intuito de contemplar a preocupação do Estado e trazer 

maior clareza e segurança aos licitantes, evitando discussões a respeito da possibilidade de modificar o 

valor da proposta comercial indicado, sugerimos a alteração dos seguintes itens do Edital, nos termos 

abaixo propostos. Caso esta não seja a intenção do Estado, solicitamos esclarecimentos quanto à 

atualização prevista nas cláusulas em referência e solicitamos a sua adequação no sentido de trazer maior 

clareza ao tema.

A correção monetária pelo IPCA se refere exclusivamente ao valor da outorha mínima, não incluindo 

quaisquer valores de excedentes que venham a ser oferecidos, mantendo, desta forma, o valor global 

ofertado sem alteração.

37 20211029205
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta de Edital - Itens 

21.8.5 e 21.8.6

Alteração dos itens 21.8.5 e 21.8.6: 21.8.5. O valor mínimo da OUTORGA FIXA 

previsto no item 5.1.1. terá como data base [o] e o LICITANTE deverá promover 

sua atualização pelo IPCA até a data da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL, 

sob pena de desclassificação. 21.8.5.1. Caso a PROPOSTA COMERCIAL corresponda 

ao valor mínimo da OUTORGA FIXA, sem qualquer atualização, e não seja 

oferecido ágio sobre o valor mínimo da OUTORGA FIXA ou, ainda, se o ágio 

oferecido for inferior ao valor mínimo da OUTORGA FIXA atualizado nos termos 

previstos no item 21.8.5, o LICITANTE será desclassificado. 21.8.5.2. Caso seja 

oferecido ágio sobre o valor mínimo da OUTORGA FIXA e esse ágio for superior ao 

valor mínimo da OUTORGA FIXA atualizado nos termos previstos no item 21.8.5, 

não haverá impacto no valor da PROPOSTA COMERCIAL do LICITANTE, 

considerando-se como ágio apenas a diferença entre o valor mínimo da OUTORGA 

FIXA atualizado e o valor da PROPOSTA COMERCIAL."

Com base nos itens 21.8.5 e 21.8.6 da Minuta do Edital, e tendo em vista a experiência ocorrida na 

Concorrência Internacional nº 01/2020, entendemos que o Estado objetivou criar regramento de 

atualização monetária do valor mínimo da Outorga Fixa pelo IPCA, com o intuito de assegurar que a 

primeira parcela da outorga, a ser paga como condição precedente à assinatura do contrato, terá seu valor 

devidamente atualizado desde a data-base fixada até a data de homologação do certame. As regras 

previstas, porém, não refletem claramente esta pretensão, dando margem para interpretar que todo o 

valor da proposta comercial deveria ser atualizado até a data da homologação do certame, momento esse 

que sequer é previsível quando da apresentação dos documentos, criando insegurança jurídica para os 

licitantes na precificação de suas propostas. Com o intuito de contemplar a preocupação do Estado e trazer 

maior clareza e segurança aos licitantes, evitando discussões a respeito da possibilidade de modificar o 

valor da proposta comercial indicado, sugerimos a alteração dos seguintes itens do Edital, nos termos 

abaixo propostos. Caso esta não seja a intenção do Estado, solicitamos esclarecimentos quanto à 

atualização prevista nas cláusulas em referência e solicitamos a sua adequação no sentido de trazer maior 

clareza ao tema.

A correção monetária pelo IPCA se refere exclusivamente ao valor da outorha mínima, não incluindo 

quaisquer valores de excedentes que venham a ser oferecidos, mantendo, desta forma, o valor global 

ofertado sem alteração.

38 20211029146
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta de Edital - Item 33.4 

e seguintes

Alteração do item 33.4 e seguintes da Minuta de Edital. Para a alternativa (i), 

sugere-se a exclusão dos itens 33.4.1 e 33.4.2 do edital, bem como a alteração dos 

itens 33.4.3 e 33.4.4 do edital, conforme o seguinte: "33.4.3. O valor total a ser 

pago pela LICITANTE VENCEDORA no âmbito do item 33.4 é de [o], o que 

contempla todas as despesas desembolsadas pelo BNDES até [o], corrigidas, pro 

rata die, a partir da data de cada desembolso realizado pelo BNDES, pelo IPCA, até 

[o]. 33.4.4. O valor estimado indicado no subitem 33.4.3 não contempla os valores 

de atualização monetária a serem calculados a partir de [o] sobre as despesas 

desembolsadas pelo BNDES até [o]." Para a alternativa (ii), sugere-se a inclusão de 

novo item, conforme o seguinte: "33.4.5. Os valores devidos ao BNDES a título de 

remuneração e ressarcimento do valor referente aos gastos incorridos com a 

contratação de serviços de terceiros serão subtraídos do valor da OUTORGA FIXA." 

Caso opte-se por acatar a alternativa (ii), sugere-se a alteração do item 33.2.3, 

conforme o seguinte: "33.2.3. não serão subtraídos do valor da OUTORGA FIXA, 

com exceção do previsto no item 33.4.5."

Em uma concessão, é de extrema importância que todos os valores a serem desembolsados pelas licitantes 

sejam previamente estipulados no Edital de Concessão. Nesse sentido, a fixação de valor de ressarcimento 

ao BNDES pelos estudos realizados é condição imprescindível para que as licitantes possam precificar as 

suas respectivas propostas comerciais. Com relação a um dos pagamentos ao BNDES previstos na presente 

Minuta de Edital, não foi estipulado um valor fixo, mas apenas uma "estimativa de valor total" a ser pago 

pelas licitantes, o que contemplaria todas as despesas desembolsadas pelo BNDES. A ausência de um valor 

definido, porém, causa insegurança às licitantes, que se verão impedidas de elaborar uma proposta 

comercial adequada. Para evitar esta insegurança, o Estado pode adotar uma de duas alternativas: (i) 

previsão de valor fixo referente aos gastos incorridos pelo BNDES com a contratação de serviços de 

terceiros, como o que ocorreu na última licitação ou, alternativamente ou(ii) desconto dos pagamentos ao 

BNDES do valor da OUTORGA FIXA devida. Para cada uma das alternativas propostas, será necessária a 

alteração de itens do edital.

Agradecemos a participação e informamos que a sugestão será acatada, com a previsão de valor fixo para 

o ressarcimento dos gastos incorridos pelo BNDES.

39 20211029242
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)
Minuta de Edital - Item 33.5

Exclusão do item 33.5 da Minuta de Edital, considerando o volume de 

investimentos previstos para o Bloco 3 e tendo como parâmetro as outorgas pagas 

no âmbito da Concorrência Internacional nº 01/2020, é certo que a parcela 

variável em questão terá valor substancial, que certamente será refletido pelas 

licitantes em suas propostas comerciais; afinal, quanto mais elevadas são as 

despesas atribuídas à licitante vencedora, menor tende a ser o valor de OUTORGA 

FIXA proposto.

O elevado valor da parcela variável a ser paga ao BNDES tenderá, portanto, a refletir em uma redução das 

outorgas propostas pelas licitantes interessadas, reduzindo também o valor de outorga a ser atribuído a 

cada Município participante da concessão. Nesse cenário, parece provável que a alocação de valores tão 

elevados ao BNDES em detrimento dos próprios titulares dos serviços e, inclusive, contemplando parcelas 

em muito superiores àquelas fixadas na Concorrência Internacional nº 01/2020, venha a ser questionada 

pelos órgãos de controle competentes, como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ou o Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro, sob o argumento que a opção de modelagem retiraria dos cofres 

públicos o montante correspondente. Considerando, portanto, que (i) a Concorrência Internacional nº 

01/2020 não contemplava o pagamento de remuneração variável ao BNDES; (ii) o BNDES não é titular dos 

serviços para fazer jus ao recebimento de parcela vinculada à outorga fixa; e que (iii) a remuneração 

variável tenderá a reduzir os valores propostos para Outorga Fixa, prejudicando os Municípios titulares dos 

Serviços, sugere-se a exclusão do item 33.5 da Minuta de Edital.

Agradecemos a participação e informamos que a sugestão não será acatada,.



40 20211029746
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 1.1.8

 Disponibilização de listagem do inventário de bens reversíveis e dos bens 

vinculados

 A ausência de visibilidade quanto a esses pontos prejudica a elaboração de propostas comerciais 

adequadas, causando prejuízos tanto às interessadas no certame quanto, em última análise, ao próprio 

Estado e aos Municípios da Concessão. Note-se também que a ausência da documentação em referência é 

problema que persiste desde a Concorrência Internacional nº 01/2020, durante a qual o Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro reconheceu a insuficiência da documentação anexada ao instrumento 

convocatório e determinou ao Estado a sua complementação com todos os documentos e informações 

essenciais para compor os elementos de projeto básico, conforme exigido pelo art. 18, inc. XV, da Lei 

Federal 8.987/95 (Processo nº 100.167-5/2021). Nesse sentido, visando o atendimento à decisão do TCE-RJ 

e em benefício da publicidade, na forma do art. 37 da Constituição Federal e art. 14 da Lei 8.987/1995, 

sugere-se que a lista do inventário de bens reversíveis e dos bens vinculados, com suas características e 

localização atuais, seja divulgada juntamente com os demais documentos da Licitação.

A lista referencial e não exaustiva de bens vinculados será divulgada em conjunto com o Plano de Negócios 

Referencial, de forma semelhante com o que foi realizado na Concorrência Internacional nº 01/2020. A 

realização de inventário exaustivo e completo os bens deverá ser realizado pela futura concessionária, 

conforme normativos do Contrato de Concessão.

41 20211029959
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 1.1.8

Disponibilização de listagem das obras em andamento correlatas ao escopo da 

futura Concessão e seus respectivos cronogramas

Ainda que as licitantes sejam responsáveis pela realização de visitas técnicas para identificação e avaliação 

dos ativos da Concessão, a não disponibilização de listagem das referidas obras tende a refletir de forma 

negativa na precificação de custos por parte das interessadas, além de violar o princípio da publicidade, 

consagrado pelo art. 37 da Constituição Federal e art. 14 da Lei 8.987/1995. Note-se também que a 

ausência da documentação em referência é problema que persiste desde a a Concorrência Internacional nº 

01/2020, durante a qual o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro reconheceu a insuficiência da 

documentação anexada ao instrumento convocatório e determinou ao Estado a sua complementação com 

todos os documentos e informações essenciais para compor os elementos de projeto básico, conforme 

exigido pelo art. 18, inc. XV, da Lei Federal 8.987/95 (Processo nº 100.167-5/2021). Assim, com o intuito de 

assegurar o atendimento à decisão do TCE-RJ, bem como a adequada avaliação dos ativos e a consequente 

precificação das propostas comerciais, recomenda-se a disponibilização de lista de todas as obras em 

andamento correlatas ao escopo da futura Concessão e seus respectivos cronogramas juntamente com os 

demais documentos da Licitação.

As informações de obras em execução pela Cedae que se enquadrem no escopo das responsabilidades 

futuras da concessionária poderá ser solicitada à companhia durante a fase de visitas técnicas.

42 20211029487
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 10.6

Alteração da Cláusula 10.6 da Minuta do Contrato de Concessão: Redação 

proposta: "10.6. A CONCESSIONÁRIA somente poderá desativar e/ou alienar bens 

móveis e equipamentos que se caracterizem como BENS REVERSÍVEIS que deixem 

de ser necessários à OPERAÇÃO DO SISTEMA, cabendo-lhe, previamente, proceder 

à sua imediata substituição por outros em condições de operacionalidade e 

funcionamento semelhantes, com prévia autorização da AGÊNCIA REGULADORA."

A Cláusula 10.6 da Minuta do Contrato de Concessão dispõe que a Concessionária somente poderá 

desativar e/ou alienar bens móveis e equipamentos referentes aos bens vinculados que deixem de ser 

necessários à operação do sistema com a prévia autorização da Agência Reguladora. Nessa linha, e 

conforme disposto na Cláusula 1.1.9 da Minuta do Contrato de Concessão, o termo "bens vinculados" 

abarca não só bens reversíveis, mas também bens privados da Concessionária. Contudo, entendemos que a 

exigência de autorização prévia da Agência Reguladora para desativar e/ou alienar bens privados não é 

cabível, considerando que esses são bens de propriedade da concessionária e não são considerados bem 

reversíveis, servindo para uso administrativo e/ou não essenciais à prestação regionalizada dos serviços. 

Caso contrário, restariam violados os direitos inerentes à propriedade privada, tais como a livre gravação, 

dação em garantia e alienação. Assim, sugere-se que a Cláusula 10.6 da Minuta do Contrato de Concessão 

seja alterada para suprimir a exigência de autorização prévia da Agência Reguladora para alienação de bens 

privados e promover ajustes de redação.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão será acatada.

43 20211029989
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 11.2

Disponibilização de listagem contendo dados relevantes sobre as áreas irregulares 

não urbanizadas

A Cláusula 11.2 da Minuta do Contrato de Concessão prevê que a realização de investimentos em áreas 

irregulares não urbanizadas deve observar o disposto no Anexo IV – Caderno de Encargos da Concessão. No 

referido Anexo IV, contudo, não há uma lista de quais são as referidas áreas, sua localização e dados 

granulares de cada uma delas, como número de habitantes e economias, por exemplo. A definição da 

Cláusula 11.2.1 tampouco permite identificar tais áreas, uma vez que não há nenhuma listagem do Instituto 

de Urbanismo Pereira Passos que tenha sido divulgada junto com os documentos da Consulta Pública. 

Nesse sentido, para fins de apreciação entre todos os interessados e em benefício da publicidade, na forma 

do art. 37 da Constituição Federal e art. 14 da Lei 8.987/1995, sugere-se a disponibilização de lista 

contendo dados relevantes sobre as áreas irregulares não urbanizadas.

As informações sobre as áreas irregulares são compiladas pelo  Instituto de Urbanismo Pereira Passos e 

podem ser consultadas no site https://www.data.rio/apps/sabren/explore

44 20211029358
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 10.9

Disponibilização de listagem das condicionantes ambientais relativas aos bens da 

Concessão

A Cláusula 10.9 da Minuta do Contrato de Concessão estabelece que todos os custos relativos à desativação 

de instalações deverão ser assumidos pela Concessionária, inclusive no que tange às condicionantes 

ambientais. Todavia, não foi publicada uma listagem das condicionantes ambientais relativas aos bens da 

Concessão. Considerando que é obrigação da concessionária a assunção de tais custos, entende-se que não 

é possível decidir adequadamente sobre participar, ou não, do certame, bem como elaborar propostas 

comerciais adequadas sem tal visibilidade. Note-se, inclusive, que a ausência da documentação em 

referência é problema que persiste desde a a Concorrência Internacional nº 01/2020, durante a qual o 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro reconheceu a insuficiência da documentação anexada ao 

instrumento convocatório e determinou ao Estado a sua complementação com todos os documentos e 

informações essenciais para compor os elementos de projeto básico, conforme exigido pelo art. 18, inc. XV, 

da Lei Federal 8.987/95 (Processo nº 100.167-5/2021). Nesse sentido, para fins de apreciação entre todos 

os interessados e em benefício da publicidade, na forma do art. 37 da Constituição Federal e art. 14 da Lei 

8.987/1995, e em respeito à decisão proferida pelo TCE-RJ, sugere-se a disponibilização de lista das 

condicionantes a ser considerada pelas interessadas.

As licitantes devem realizar seus próprios estudos e levantamentos para identificar todos os 

condicionantes ambiemtais que porventura possam ser exigidos para desativações de instalações. Em 

relação á ação do TCE, foi apresnetada a explicação de tratar-se de um contrato de metas e não de obras 

específicas, cujos projetos, que atendam as metas, serão elaborados pela concessionária, quando então 

deverá identificar e atender as condicionantes ambientais.

45 20211029641
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 22.1

Disponibilização de listagem dos imóveis a serem objeto de desapropriações, 

desocupações e quaisquer outras medidas administrativas, bem como indicação 

de sua extensão, matrícula e localização. A Cláusula 22.1 da Minuta do Contrato 

de Concessão prevê que as despesas com “desapropriações, desocupações, 

instituição de servidões e quaisquer outras limitações administrativas necessárias 

à prestação dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO serão efetuadas pela 

CONCESSIONÁRIA”. Não há, contudo, uma listagem das propriedades que, na 

perspectiva do Poder Concedente, devam ser objeto de tais medidas, o que, à luz 

de especificidades das áreas que compõem a Concessão, representa considerável 

incerteza e reduz os elementos objetivos disponíveis para a adequada avaliação do 

risco.

Além de a área da Concessão ser extensa, fator que constitui por si só um elemento de risco relevante, há 

que se considerar elementos de incerteza adicionais como (i) o elevado volume de áreas irregulares 

existentes no Estado do Rio de Janeiro, que dificultam o mapeamento de desapropriações e a própria 

efetivação dessas medidas e (ii) os custos imobiliários elevados no Município do Rio de Janeiro que tendem 

a, por exemplo, ampliar o montante de indenização a ser devido em caso de desapropriações. Diante dessas 

complexidades inerentes ao contexto da Concessão, é certo que deixar de disponibilizar uma listagem de 

todas as propriedades pode levar à redução dos valores de outorga propostos e frustrar a competitividade 

do certame. A ausência da documentação em referência é, ainda, um problema que persiste desde a 

Concorrência Internacional nº 01/2020, durante a qual o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

reconheceu a insuficiência da documentação anexada ao instrumento convocatório e determinou ao Estado 

a sua complementação com todos os documentos e informações essenciais para compor os elementos de 

projeto básico, conforme exigido pelo art. 18, inc. XV, da Lei Federal 8.987/95 (Processo nº 100.167-

5/2021). Nesse sentido, para fins de apreciação entre todos os interessados e em benefício da publicidade, 

na forma do art. 37 da Constituição Federal e art. 14 da Lei 8.987/1995, e em respeito à determinação 

proferida pelo TCE-RJ.

A definição de quais áreas devem ser desapropriadas é responsabilidade da futura Concessionária, quando 

da elaboração dos projetos de engenharia para expansão dos serviços



46 20211029261
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 21.4

 Disponibilização de listagem dos ativos irregulares da CEDAE que passarão para a 

gestão da concessionária. A Cláusula 21.4 da Minuta do Contrato de Concessão 

prevê que a Concessionária será responsável pela estruturação e organização da 

documentação necessária para a regularização de ativos da CEDAE que passarão 

para sua responsabilidade. Não há nos documentos do projeto, contudo, qualquer 

informação a respeito de quais ativos da CEDAE que passarão para a 

responsabilidade da Concessionária e que não estão em situação regular, seja do 

ponto de vista imobiliário ou ambiental. Ocorre que essa informação é essencial 

para avaliação dos custos a serem incorridos com o processo de regularização, 

dimensionamento do risco e dos custos na operação da Concessão.

Entende-se que não é possível decidir adequadamente sobre participar, ou não, do certame, bem como 

elaborar propostas comerciais adequadas sem tal visibilidade. Ainda, relembre-se que a ausência da 

documentação em referência é problema que persiste desde a Concorrência Internacional nº 01/2020, 

durante a qual o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro reconheceu a insuficiência da 

documentação anexada ao instrumento convocatório e determinou ao Estado a sua complementação com 

todos os documentos e informações essenciais para compor os elementos de projeto básico, conforme 

exigido pelo art. 18, inc. XV, da Lei Federal 8.987/95 (Processo nº 100.167-5/2021). Nesse sentido, para fins 

de apreciação entre todos os interessados e em benefício da publicidade, na forma do art. 37 da 

Constituição Federal e art. 14 da Lei 8.987/1995, e em respeito à determinação proferida pelo TCE-RJ, 

sugere-se a disponibilização de lista dos ativos irregulares da CEDAE que passarão para a gestão da 

concessionária.

A licitante deverá realizar seus próprios levantamentos e estudos para participar do procedimento 

licitatório. Destacamos que, quando a citada ocorrência do TCE, foi explicado tratar-se de uma concessão 

de metas, não de obras específicas, que serão definidas pelas concesisonárias.

47 20211029527
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 26.6

Disponibilização de listagem dos benefícios e privilégios tarifários atualmente 

existentes na área da concessão. A Cláusula 26.6 da Minuta do Contrato de 

Concessão prevê que, caso o Estado ou a Agência Reguladora estabeleçam 

privilégios tarifários específicos durante a execução do Contrato, este deverá ser 

revisto para preservar o seu equilíbrio econômico-financeiro. A regra em questão 

não é aplicável aos benefícios já previstos em lei ou na regulamentação da Agência 

Reguladora na data de apresentação da Proposta Comercial, tais como a tarifa 

social ou a tarifa para entidades sem fins lucrativos, como indica a Minuta do 

Contrato de Concessão. Na documentação do da Consulta Pública, contudo, não 

há identificação precisa de todos os benefícios tarifários atualmente existentes 

para além dos mencionados, tema que é de extrema relevância para que as 

interessadas possam realizar a devida avaliação econômico-financeira do Projeto e 

adequada precificação de suas propostas comerciais.

O Estado dispõe de tais informações, tanto que, na audiência pública realizada em 13.10.2021, conseguiu 

indicar de imediato o volume de usuários beneficiários de tarifa social em determinadas localidades. Não 

parece haver razão, portanto, para não as divulgar ao público em geral. Ressalte-se que a ausência de 

divulgação dessas informações é problema que persiste desde a Concorrência Internacional nº 01/2020, 

durante a qual o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro reconheceu a insuficiência da 

documentação anexada ao instrumento convocatório e determinou ao Estado a sua complementação com 

todos os documentos e informações essenciais para compor os elementos de projeto básico, conforme 

exigido pelo art. 18, inc. XV, da Lei Federal 8.987/95 (Processo nº 100.167-5/2021). Nesse sentido, para fins 

de apreciação entre todos os interessados e em benefício da publicidade, na forma do art. 37 da 

Constituição Federal e art. 14 da Lei 8.987/1995, sugere-se a disponibilização de lista dos benefícios e 

privilégios tarifários atualmente existentes na área da concessão.

O EVTE trará as informações acerca do número de economias beneficiárias de tarifa social nos municípios.

Essa informação já constava 

nos estudos anteriores dos 

municípios. E faz parte das 

planilhas do EVTE. Basta 

replicar

48 20211029774
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 28.3.1 

Anexo III - Indicadores de 

Desempenho e Metas de 

Atendimento

Disponibilização de informações a respeito das áreas qualificadas como favelas ou 

aglomerados subnormais

A Cláusula 28.3.1 da Minuta do Contrato de Concessão e o item 4.2 do Anexo III à Minuta do Contrato de 

Concessão preveem que não devem ser considerados no cálculo do Índice de Tarifa Social (ITS) as 

economias beneficiárias de tarifa social de usuários residentes em áreas de favela e aglomerados 

subnormais no Município do Rio de Janeiro. Nos documentos da Consulta Pública, porém, não há 

identificação clara de quais áreas do Município do Rio de Janeiro são qualificadas como favelas ou 

aglomerados subnormais, o que prejudica a avaliação, pelas interessadas, do impacto da não inclusão 

desses usuários no cálculo do ITS. Diante da relevância desse dado para fins de quantificação da proposta 

comercial, bem como para a decisão sobre a participação, ou não, no certame, sugere-se que sejam 

disponibilizadas informações a respeito das áreas qualificadas como favelas ou aglomerados subnormais, 

incluindo (i) listagem das áreas, (ii) estimativa da população que habita essas áreas, (iii) dados de 

perspectiva de crescimento do número de moradores de favelas e aglomerados subnormais, e (iv) dados 

comerciais analíticos (economias ativas e inativas, ligações, inadimplência, volume medido e volume 

faturado) para as áreas de favela e aglomerados subnormais.

Agradecemos a participação e informamos que avaliaremos a sugestão para a versão final do documento. 

As informações sobre as áreas irregulares são compiladas pelo  Instituto de Urbanismo Pereira Passos e 

podem ser consultadas no site https://www.data.rio/apps/sabren/explore

49 20211029524
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo IV - Caderno de 

Encargos - Item 6.16.2

Disponibilização de listagem de toda a infraestrutura da CEDAE que será 

transferida para a concessionária e que não está regular perante as autoridades 

ambientais competentes. O item 6.16.2 do Anexo IV - Caderno de Encargos prevê 

que parte da infraestrutura atualmente operada pela CEDAE e que será transferida 

à Concessionária não possui regularidade ambiental, cabendo à concessionária 

adotar as providências necessárias para a regularização dessas instalações e da 

operação. O Anexo, contudo, não disponibiliza informações a respeito dos ativos 

que estão irregulares, o que impede as licitantes de estimarem os custos a serem 

incorridos com os procedimentos de regularização e, consequentemente, prejudica 

a adequada precificação de suas propostas.

 Para viabilizar a análise dos ativos que estão irregulares e a precificação dos custos para sua regularização, 

bem como para fins de apreciação entre todos os interessados e em benefício da publicidade, na forma do 

art. 37 da Constituição Federal e art. 14 da Lei 8.987/1995, sugere-se a disponibilização de lista 

identificando toda a infraestrutura da CEDAE que será transferida para a concessionária e que não está 

regular perante as autoridades ambientais competentes. Note-se, inclusive, que a ausência da 

documentação em referência é problema que persiste desde a Concorrência Internacional nº 01/2020, 

durante a qual o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro reconheceu a insuficiência da 

documentação anexada ao instrumento convocatório e determinou ao Estado a sua complementação com 

todos os documentos e informações essenciais para compor os elementos de projeto básico, conforme 

exigido pelo art. 18, inc. XV, da Lei Federal 8.987/95 (Processo nº 100.167-5/2021).

A licitante deverá realizar seus próprios levantamentos e estudos para participar do procedimento 

licitatório. Quanto ao TCE, todas as informações foram prestadas ao órgão de controle, fressaltando tratar-

se de uma concessão de metas, não de obras expecíficas.

50 20211029259
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 12.10

 Inclusão de cláusulas acerca da estrutura de cobrança sobre as soluções 

individuais na Minuta do Contrato de Concessão. Durante a fase de Pedidos de 

Esclarecimento da Concorrência Internacional nº 01/2020, o Estado firmou os 

seguintes entendimentos com relação à estrutura de cobrança pelos serviços 

prestados pela Concessionária sobre soluções individuais: (i) a concessionária pode 

cobrar tarifas dos usuários nos casos em que realizar a operação das soluções 

individuais, seguindo o quanto disposto no art. 3º-B, inciso IV e, a contrario sensu, 

no art. 5º da Lei 11.445/2007; e (ii) a possibilidade de a concessionária cobrar 

preço dos usuários para remunerar os custos com a adequação de soluções 

individuais ou coletivas à regulamentação aplicável (assim entendida como as 

regras previstas pela Minuta do Contrato de Concessão e Anexos e outras regras 

que venham a ser editadas pelo Estado, AGENERSA, Agência Nacional de Águas - 

ANA, bem como órgãos ambientais competentes), nos casos em que for 

responsável pelos investimentos em questão.

Tais entendimentos, a despeito de relevantes para composição da estrutura de remuneração da 

Concessionária, não foram refletidos na Minuta do Contrato de Concessão ora posta à consulta pública. 

Nesse sentido, e com o intuito de trazer maior clareza às previsões do Edital e assegurar a coerência com o 

entendimento manifestado no âmbito da Concorrência Internacional nº 01/2020, são propostas as 

seguintes inclusões. Redação proposta: "12.10.1. A operação das soluções individuais específicas pela 

CONCESSIONÁRIA será remunerada mediante a cobrança de TARIFA dos USUÁRIOS. 12.10.2. Nas hipóteses 

em que a CONCESSIONÁRIA realizar os investimentos para adequação das soluções individuais à 

regulamentação aplicável, os custos de implantação serão remunerados mediante cobrança de preço dos 

USUÁRIOS, nos termos do regulamento previsto pelo Anexo VII - Estrutura Tarifária e Serviços 

Complementares."

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão será acatada.

51 20211029371
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 32.4

Disponibilização de informações relevantes sobre as concessões pré-existentes. A 

Cláusula 32.4 da Minuta do Contrato de Concessão lista os contratos de concessão 

pré-existentes que podem vir a ser incorporados ao objeto do Contrato de 

Concessão. No entanto, não há nos documentos da Consulta Pública cópias 

integrais de tais contratos de concessão, tampouco quaisquer outras informações 

relevantes a respeito de tais contratos, como, por exemplo, informações a respeito 

de processos administrativos e judiciais existentes. Esses documentos são 

essenciais para que as Licitantes consigam avaliar o impacto da possível 

incorporação desses Municípios ao escopo do Contrato de Concessão, incluindo os 

efeitos em termos de investimentos, custos e receitas a serem auferidas.

Note-se, inclusive, que a ausência da documentação em referência é problema que persiste desde a 

Concorrência Internacional nº 01/2020, durante a qual o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

reconheceu a insuficiência da documentação anexada ao instrumento convocatório e determinou ao Estado 

a sua complementação com todos os documentos e informações essenciais para compor os elementos de 

projeto básico, conforme exigido pelo art. 18, inc. XV, da Lei Federal 8.987/95 (Processo nº 100.167-

5/2021). Nesse sentido, para fins de apreciação entre todos os interessados e em benefício da publicidade, 

na forma do art. 37 da Constituição Federal e art. 14 da Lei 8.987/1995, sugere-se a disponibilização de (i) 

cópias integrais dos contratos de concessão e de seus termos aditivos; (ii) cópias integrais de convênios de 

cooperação eventualmente celebrados pelos Municípios em questão; (iii) informações a respeito das 

receitas estimadas nessas concessões; (iv) informações a respeito de processos administrativos ou judiciais 

em curso e que estejam discutindo a extinção antecipada de tais contratos; e (v) quaisquer outros 

documentos relevantes para a compreensão das principais informações a respeito dessas concessões.

Não há direito da Concessionária à incorporação da concessão pré-existente da AP-5. A decisão deverá ser 

tomada pelo titular dos serviços ,conforme previsão do Contrato de Concessão. A eventual incorporação da 

concessão pré-existente no escopo do Bloco 3 deverá ser precedida de reequilíbrio econômico-financeiro



52 20211029793
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Edital - Itens 

19.4 e 19.4.1

Alteração de regramento do Edital sobre a forma de apresentação dos 

documentos de habilitação

A Nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133/2021), aprovada no mês de abril do ano corrente, trouxe 

diversas inovações e melhorias à condução dos certames públicos, incorporando regramentos que buscam 

reduzir a excessiva burocracia e formalismo que era característica das licitações brasileiras. No que tange à 

forma de apresentação dos documentos, merecem destaque as regras que (i) suprimem a obrigatoriedade 

de reconhecimento de firma, que passa a ser exigida apenas em caso de dúvidas quanto à autenticidade do 

documento (art. 12, inciso V); e (ii) autorizam a apresentação de cópias simples dos documentos de 

habilitação das licitantes (art. 70, inciso I). Vale lembrar que previsões em sentido semelhante também já 

haviam sido adotadas pela Lei 13.726/2018. Nesse sentido, com o intuito de manter a presente Licitação 

em linha com as melhores práticas de licitações públicas hoje vigentes no País, e com o propósito de reduzir 

a formalidade excessiva e aumentar a competividade do certame, sugere-se que seja facultada aos 

licitantes a apresentação dos documentos de habilitação apenas por meio de cópias simples e com a 

dispensa do reconhecimento de firma.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

53 20211029594
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Edital - Item 

22.10.1.1.

Supressão do Item 22.10.1.1 ou incluir previsão que dispense as empresas de 

apresentar tal certidão, quando aplicável, nos seguintes termos: "22.10.1.1.1. Fica 

dispensada a apresentação da certidão indicada no item 22.10.1.1 acima nos casos 

em que a comarcada sede da LICITANTE não emitir documento oficial com tal teor, 

devendo a LICITANTE apresentar, neste caso, declaração assinada pelo 

REPRESENTANTE CREDENCIADO informando a impossibilidade de apresentação do 

referido documento, preservado o direito de a COMISSÃO DE LICITAÇÃO realizar 

diligências para apurar a veracidade do quanto declarado".

Além de essa declaração não constar do rol de documento de qualificação econômico-financeira previstos 

na Lei de Licitações, há diversas comarcas no País que não emitem certidões específicas dessa natureza. 

Muitas delas incluem a informação na própria certidão negativa de falência, outras se limitam a indicar os 

dispositivos aplicáveis da norma de organização judiciária correspondentes e, ainda, há aquelas comarcas 

que não oferecem a certidão específica ou apõem à certidão negativa de falência qualquer informação 

adicional. Nesse sentido, para ampliar a competitividade do certame sem privilegiar o formalismo 

exacerbado, sugere-se que seja suprimida a previsão do Item 22.10.1.1, haja vista o alto grau de 

preocupação a ser gerado nos licitantes para emissão da documentação nesses termos e, também, pela 

dificuldade de se atender o requisito pelos motivos acima expostos.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão será acatada.

54 20211029468
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Edital - Item 

22.10.4. ANEXO II – 

MODELO DE CARTAS E 

DECLARAÇÕES

Inclusão de modelo de declaração de capacidade de obter recursos financeiros

O item 22.10.4 do Edital prevê que cada Licitante deverá declarar que dispõe ou tem capacidade de obter 

recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e de terceiros 

necessários à consecução do objeto da Concessão, nos termos do Anexo II – Modelo de Cartas e 

Declarações. Contudo, o Anexo II não contém um modelo de declaração com conteúdo semelhante ao 

descrito no item 22.10.4 do Edital. Note-se que a ausência desse documento já havia sido sinalizada com 

relação à Concorrência Internacional nº 01/2020, obrigando o Estado a incluir o referido documento na 

forma de uma Errata ao Edital. Nesse sentido, para que os licitantes possam cumprir com a apresentação 

completa dos documentos e para que não haja quaisquer vícios de ordem formal na apresentação da 

documentação de qualificação, atendendo a formalidade requisitada pelo Edital e seus Anexos, é necessário 

que se inclua um modelo de declaração, que possa ser usada para referência dos licitantes, que ateste a 

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão será acatada.

55 20211029593
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

 Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusulas 

12.13.1 e 12.14

Proposta de Cláusula para que haja coerência e segurança na elaboração do 

projeto executivo e para que as propostas possam ser feitas tendo em vista um 

menor grau de risco contratual, sugere-se a seguinte modificação: Minuta do 

Contrato de Concessão: "12.13.1. O CONTRATO será objeto de revisão 

extraordinária caso o ESTADO e/ou a AGÊNCIA REGULADORA solicitem alterações 

ou revisões ao conteúdo dos projetos executivos e demais estudos preparados 

pela CONCESSIONÁRIA, salvo nos casos em que a solicitação de alteração decorrer 

da existência de erro técnico ou desatendimento às disposições do EDITAL, do 

CONTRATO ou de seus ANEXOS."

A Cláusula 12.13.1 da Minuta do Contrato dispõe que a "solicitação pelo Estado de revisão do conteúdo do 

projeto [executivo] ou de parcelas deste, quando se verificar erro técnico ou desatendimento às disposições 

do Estado, do Contrato ou de seus Anexos, não será objeto de revisão extraordinária do Contrato.". Por sua 

vez, a Cláusula 12.14, subsequente, prevê que a ausência de pedido de revisão de conteúdos dos projetos 

executivos por parte do Estado implicará sua anuência tácita. Perceba-se que não há, dentre as regras da 

Minuta do Contrato, menção à hipótese de a revisão ser solicitada pelo Estado sem que haja qualquer erro 

técnico ou desatendimento às disposições do Edital, do Contrato ou de seus Anexos, hipótese essa que, a 

nosso ver, ensejará a revisão extraordinária do Contrato.

Caso o estado apresbnete qualquer pedido que não atenda à legislação ou critérios técnicos, que cause 

dano ou implique em reequilíbrio contratual, existem instâncias recursais, como a Agenersa, para serem 

acionadas pela concesisonçária.

56 20211029448
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusulas 14.4 

e 19.10

Proposta de Cláusula complementar à Cláusula 19.10, com o intuito de trazer 

maior clareza e transparência aos documentos da licitação, sugere-se que seja 

incluída a subcláusula 19.10.2 à Minuta do Contrato de Concessão, nos seguintes 

termos: "19.10.2. Aplica-se à administração temporária da CONCESSIONÁRIA, no 

que couber, o procedimento disposto na Cláusula 14.4 para a transferência do 

controle societário da CONCESSIONÁRIA ao agente financiador"

A Cláusula 14.4 da Minuta do Contrato de Concessão estipula que o Estado "autorizará a transferência do 

controle societário da Concessionária para o agente financiador com o objetivo de promover a 

reestruturação financeira da Concessionária e assegurar a continuidade da prestação dos serviços (step in)". 

Na sequência, as subcláusulas 14.4.1, 14.4.2 e 14.4.3 estipulam o procedimento a ser observado para a 

autorização da transferência do controle societário. Por sua vez, a Cláusula 19.10 e subsequentes preveem 

requisitos para se permitir tanto a hipótese de transferência do controle societário da Concessionária aos 

financiadores como a administração temporária, bem como suas consequências. Entretanto, não há 

previsão do procedimento a ser adotado para a administração temporária. Indagada quanto a este ponto 

durante a fase de Pedidos de Esclarecimento da Concorrência Internacional nº 01/2020, o Estado confirmou 

que os procedimentos a serem adotados para a transferência de controle se aplicam, no que couber à 

administração temporária.

Considerando a resposta do estado na concorrência internacional 01/2020, os mesmos procedimentos se 

aplicam á concorrência internacionao 01/2021

57 20211029120
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 

33.4.18

Alteração de redação do Cláusula 33.4.18, de modo que que não haja dúvidas 

quanto à possibilidade de os empregados da CEDAE serem qualificados como 

"agentes públicos" na eventualidade de ocorrer manifestações do teor previsto, 

sugere-se o seguinte ajuste à redação da referida cláusula: "33.4.18. 

manifestações sociais que afetem de qualquer forma a prestação dos SERVIÇOS, 

incluindo greves de agentes públicos ou de empregados de empresas estatais, 

incluindo a CEDAE, que impactem na prestação dos SERVIÇOS, excetuadas as 

greves internas de empregados da própria CONCESSIONÁRIA"

A Cláusula 33.4.18 da Minuta do Contrato de Concessão aloca ao Poder Concedente o risco de 

"manifestações sociais que afetem de qualquer forma a prestação dos SERVIÇOS, incluindo greves de 

agentes públicos, que impactem na prestação dos SERVIÇOS, excetuadas as greves internas de empregados 

da própria CONCESSIONÁRIA". Durante a fase de Pedidos de Esclarecimento à Concorrência Internacional 

nº 01/2020, o Estado esclareceu que, para fins de aplicação do dispositivo em questão, os empregados 

públicos da CEDAE seriam enquadrados no conceito de "agentes públicos".

Considerando a resposta do estado na concorrência internacional 01/2020, os mesmos procedimentos se 

aplicam á concorrência internacionao 01/2021

58 20211029909
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

 Anexo IV - Caderno de 

Encargos - Item 3.4

Inclusão de previsão relativa ao reequilíbrio econômico-financeiro em caso de 

modificações unilaterais aos projetos executivos, , visando dar maior segurança 

jurídica e embasamento para realização das propostas por parte das licitantes, 

sugere-se que o Caderno de Encargos seja alterado em seu item 3.4 para que 

referido entendimento seja contemplado de forma expressa, nos seguintes 

termos: "Eventuais determinações do Estado para modificação dos projetos 

tratados no item 3.4 do Anexo IV - Caderno de Encargos da Concessão ensejarão 

reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em favor da 

Concessionária caso resultem na realização de investimentos em montante 

superior àqueles estipulados neste Anexo IV, observada, em todos os casos, a 

matriz de riscos contratuais."

 Durante a fase de Pedidos de Esclarecimento à Concorrência Internacional nº 01/2020, indagado sobre o 

tema, o Estado confirmou que determinações do Estado para modificações dos projetos executivos 

preparados pela Concessionária ensejam o reequilíbrio econômico-financeiro do Contato caso ensejem a 

realização de investimentos em valores superiores àqueles definidos no Caderno de Encargos. Este 

entendimento, contudo, não foi consolidado na documentação ora submetida à consulta pública.

Considerando a resposta do estado na concorrência internacional 01/2020, os mesmos procedimentos se 

aplicam á concorrência internacionao 01/2021



59 20211029370
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)
N/A

Sugere-se a disponibilização de lista ou de todos os documentos pertinentes 

relativos às seguintes questões: (i) geração e destinação de resíduos sólidos, tais 

como licenças existentes dos aterros e a destinação ambiental; (ii) existência de 

alguma disputa ou conflito social do qual qualquer um dos ativos da concessão 

tenha sido alvo; (iii) todas as ações realizadas atualmente pela CEDAE em relação à 

gestão social dos seus empreendimentos, entorno e áreas direta e indiretamente 

afetadas; (iv) confirmação de eventuais ativos em área onde houve necessidade de 

resgate arqueológico; (v) estudos indicativos de áreas susceptíveis à ocorrência de 

artefatos arqueológicos; (vi) existência de compensações ambientais ou Termos de 

Compromisso de Regularização Ambiental (TCRA) vigentes; e (vii) existência de 

áreas contaminadas ou sob investigação ambiental.

Durante a fase de pedidos de esclarecimento da Concorrência Internacional Nº 01/2020, foram solicitadas 

pelos interessados e devidamente divulgadas algumas informações de ordem ambiental e relativas a ativos 

da concessão. Essa disponibilização deu-se em consonância com a determinação proferida pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro para complementação do instrumento convocatório com todos os 

documentos e informações essenciais para compor os elementos de projeto básico, conforme exigido pelo 

art. 18, inc. XV, da Lei Federal 8.987/95 (Processo nº 100.167-5/2021). Considerando que tais informações 

não foram disponibilizadas junto à documentação da presente consulta pública e para fins de apreciação 

entre todos os interessados e em benefício da publicidade, na forma do art. 37 da Constituição Federal e 

art. 14 da Lei 8.987/1995.

Agradecemos a participação e informamos que avaliaremos a sugestão para a versão final do documento.

60 20211029758
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Gerenciamento - Cláusula 

17.3

Alteração da Cláusula 17.3 da Minuta do Contrato de Gerenciamento, com o 

intuito de trazer maior clareza ao regramento em questão, sugere-se que a 

cláusula 17.3 passe a prever de forma expressa que a multa será destinada ao 

Estado, nos seguintes termos: "17.3. Caso o MUNICÍPIO rescinda unilateralmente 

o presente CONTRATO ou descumpra suas obrigações, de modo a torná-lo 

inexequível, ficará sujeito à sanção de multa no valor de 20% (vinte por cento) da 

OUTORGA FIXA não amortizada, a ser paga ao Estado do Rio de Janeiro, observado 

o rito procedimental estabelecido pela Lei estadual nº 5.427/2009, sem prejuízo 

da indenização devida à CONCESSIONÁRIA."

A Minuta do Contrato de Gerenciamento a ser celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e os Municípios 

dispõe, em sua cláusula 17.3, que, em caso de rescisão unilateral ou descumprimento de obrigações, o 

Município ficará sujeito à sanção de multa de 20% da outorga fixa não amortizada, sem prejuízo da 

indenização devida à Concessionária. Conforme afirmado na fase de esclarecimentos ao Edital na 

Concorrência Internacional Nº 01/2020, as eventuais multas aplicadas aos Municípios pela rescisão 

unilateral do Contrato de Gerenciamento serão devidas ao Estado do Rio de Janeiro, e não à Concessionária.

Considerando a resposta do estado na concorrência internacional 01/2020, os mesmos procedimentos se 

aplicam á concorrência internacionao 01/2021, não havendo necessidade de alterações no texto.

61 20211029109
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 33.4.1

Alteração da Cláusula 33.4.1 da Minuta do Contrato de Concessão, para que dela 

conste de forma expressa a possibilidade de revisão da equação econômico-

financeira em caso de modificações à área da concessão, ampliando, assim, a 

segurança dos licitantes na formulação de suas propostas: "33.4.1. alteração da 

ÁREA DA CONCESSÃO em razão: (i) da transformação de áreas rurais em áreas 

urbanas; (ii) da transformação de áreas urbanas em áreas rurais; (iii) da saída 

antecipada de Municípios do escopo da Concessão; (iv) da extinção, durante a 

vigência do Contrato de Concessão, dos Convênios de Cooperação firmados com 

quaisquer dos Municípios da Concessão; e (v) do ingresso de novos Municípios na 

ÁREA DA CONCESSÃO, incluindo a expansão prevista na Cláusula 32.4 deste 

CONTRATO."

Durante a execução do Contrato de Concessão, diversas variáveis poderão resultar na modificação da área 

da Concessão, resultando no direito da Concessionária à revisão do equilíbrio econômico-financeiro 

contratual. Inclusive, esse foi o entendimento assentado durante a fase de esclarecimentos da Concorrência 

Internacional nº 01/2020, quando, questionado acerca da possibilidade de reequilíbrio contratual em face 

da saída de Municípios da Concessão e a extinção dos Convênios de Cooperação entre Estado e Municípios, 

o Estado confirmou a possibilidade de revisão do equilíbrio contratual. Não obstante, nota-se que a 

documentação ora submetida à consulta pública não dispõe de forma expressa que tais situações ensejarão 

a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.

A alteração do objeto do contrato, seja pela saída de um município, para o que existe um rito formal e não 

ocorre apenas com uma decisão executiva, seja pelo ingresso de um município, que também exigirá rito 

específico, gera reequilíbrio do contrato.

62 20211029640
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 32.4

Alteração da Cláusula 32.4.1.2 da Minuta do Contrato de Concessão. Com o intuito 

de manter coerência entre as previsões da Minuta do Contrato de Concessão e a 

interpretação adotada pelo Estado na Concorrência Internacional nº 01/202, 

sugerimos as seguintes alterações à cláusula em referência: "32.4.1.2. 

Sucessivamente e adicionalmente ao repasse de valores da OUTORGA VARIÁVEL 

pela CONCESSIONÁRIA ao Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana, 

poderá ser previsto o pagamento de OUTORGA FIXA ao Fundo de Desenvolvimento 

da Região Metropolitana, desde que seja apurado resultado positivo sobre o fluxo 

de caixa marginal da Concessionária, em procedimento de equilíbrio econômico-

financeiro, e que tal montante não comprometa a exequibilidade financeira da 

execução do CONTRATO."

A Cláusula 32.4.1.2 da Minuta do Contrato de Concessão dispõe que a expansão da área da concessão para 

inclusão das concessões pré-existentes da AP-5 e de Rio das Ostras poderá ensejar, "quando couber", a 

obrigação da Concessionária de repassar valores de outorga fixa diretamente ao Fundo de Desenvolvimento 

da Região Metropolitana. A cláusula, porém, não estipula em que bases essa obrigação será apurada. 

Durante a fase de pedidos de esclarecimento à Concorrência Internacional nº 01/2020, o Estado afirmou 

que a outorga seria devida se, após avaliação no procedimento de equilíbrio econômico-financeiro, ocorrer 

de o ingresso das novas áreas trazer resultado positivo sobre o fluxo de caixa marginal da concessionária.

A inclusãoda átrea atualmente sob concessão em Rio das Ostras já faz parte dos estudos econômicos do 

projeto, com a assunção dos serviços pela concesisonária a partir do encerramento do contrato de PPP 

atual. No caso da AP5 a inclusão é uma possibilidade, cabendo ao município, titular do serviço, a decisão 

final spobre o procedimento.

63 20211029540
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 12.9

Alteração da Cláusula 12.9 da Minuta do Contrato de Concessão. Com o intuito de 

manter a coerência entre os documentos ora submetidos à consulta pública e o 

entendimento então manifestado, sugerimos o seguinte ajuste à Cláusula 12.9 da 

Minuta do Contrato de Concessão: "12.9. A CONCESSIONÁRIA encaminhará ao 

ESTADO, com cópia para a AGÊNCIA REGULADORA, em até três meses da 

conclusão de cada uma das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, e 

exclusivamente para fins de registro técnico, 3 (três) exemplares completos das 

peças escritas e desenhadas (desenhos “as built”), definitivas, relativas às OBRAS 

DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA executadas, em meio eletrônico e impresso 

que permita a sua reprodução de acordo com as normas técnicas aplicáveis."

Durante a fase de Pedidos de Esclarecimento à Concorrência Internacional nº 01/2020, o Estado confirmou 

que a exigência de envio de cópias dos desenhos "as built" das obras realizadas pela Concessionária 

objetivaria exclusivamente o registro técnico da documentação.

Considerando a resposta do estado na concorrência internacional 01/2020, os mesmos procedimentos se 

aplicam á concorrência internacionao 01/2021, não havendo necessidade de alterações no texto.

64 20211029380
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 12.4.1
Supressão da Cláusula 12.4.1. da Minuta do Contrato de Concessão

A Cláusula 12.14 da Minuta do Contrato de Concessão prevê que a não solicitação pelo Estado da revisão 

do conteúdo dos projetos executivos apresentados pela Concessionária em relação às obras de 

aperfeiçoamento do sistema nos 60 dias seguintes a sua submissão pela Concessionária implicará a sua 

anuência tácita. A Cláusula 12.14.1, por sua vez, prevê que “o ato de anuência tácita deverá ser submetido 

à instância superior do Estado para avaliação da anuência”. Contudo, se a anuência é tácita, não há ato 

administrativo propriamente dito que possa ser submetido a outra instância para apreciação. Dessa forma, 

sugerimos a exclusão da cláusula 12.14.1.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

65 2021102933
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusulas 12.18 

e 12.19

Alteração da Cláusula 12.18 da Minuta do Contrato de Concessão, para manter a 

coerência com o entendimento manifestado na última licitação e trazer maior 

clareza as disposições em questão, sugerimos os seguintes ajustes à Cláusula 

12.18: "12.18. O ESTADO poderá, por meio de alteração unilateral do CONTRATO, 

nos termos da cláusula 32.2.2, incorporar ao SISTEMA as OBRAS DE 

APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA não realizadas pela CONCESSIONÁRIA e 

executadas pelo ESTADO e/ou por MUNICÍPIO participante da PRESTAÇÃO 

REGIONALIZADA, mediante a observância dos pressupostos e requisitos previstos 

neste CONTRATO e garantida a manutenção do seu equilíbrio econômico-

financeiro".

Durante a fase de Pedidos de Esclarecimento à Concorrência Internacional nº 01/2020, o Estado esclareceu 

que as previsões das Cláusulas 12.18 e 12.19, relativas à incorporação ao Sistema de obras executadas pelo 

Estado e pelo Município, diriam respeito a investimentos que estariam no escopo da Concessionária, mas, 

por circunstâncias supervenientes, acabaram sendo executadas pelo Poder Público. No entanto, este 

aspecto não está claro na redação das cláusulas em referência, que parece, ao contrário, criar uma 

mecânica contratual que permite a incorporação de outras obras executadas pelo Poder Público ao sistema.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.



66 20211029431
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 20.3

 Inclusão de regras para descentralização de funções da Agência Reguladora. 

Propõe-se a inclusão das seguintes subcláusulas à Cláusula 20.3 da Minuta do 

Contrato de Concessão: "20.3.2. A CONCESSIONÁRIA deverá ser previamente 

notificada acerca da celebração do instrumento de cooperação a que alude a 

subcláusula 20.3., devendo a AGÊNCIA REGULADORA informá-la das atribuições a 

serem assumidas pela agência reguladora municipal. 20.3.3. A agência reguladora 

municipal que assumir, total ou parcialmente, as funções da AGÊNCIA 

REGULADORA, deverá cumprir com todas as disposições do CONTRATO DE 

CONCESSÃO e seus ANEXOS, preservado o direito da CONCESSIONÁRIA ao 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em função da edição de atos, 

normativos ou não. 20.3.4. A descentralização das funções da AGÊNCIA 

REGULADORA não importará em acréscimo ou alteração ao montante devido a 

título de Taxa de Fiscalização sobre os Serviços Públicos Delegados, que ainda será 

devida pela CONCESSIONÁRIA exclusivamente à AGÊNCIA REGULADORA nos 

termos da Cláusula 20.8 deste CONTRATO".

O Estado confirmou, durante a fase de Pedidos de Esclarecimento à Concorrência Internacional nº 01/2020, 

que (i) a Concessionária deverá ser previamente notificada acerca da celebração do instrumento de 

cooperação para descentralização das funções, com indicação precisa das possíveis alterações na 

interlocução e nas atribuições de uma ou outra entidade, sem prejuízo de alterações ao Contrato de 

Concessão mediante aditivos e (ii) a agência reguladora municipal deverá cumprir com todas as regras 

estipuladas no Contrato de Concessão, seus anexos e demais documentos do Projeto, caso contrário 

desencadeará o reequilíbrio econômico-financeiro em favor da Concessionária. Ainda, o Estado confirmou 

que a taxa de fiscalização dos serviços públicos, equivalente a 0,5% das receitas faturadas mensalmente, 

ainda seria recolhida à AGENERSA, que, então, seria responsável por partilhar os recursos com as demais 

agências reguladoras. Estes entendimentos, contudo, não foram transpostos para a documentação ora 

submetida à consulta pública.

Considerando a resposta do estado na concorrência internacional 01/2020, os mesmos procedimentos se 

aplicam á concorrência internacionao 01/2021, não havendo necessidade de alterações no texto.

67 20211029406
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 25

Alteração da Cláusula 25.5.8 da Minuta do Contrato de Concessão. Dado que o 

tema é de relevância ímpar para a definição das tarifas efetivas da Concessionária, 

propõe-se a alteração da Cláusula 25.5.8 para que dela conste expressamente que 

o relatório de verificação anual preparado pelo Verificador Independente é 

integralmente embasado nos relatórios mensais discutidos junto à Concessionária. 

"25.5.8. O relatório de verificação anual, elaborado pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE para realizar operações aritméticas a partir dos dados contidos 

nos relatórios mensais de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO 

discutidos com a CONCESSIONÁRIA, subsidiará a deliberação da AGÊNCIA 

REGULADORA quanto à incidência dos INDICADORES DE DESEMPENHO sobre a 

TARIFA, nos termos previstos na cláusula 28".

A Cláusula 25 da Minuta do Contrato de Concessão prevê o procedimento para a apuração dos indicadores 

de desempenho e metas de atendimento, que serão considerados para fins de cálculo dos valores da tarifa 

efetiva. De acordo com o referido procedimento, a Concessionária e o Verificador Independente discutem o 

relatório mensal dos indicadores de desempenho que, ao fim, será objeto de decisão pela AGENERSA. Já o 

relatório de verificação anual previsto na Cláusula 26.5.8, que é determinante para a definição dos 

indicadores de desempenho que incidirão sobre a tarifa, é discutido sem que haja qualquer contraditório 

com a Concessionária para a definição dos dados. Sobre o tema, o Estado esclareceu, durante a fase de 

Pedidos de Esclarecimento da Concorrência Internacional nº 01/2020, que o relatório de verificação anual 

consiste em mera operação aritmética dos dados que constam dos relatórios de verificação mensal sobre os 

indicadores de desempenho e, portanto, não contempla nenhum elemento novo que não tenha sido 

discutido e definido nos relatórios mensais. Este entendimento, contudo, não foi consolidado na 

documentação ora submetida à consulta pública.

Considerando a resposta do estado na concorrência internacional 01/2020, os mesmos procedimentos se 

aplicam á concorrência internacionao 01/2021, não havendo necessidade de alterações no texto.

68 20211029958
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo IV - Caderno de 

Encargos - Item 3.3.2

Alteração do item 3.3.2 do Caderno de Encargos, recomendamos a alteração do 

parágrafo em referência nos seguintes termos: " A AGÊNCIA REGULADORA poderá 

propor alterações no plano apresentado, que deverá ser discutido com a 

CONCESSIONÁRIA. Havendo divergências, a disputa pode ser dirimida pelo 

COMITÊ TÉCNICO ou pela arbitragem, não podendo ser imputada à 

CONCESSIONÁRIA quaisquer sanções por atrasos no cumprimento do plano de 

ação em decorrência da demora na solução da disputa".

O item 3.3.2 do Anexo IV à Minuta do Contrato de Concessão (Caderno de Encargos da Concessão) estipula 

o procedimento para aprovação do plano de ação elaborado pela Concessionária e submetido ao Estado e à 

Agência Reguladora. Dentre outros pontos, o item prevê que, caso a Concessionária e a Agência Reguladora 

divirjam com relação a alterações no plano, a disputa poderá ser resolvida pelo Comitê Técnico ou levada à 

arbitragem (pg. 10). Ocorre que, enquanto não solucionada a disputa, a execução do plano de ação pode 

ficar comprometida, acarretando atrasos na realização de investimentos. Entendemos que, nesses casos, a 

Concessionária não poderá ser alvo de penas, tendo em vista que eventuais atrasos não derivarão de 

descumprimento contratual ou de causa a ela imputável, mas sim da própria dinâmica temporal inerente à 

solução de controvérsias. Caso contrário, imputar-se-ia à Concessionária um verdadeiro ônus por 

simplesmente discordar de decisões da agência reguladora, o que tende a inviabilizar o exercício de seu 

direito constitucional, legal e contratual a recorrer aos mecanismos de solução de controvérsias.

Eventuais atrasos justificados por questões de julgamento por parte do comitê técbnico /oue necessidade 

de arbitragem eximem de responsabilidade a concessionária, por não ser responsável única pelo atraso. 

Somente se identificado que o atraso seja causado por posicionameno manifestatamente com o intuido de 

atrasar a execução, por parte da concessionária, é que esta poderá ser alvo de investigação para possível 

sanção.

69 20211029609
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)
Minuta do Edital - Item 22.9

Alteração do item 22.9 da Minuta do Edital, sugerimos que a desnecessidade de 

registro seja prevista de forma expressa no item em referência, nos seguintes 

termos: "22.9. No caso de CONSÓRCIO, a LICITANTE deverá apresentar 

instrumento de constituição de consórcio ou de Compromisso de Constituição de 

SPE, subscrito pelas CONSORCIADAS, na forma do item 23.12 deste EDITAL, 

dispensada, para fins de atendimento à habilitação jurídica prevista neste EDITAL, 

e a obrigação de registro do respectivo instrumento no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos."

Com relação à participação do certame em consórcio, o item 22.9 da Minuta do Edital dispõe que a 

Licitante deverá apresentar o instrumento de constituição do respectivo consórcio ou, então, compromisso 

de constituição de SPE. Entendemos que, em ambos os casos, não há necessidade de registro dos 

documentos no cartório de registro e títulos e documentos para entrega na data da proposta comercial, 

posto que tal exigência conformaria excessiva burocratização do processo.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão será acatada.

70 20211029157
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

 Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 1.1.70 

Anexo V à Minuta do 

Contrato de Concessão - 

Disposições para 

contratação de verificador e 

certificador independentes

Inclusão de critérios para contratação de Verificador e Certificados Independente. 

A sugestão para o item 3.3 do Anexo V à Minuta do Contrato de Concessão, 

apresentada abaixo, se aplica igualmente para a redação do item 6.3 do mesmo 

documento: “3.3. São requisitos obrigatórios para a contratação do VERIFICADOR 

INDEPENDENTE: a) ser empresa de auditoria independente, registrada na CVM há, 

pelo menos, 3 (três) anos; b) experiência prévia em auditoria contábil de empresas 

de saneamento; c) ter em seu corpo técnico, no mínimo, profissionais com 

experiência comprovada e habilitação profissional em Economia, Contabilidade, 

Direito e Engenharia, preferencialmente ambiental ou sanitária; e d) Ter 

experiência anterior em serviços de características semelhantes ao descritos neste 

anexo e no ANEXO IV – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSÃO, assim 

entendidos como, atividades de: I. Fiscalização ou Verificação independente de 

contratos de PPP/Concessão; II. Gerenciamento de projetos; III. Avaliação de 

Indicadores de Desempenho; IV. Fiscalização e Controle de Processos/Indicadores; 

V. Implementação de plataforma WEB para compartilhamento de informações; VI. 

Análise de vulnerabilidade em ambientes de Tecnologia da Informação, sob o 

ponto de vista da segurança da informação.

O Verificador e o Certificador Independente cumprem papel relevante na fiscalização dos Serviços 

prestados pela Concessionária, sendo responsáveis por verificar o atendimento dos indicadores de 

desempenho. Sua atuação, portanto, pode influenciar diretamente a apuração dos valores das tarifas 

efetivas, tendo um impacto relevante para a estrutura de receitas da Concessionária. A Concessionária, 

porém, não possui qualquer ingerência sobre a sua contratação, que é de responsabilidade da Agência 

Reguladora, nos termos do Anexo V à Minuta do Contrato de Concessão. Por esse motivo, e seguindo as 

boas práticas identificadas em contratos de concessão que incluem essas figuras, sugerimos que sejam 

incluídas no referido Anexo V exigências de qualificação mínima da empresa a ser contratada para executar 

essa função, o que visa assegurar não apenas sua independência, mas também sua capacidade de analisar e 

extrair conclusões tecnicamente adequadas a partir dos dados analisados.

A qualificação mínima para a contratação de verificador e autenticador independente constará de forma 

expressa nos respectivos processos de contratação.

71 20211029453
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 2.5.1

Alteração na Cláusula 2.5.1 da Minuta do Contrato de Concessão, sugerimos a 

seguinte alteração na redação da Cláusula 2.5.1: "2.5.1. alterá-lo, unilaterlamente, 

para melhor adequação às finalidades de interesse público, nos termos 

estabelecidos neste CONTRATO e na legislação, assegurando sempre e 

concomitantemente a manutenção da equação econômico-financeira do 

CONTRATO".

O art. 9º, § 4º, da Lei Federal 8.987/95, que trata dos contratos de concessão, dispõe que, havendo 

alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente 

deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração. Para que este direito fique expresso de forma clara 

e incontroversa na Minuta do Contrato de Concessão, ampliando a segurança jurídica aos investidores, 

encaminhamos a sugestão.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.



72 20211029256
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 3.2

Alteração na Cláusula 3.2 da Minuta do Contrato de Concessão - Resolução de 

controvérsias, sugerimos que reste claro que as decisões da Agência Reguladora 

podem ser rediscutidas por meio de tais mecanismos. Assim, sugerimos a seguinte 

alteração na redação da Cláusula 3.2: "3.2. As dúvidas surgidas na aplicação deste 

CONTRATO, bem como os casos omissos, serão resolvidas pela AGÊNCIA 

REGULADORA, respeitada a legislação pertinente e preservado o direito de as 

PARTES recorrerem aos mecanismos alternativos de solução de controvérsias 

previstos neste CONTRATO".

Em contratos de concessão, é importante, sempre que possível, tornar incontroversa a possibilidade de 

utilização de meios alternativos de solução de disputas. Nesse sentido, e tendo em vista que a presente 

Minuta do Contrato de Concessão prevê um robusto mecanismo de solução de controvérisas.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

73 20211029190
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusulas 5.2 e 

5.3

Solicitação de detalhamento das regras sobre a relação com concessionárias pré-

existentes

As Cláusulas 5.2 e 5.3 da Minuta do Contrato de Concessão regulam a ciência e o compromisso da 

Concessionária em respeitar o funcionamento das concessões vigentes e pré-existentes à assinatura do 

Contrato. O instrumento em questão e os demais documentos da consulta pública, contudo, não regulam 

de forma detalhada como se dará a interação entre a Concessionária e os operadores pré-existentes, 

principalmente no que diz respeito às atividades de gestão operacional e comercial e eventual 

compartilhamento de infraestrutura. Considerando os potenciais impactos que tais concessões pré-

existentes possuirão sobre a concessão ora discutida, sugerimos a inclusão, dentre os documentos do 

certame, de descrição das atividades em comum/que afetam as concessionárias pré-existentes e a nova 

concessionária, com devida definição de direitos e obrigações parte a parte.

Agradecemos a participação e informamos que informamos que, após análise, a sugestão não será acatada

74 20211029617
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 11

Inclusão de cláusula para regular a inviabilidade de realização de investimentos em 

áreas irregulares, com o intuito de ampliar a segurança jurídica dos investidores, 

recomendamos que se inclua expressamente na Minuta do Contrato de Concessão 

que eventual inviabilidade de realizar a totalidade dos investimentos exigidos em 

tais áreas, por circunstâncias alheias à vontade da Concessionária, não configurará 

inadimplemento contratual. Note-se que a redação ora proposta está em 

consonância com o Caderno de Encargos (Anexo IV à Minuta do Contrato de 

Concessão), cujo item 3.3.2 estipula a possibilidade de remanejamento de 

investimentos caso a sua não realização decorra de fatos não imputáveis à 

Concessionária. "11.4.6. Caso, em determinado ano, a CONCESSIONÁRIA seja 

impedida de realizar os investimentos previstos no PLANO DE AÇÃO por motivos 

que não lhe sejam imputáveis, como em função de razões de segurança pública, 

tal fato não será considerado inadimplemento das obrigações estabelecidas neste 

CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA remanejar os valores não investidos 

para os próximos anos do PLANO DE AÇÃO."

O Projeto estipula a realização de diversos investimentos em áreas irregulares, como áreas de favelas e 

aglomerados subnormais. É notório, contudo, que o acesso a tais áreas é em muitas vezes dificultado por 

circunstâncias externas e que estarão fora do controle da futura concessionária, como questões de 

segurança pública.

Agradecemos a participação e informamos que informamos que, após análise, a sugestão não será acatada

75 20211029605
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 12.16

Inclusão de cláusula para regular as consequências de interferências externas, 

sugerimos a inclusão da seguinte previsão contratual: "12.16.1. Não serão 

considerados descumprimentos do presente CONTRATO e não terão impacto na 

avaliação de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO os atrasos ou a 

impossibilidade de cumprimento dos cronogramas e obras na hipótese da cláusula 

12.16."

A Cláusula 12.16 da Minuta do Contrato de Concessão dispõe quanto ao direito a reequilíbrio econômico-

financeiro da Concessionária por desequilíbrios provocados por alterações na forma de execução das Obras 

de Aperfeiçoamento do Sistema ou no cronograma de investimentos da Concessionária devido a 

interferências externas. Entendemos que, além do direito a reequilíbrio, também se deve assegurar que a 

concessionária não será penalizada por eventuais atrasos decorrentes das alterações impostas por 

interferências externas - circunstância que, por óbvio, não se encontra na esfera de controle da 

concessionária.

Quaisquer atrasos que a que a concessionária não tenha dado causa não insejará punição. Em todo caso, 

haverá apuração das causas para comprovação de responsabilidades.

76 20211029424
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 16

Os processos administrativos instaurados pela Administração Pública em face de 

particulares devem observar a alguns princípios basilares, dentre eles o 

contraditório e ampla defesa, conforme disposto de forma expressa no art. 2º da 

Lei Federal 9.784/99 (Lei de Processo Administrativo). Considerando a 

inafastabilidade desses princípios, é certo que, no âmbito de contratos de 

concessão, não é admissível que o Estado proceda à aplicação de penalidades à 

Concessionária ou execute administrativamente obrigações inadimplidas antes da 

conclusão do respectivo processo administrativo, sob pena de esvaziamento dos 

direitos legalmente assegurados à Concessionária.

Alteração da cláusula 16.13 da Minuta do Contrato de Concessão, , recomendamos alterações às cláusulas 

que regulam a garantia de execução contratual para que delas conste expressamente a inafastabilidade dos 

princípios mencionados e, consequentemente, a inviabilidade de execução das obrigações antes da 

conclusão do processo administrativo que apura o inadimplemento contratual: "16.13. A GARANTIA DE 

EXECUÇÃO poderá ser utilizada nos seguintes casos, preservado o direito da CONCESSIONÁRIA à ampla 

defesa e ao contraditório e observado o encerramento das instâncias administrativas pertinentes".

A Concessionária possui amplo espectro recursal contra decisões, sejam administrativas ou judiciais, 

estando protegida de exageros que venham a ocorrer pela própria estrutura legal vigente no país, n~çao 

sendo ecessário alterar o referido documento.

77 20211029578
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 

22.2.14

 Disponibilização de informações relevantes sobre os usuários que utilizam poços e 

fontes alternativas de água

A Cláusula 22.2.14 da Minuta do Contrato de Concessão faz referência aos usuários que fazem uso de poços 

e fontes alternativas de água, a despeito da existência de sistema público de abastecimento de água. Na 

documentação da consulta pública, contudo, não foi disponibilizada qualquer informação a respeito dos 

usuários que fazem uso de tais fontes alternativas, o que inviabiliza a análise quanto às estratégias 

necessárias para regularização do abastecimento e os custos que as licitantes devem considerar para 

viabilizar a regularização. Considerando a relevância dessa informação para precificação das propostas, e 

em benefício da publicidade, na forma do art. 37 da Constituição Federal e art. 14 da Lei 8.987/1995, 

sugere-se a disponibilização aos licitantes do levantamento dos Usuários que se utilizam de poços e/ou 

fontes alternativas de água. Note-se, inclusive, que a ausência da documentação em referência é problema 

que persiste desde a Concorrência Internacional nº 01/2020, durante a qual o Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro reconheceu a insuficiência da documentação anexada ao instrumento convocatório e 

determinou ao Estado a sua complementação com todos os documentos e informações essenciais para 

compor os elementos de projeto básico, conforme exigido pelo art. 18, inc. XV, da Lei Federal 8.987/95 

(Processo nº 100.167-5/2021)

A licitante é responsável pela realização de estudos e levantamentos de informações necessários para 

elaboração de sua proposta.



78 20211029882
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 26.16

Alteração da Cláusula 26.16 da Minuta do Contrato de Concessão, nos seguintes 

termos: "26.16. A CONCESSIONÁRIA poderá, em comum acordo com a CEDAE, 

realizar ações de recuperação de crédito da CEDAE decorrente de débitos de 

USUÁRIOS existentes anteriormente à vigência do CONTRATO, hipótese em que 

terá direito a receber parcela do crédito recuperado, em percentual a ser definido 

pelas partes".

A Cláusula 26.16 da Minuta do Contrato de Concessão prevê que a Concessionária poderá, em comum 

acordo com a CEDAE, realizar ações de recuperação de crédito da CEDAE decorrentes de débitos de 

usuários existentes antes da vigência do contrato de concessão. Entende-se que, nessas circunstâncias, a 

Concessionária terá direito a um percentual do crédito recuperado, tendo em vista sua contribuição para 

redução dos custos que a CEDAE incorreria para a referida atividade.

Caso seja aplicado um programa de recuperação conjunta de crédito, os termos dos mesmos serão 

definidos no momento da celebração.

79 20211029210
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta de Edital - Item 

36.7.2

Alteração do item 36.7.2 da Minuta de Edital, propomos a adoção dos seguintes 

ajustes: “36.7.2. A inclusão de novo serviço deverá garantir ao Fundo de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana o mesmo percentual de OUTORGA 

VARIÁVEL já definida neste EDITAL para os demais MUNICÍPIOS e para a REGIÃO 

METROPOLITANA, observada a pertinência geográfica e desde que haja viabilidade 

econômico-financeira para tanto, apurada mediante instauração de procedimento 

de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da Cláusula 32.4.1.1 da MINUTA 

DO CONTRATO.”

Durante a fase de Pedidos de Esclarecimento ao Edital relativos à Concorrência Internacional nº 01/2020, o 

Estado foi questionado quanto à ausência de clareza nas previsões contratuais que regulam a obrigação de 

pagamento de outorga variável a municípios que ingressarem posteriormente à concessão. Naquela 

oportunidade, apontou-se a contradição entre (i) as previsões da Minuta do Contrato que preveem o 

pagamento da outorga variável como uma mera possibilidade e (ii) as disposições do Edital e do Caderno de 

Encargos que regulavam o pagamento da outorga variável como uma obrigação. O Estado, então, 

esclareceu que o pagamento do valor de outorga sempre dependeria da viabilidade econômico-financeira 

do contrato: havendo viabilidade, o percentual de outorga variável devido seria igual àquele pago aos 

demais municípios. Tendo em vista que tal entendimento não foi refletido de forma adequada na Minuta do 

Edital, cujo item 36.7.2 segue em contradição com o quanto disposto na Cláusula 32.4.1.1 da Minuta do 

Contrato de Concessão.

A outorga variável é definida como percentual da receita da concessionária, devida aos municípios e ao 

Fundo Metropolitano. Desta forma, a proposta não será acatada

80 20211029232
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 32.5.3
Exclusão ou alteração da cláusula 32.5.3 da Minuta do Contrato de Concessão

A Cláusula 32.5.3 da Minuta do Contrato de Concessão prevê que, “no caso de urgência devidamente 

justificada”, o Estado poderá promover alterações unilaterais ao Contrato de Concessão sem a prévia 

manifestação da Concessionária. Entendemos, contudo, que esta previsão configura grave risco à segurança 

jurídica e à confiança recíproca que deve reger a relação público-privada no âmbito de contratos de 

concessão, podendo suscitar graves discricionariedades por parte do Estado, aptas a comprometer a 

adequada execução contratual e a própria continuidade da relação. Com o intuito de proteger esses valores 

jurídicos essenciais, sugere-se que a Cláusula 32.5.3 seja suprimida da Minuta do Contrato de Concessão.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

81 20211029713
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Convênio de 

Cooperação entre Estado e 

Municípios - Cláusula 8.1.5

Inclusão da cláusula 8.1.5.1 na Minuta do Convênio de Cooperação entre Estado e 

Municípios e inclusão de previsões, nos documentos da concessão, sobre a 

impossibilidade de saída antecipada da concessão dos Municípios integrantes da 

Região Metropolitana, sugere-se a inclusão da Cláusula 8.1.5.1 na Minuta do 

Convênio de Cooperação entre Estado e Municípios para acomodar essa questão 

de forma adequada. Redação proposta: “8.1.5.1. A extinção do CONVÊNIO por 

força do disposto no item 8.1.5 não se aplica aos Municípios que compõem a 

Região Metropolitana, hipótese que deverá observar o procedimento legal 

pertinente." Além disso, sugere-se incluir na documentação da concessão como 

um todo, previsões que esclareçam que os Municípios integrantes da Região 

Metropolitana não possuem autonomia para decidir sobre a sua saída antecipada 

da concessão.

A Cláusula 8.1.5 da Minuta do Convênio de Cooperação entre Estado e Municípios estabelece que o 

Convênio será extinto unilateralmente, por denúncia fundamentada e motivada de uma das Partes, 

“sempre que houver relevante interesse público, em razão de risco na descontinuidade da prestação dos 

serviços essenciais”. No caso da Região Metropolitana, também há a necessidade de celebração dos 

Convênios de Cooperação por parte dos Municípios. Contudo, para os Municípios que integram a Região 

Metropolitana, entendemos que o abandono da concessão pressuporia que o Município deixasse de fazer 

parte da própria Região Metropolitana, o que dependeria da edição de Lei Complementar Estadual, na 

forma do art. 1º, § 2º, da Lei Complementar 184/2018. Considerando que o a Região Metropolitana é a 

entidade competente para definir a forma de prestação dos serviços nos Municípios que a integram, 

entende-se que esses Municípios não poderão decidir sair antecipadamente da concessão de forma 

independente, decisão que necessariamente deve ser levada à Região Metropolitana.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

82 20211029946
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 26.3

Alteração da cláusula 26.3 da Minuta do Contrato de Concessão. Redação 

proposta: “26.3. Observado o disposto na cláusula 35.5, o agente financeiro 

deverá repassar, mensalmente, à CONTA VINCULADA os valores correspondentes 

à diferença entre a RECEITA TARIFÁRIA e a receita decorrente das TARIFAS 

EFETIVAS (após a aplicação dos INDICADORES DE DESEMPENHO), no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis do mês subsequente à apuração, quando houver 

incidência dos INDICADORES DE DESEMPENHO sobre a RECEITA TARIFÁRIA, nos 

termos do ANEXO XI – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONTA VINCULADA.”

A cláusula 26.3 da Minuta do Contrato de Concessão prevê, equivocadamente, que a concessionária deverá 

repassar à conta vinculada os valores correspondentes à diferença entre a receita tarifária e a receita 

decorrente das tarifas efetivas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do mês subsequente à apuração. A 

cláusula em questão é imprecisa pois a estrutura de funcionamento da conta centralizadora e da conta 

vinculada, prevista no Anexo XI à Minuta do Contrato de Concessão, pressupõe que apenas o agente 

financeiro poderá movimentar os recursos tarifários auferidos, entendimento confirmado pelo Estado 

durante a fase de Pedidos de Esclarecimentos referente à Concorrência Internacional nº 01/2020. Assim, e 

para assegurar a uniformização dos regramentos pertinentes ao funcionamento da estrutura de contas da 

concessão, sugere-se a alteração da cláusula 26.3 da Minuta do Contrato de Concessão para constar a 

responsabilidade do repasse como do agente financeiro.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

83 20211029240
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo IV - Caderno de 

Encargos - Item 3.3.2
Alteração de parágrafo do item 3.3.2 do Anexo IV - Caderno de Encargos

O item 3.3.2 do Anexo IV – Caderno de Encargos prevê que a concessionária deverá alinhar com o Estado e 

com o Município do Rio de Janeiro quais serão as áreas irregulares não urbanizadas em “que a 

concessionária precisa investir”. A partir dessa previsão, entende-se que a concessionária não é obrigada a 

investir em todas as áreas irregulares não urbanizadas existentes no Município do Rio de Janeiro, estando 

sua obrigação limitada estritamente aos valores de investimento previstos no item 3.3.2, salvo quando da 

hipótese de alteração unilateral do contrato para incluir novos valores, áreas irregulares não urbanizadas ou 

alterar a distribuição do cronograma previsto pela Licitante em sua Proposta Comercial. Este entendimento 

foi, inclusive, confirmado durante a fase de Pedidos de Esclarecimentos ao Edital referente à Concorrência 

Internacional nº 01/2020, tendo o Estado do Rio de Janeiro informado que “Os investimentos em Áreas 

Irregulares não Urbanizadas do município do Rio de Janeiro estão limitados aos valores previstos no ANEXO 

IV à Minuta do Contrato de Concessão (Caderno de Encargos da Concessão). Investimentos que 

ultrapassem os valores previstos no referido anexo devem ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro." 

A partir da resposta apresentada pelo Estado, entende-se que o valor de investimentos previsto poderá ser 

ultrapassado e, nesse caso, a concessionária terá direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

O entendimento está correto



84 20211029119
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

 Anexo IV - Caderno de 

Encargos - Item 3.3.2

Alteração de parágrafo do item 3.3.2 do Anexo IV - Caderno de Encargos, sugere-se 

a inclusão de um parágrafo ao item 3.3.2 do Anexo IV – Caderno de Encargos para 

esclarecer que os investimentos em montantes que ultrapassem àquele previsto 

no referido Anexo ensejarão reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Redação proposta: “A realização de investimentos em montante superior ao 

previsto neste item 3.3.2 ensejará a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO.”

O item 3.3.2 do Anexo IV – Caderno de Encargos prevê que a concessionária deverá alinhar com o Estado e 

com o Município do Rio de Janeiro quais serão as áreas irregulares não urbanizadas em “que a 

concessionária precisa investir”. A partir dessa previsão, entende-se que a concessionária não é obrigada a 

investir em todas as áreas irregulares não urbanizadas existentes no Município do Rio de Janeiro, estando 

sua obrigação limitada estritamente aos valores de investimento previstos no item 3.3.2, salvo quando da 

hipótese de alteração unilateral do contrato para incluir novos valores, áreas irregulares não urbanizadas ou 

alterar a distribuição do cronograma previsto pela Licitante em sua Proposta Comercial. Este entendimento 

foi, inclusive, confirmado durante a fase de Pedidos de Esclarecimentos ao Edital referente à Concorrência 

Internacional nº 01/2020, tendo o Estado do Rio de Janeiro informado que “Os investimentos em Áreas 

Irregulares não Urbanizadas do município do Rio de Janeiro estão limitados aos valores previstos no ANEXO 

IV à Minuta do Contrato de Concessão (Caderno de Encargos da Concessão). Investimentos que 

ultrapassem os valores previstos no referido anexo devem ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro." 

A partir da resposta apresentada pelo Estado, entende-se que o valor de investimentos previsto poderá ser 

ultrapassado e, nesse caso, a concessionária terá direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

O entendimento está correto

85 20211029862
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo XI - Contrato de 

Conta Vinculada - Cláusulas 

1.1."a" e 2.1.1

Alteração das cláusulas 1.1."a" e 2.1.1 do Anexo XI - Contrato de Conta Vinculada, 

sugere-se a inclusão da cláusula 1.1.“c” ao Anexo XI – Contrato de Conta 

Vinculada, para que conste de forma expressa a responsabilidade do agente 

financeiro pela transferência da tarifa efetiva à concessionária, por meio de 

depósito na conta centralizadora. Redação proposta: "1.1. Este CONTRATO destina-

se a disciplinar a abertura, a manutenção, a movimentação e a administração de 

Contas de Movimentações Restritas, por meio das quais serão operacionalizadas: 

[...] c) a transferência mensal da TARIFA EFETIVA devida à CONCESSIONÁRIA".

O Anexo XI – Contrato de Conta Vinculada prevê, nas Cláusulas 2.4 e 3.2, respectivamente, que o agente 

financeiro deverá transferir (i) os valores de outorga variável aos Municípios e ao Fundo de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana à conta centralizadora; e (ii) os recursos decorrentes da 

diferença entre a receita tarifária e a tarifa efetiva à conta vinculada. Para além dessas obrigações, também 

caberá ao agente financeiro repassar mensalmente à concessionária o valor a ela devido a título de tarifas 

efetivas, conforme confirmado pelo Estado durante a fase de Pedidos de Esclarecimentos ao Edital 

referente à Concorrência Internacional nº 01/2020.

Agradecemos a participação e informamos que a sugestão não será acatada,.

86 20211029801
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta de Edital - Item 

36.7.3.1

Alteração do item 36.7.3.1 da Minuta de Edital, sugere-se a correção desse ponto. 

Redação proposta: "36.7.3.1. O resultado de ingresso de novos municípios será 

aferido por meio de fluxo de caixa marginal trazido a valor presente. Caso o 

resultado seja positivo, aplica-se o disposto no item 36.7.3.

O item 36.7.3.1 da Minuta de Edital prevê o seguinte: "36.7.3.1. O resultado de ingresso de novos 

municípios será aferido por meio de fluxo de caixa marginal trazido a valor presente. Caso o resultado seja 

positivo, aplica-se o disposto no item 36.8.3." Ocorre que não há, na Minuta de Edital, o referido item 

36.8.3. Entendemos que a previsão do item 36.7.3.1 deveria mencionar o item 36.7.3.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão será acatada.

87 20211029162
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 8.3

 Inclusão de nova cláusula 8.3.1 na Minuta do Contrato de Concessão, propõe-se a 

alteração da Cláusula 8.3. da Minuta do Contrato de Concessão, nos seguintes 

termos: "8.3. Durante o período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, a CEDAE 

será considerada para todos os efeitos, integralmente responsável pela prestação 

dos SERVIÇOS, inclusive em MUNICÍPIOS que não são por ela operados, cabendo à 

CONCESSIONÁRIA realizar o acompanhamento das atividades relacionadas à 

OPERAÇÃO DO SISTEMA."

A Cláusula 8.3 da Minuta do Contrato de Concessão prevê que, durante o período de operação assistida do 

sistema, a CEDAE será considerada integralmente responsável pela prestação dos serviços. Ocorre que, 

atualmente, a CEDAE não é a responsável integral pela prestação dos serviços em todos os Municípios 

abrangidos pelo Bloco 3 da concessão (exs.: Bom Jesus do Itabapoana e Paracambi). Desse modo, não está 

claro se, mesmo nos casos em que a CEDAE não é a atual prestadora de serviços em dado Município, ela 

será integralmente responsável pela prestação de serviços na Operação Assistida do Sistema e, nesse caso, 

quais seriam os instrumentos jurídicos que assegurariam à CEDAE essa prerrogativa. Considerando que o 

Bloco 03 conta, atualmente, com 20 municípios, entendemos que haveria um grande ônus impor à 

Concessionária a responsabilidade por coordenar uma operação assistida descentralizada junto a diferentes 

operadores de serviços, até porque ela não detém poder de polícia para fazer valer seus direitos de maneira 

unilateral. Além de ampliar os custos da concessionária, tal cenário prejudicaria a eficácia da operação 

assitida, comprometendo a prestação dos serviços e, por fim, prejudicando os usuários. Nesse sentido, 

solicita-se confirmar que a operação assistida será integralmente centralizada pela CEDAE e, para evitar 

maiores dúvidas quanto ao tema, propõe-se a alteração da Cláusula 8.3.

A cedae será fresponsável integralmente pelos serviços por ela executados.

88 20211029785
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo VI à Minuta do 

Contrato de Concessão - 

Contrato de 

Interdependência - Cláusula 

2.4

Inclusão de cláusula para regular as implicações da interpretação da Agência 

Reguladora em casos de dúvidas na aplicação do Contrato de Concessão, sugere-se 

que a Cláusula 2.4 do Anexo VI seja alterada para prever o direito a reequilíbrio 

econômico-financeiro caso a interpretação da Agência Reguladora enseje impactos 

à prestação dos serviços:"2.4. As dúvidas surgidas na aplicação deste CONTRATO, 

bem como os casos omissos, serão resolvidas pela AGÊNCIA REGULADORA, 

respeitada a legislação pertinente e preservado o equilíbrio econômico-financeiro 

do CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA e/ou do CONTRATO DE CONCESSÃO, sem 

prejuízo da possibilidade de utilização dos meios de resolução de conflitos 

previstos no CONTRATO DE CONCESSÃO, sem prejuízo da possibilidade de 

utilização dos meios de resolução de conflitos previstos no CONTRATO DE 

CONCESSÃO."

De acordo com a cláusula 2.4 do Anexo VI - Contrato de Interdependência, as dúvidas sobre a aplicação do 

contrato de concessão e os casos omissos serão resolvidos pela Agência Reguladora. No entanto, o anexo 

em questão não prevê qual será o procedimento aplicável nos casos em que a manifestação da Agência 

Reguladora causar algum impacto na prestação dos serviços pela concessionária, aspecto que é de suma 

importância para preservar a segurança jurídica e a governança do contrato de concessão, assegurando à 

concessionária a prestação dos serviços da forma como originalmente prevista.

A Agência reguladora deverá, em suas decisões, apresnetar a análise de impacto regulatório e decisório, 

que poderá apontar a necessidade de reequilíbrio, caso a medida implique em mudanças no escopo 

original da prestação de serviços, com aumento de custos para a concessionária em relação ao 

originalmente previsto em seus projetos orçamentos, uma vez que o EVTE que integra o edital é conceitual.

89
20211029243 Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo VI à Minuta do 

Contrato de Concessão - 

Contrato de 

Interdependência - Cláusula 

8.3.1

Alteração na Cláusula 8.3.1 do Anexo VI - Contrato de Interdependência. Redação 

proposta: "8.3.1. Caso a CEDAE realize obras para atendimento da demanda 

superior ao volume mínimo da subcláusula 8.1.1, e a CONCESSIONÁRIA revise a 

demanda por água potável, de modo que a nova capacidade nominal instalada não 

se torne mais necessária, a CONCESSIONÁRIA deverá reembolsar a CEDAE por 

todos os valores gastos na expansão do sistema corrigidos pelo IPCA. Caso reste 

comprovada culpa da CONCESSIONÁRIA no cálculo errôneo da demanda, o 

referido reembolso será acrescido do pagamento de 5% (cinco por cento) de multa 

sobre os valores aplicados."

A cláusula 8.3.1 do Anexo VI - Contrato de Interdependência dispõe que, caso a CEDAE realize obras para 

atendimento da demanda superior ao volume mínimo de água previsto na cláusula 8.1.1 e a nova 

capacidade nominal instalada não seja mais necessária, a concessionária deverá reembolsar a CEDAE por 

todos os valores gastos na expansão do sistema corrigidos pelo IPCA, além de pagar 5% (cinco por cento) de 

multa sobre os valores aplicados. Ocorre que a demanda projetada que justificaria o investimento da CEDAE 

em obras pode ser futuramente frustrada por questões alheias à gerência da concessionária, casos em que 

não é razoável a aplicação de penalidade de multa à concessionária.

Considerando que a concessionária será responsável por realizar os estudos de demanda que apontarão a 

necessidade de investimentos no aumento da produção de água, essa é responsável pela frustração das 

expectativas e custos advindos do planejamento assumidos pela Cedae para atender à demanda solicitada.

90 20211029342
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 33.2.4
Disponibilização da listagem de áreas que apresentam instabilidade no subsolo

A Cláusula 33.2.4 da Minuta do Contrato de Concessão atribui à Concessionária os riscos geológicos e 

climáticos relacionados à execução de obras de aperfeiçoamento do sistema, excepcionando as áreas que 

possuam instabilidade de subsolo antes da assinatura do Contrato. Nota-se, contudo, que não foi 

disponibilizada a listagem de quais áreas apresentam instabilidade de subsolo. Considerando a relevância 

dessa informação para precificação das propostas, e em benefício da publicidade, na forma do art. 37 da 

Constituição Federal e art. 14 da Lei 8.987/1995, e da segurança jurídica para participação do certame, 

sugere-se a disponibilização de uma listagem ou levantamento das áreas que apresentam instabilidade no 

subsolo. Note-se, inclusive, que a ausência de divulgação dessas informações é problema que persiste 

desde a Concorrência Internacional nº 01/2020, durante a qual o Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro reconheceu a insuficiência da documentação anexada ao instrumento convocatório e determinou 

ao Estado a sua complementação com todos os documentos e informações essenciais para compor os 

elementos de projeto básico, conforme exigido pelo art. 18, inc. XV, da Lei Federal 8.987/95 (Processo nº 

100.167-5/2021).

A licitante é responsável pela realização de estudos e levantamentos de informações necessários para 

elaboração de sua proposta.



91 20211029595
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 47.4

Alteração da Cláusula 47.4 da Minuta do Contrato de Concessão, , sugere-se a 

alteração da Cláusula 47.4 para que a Concessionária seja autorizada a realizar 

ações de combate à fraude e/ou furto de água e, também, a suspender o 

fornecimento de água na Área de Concessão, nas hipóteses previstas em lei e no 

Contrato, conforme redação a seguir: "47.4. A CONCESSIONÁRIA poderá adotar 

ações de combate à fraude e/ou furto água, de maneira articulada com ESTADO 

ou a AGÊNCIA REGULADORA, podendo, inclusive, cortar o fornecimento de água a 

usuários da ÁREA DA CONCESSÃO, nos termos da legislação vigente, mesmo em 

locais em que não há rede pública de saneamento básico, inclusive em ÁREAS 

IRREGULARES e demais comunidades na ÁREA DA CONCESSA

A Cláusula 47.4 da Minuta do Contrato de Concessão prevê que a Concessionária não poderá fazer ações de 

combate à fraude e/ou furto água tampouco cortar o fornecimento de água em locais em que não há rede 

pública de saneamento básico. Essa previsão, porém, serve de estímulo para fraudes, além de resultar em 

sobrecusto para as tarifas pagas pelos usuários adimplentes. Ademais, ante a incapacidade dos investidores 

de estimar esse risco, dever-se-á considerar provisão em prejuízo das outorgas ofertadas no certame.

Agradecemos a participação e informamos que avaliaremos a sugestão para a versão final do documento.

92 20211029891
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo III - Indicadores de 

Desempenho - Item 2.2. 

Meta dos Indicadores de 

Desempenho

Anexo III - Indicadores de Desempenho - Item 2.2. Meta dos Indicadores de 

Desempenho

No último parágrafo do Item 2.2 do Anexo III - Indicadores de Desempenho, há menção à Clausula 29.11 da 

Minuta do Contrato de Concessão. Entretanto, não há cláusula com essa numeração na Minuta do 

Contrato. Assim, para que não haja dúvidas por parte dos licitantes quanto às previsões sobre os 

Indicadores de Desempenho e para que os documentos da licitação não apresentem vícios formais, sugere-

se que seja confirmada a qual cláusula da Minuta do Contrato se refere o último parágrafo do Item 2.2 do 

Anexo III - Indicadores de Desempenho.

Agradecemos o comentário e o Anexo III será revisado substituindo a Cláusulo 29.11 para 28.11

93 20211029425
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo IV - Caderno de 

Encargos - Item 4 Anexo IV 

ao Edital - Área da 

Concessão

Referência cruzada dos Municípios para os quais a CEDAE fará o fornecimento de 

água potável (Serviços Upstream)

O Item 4 do Anexo IV à Minuta do Contrato de Concessão - Caderno de Encargos lista os Municípios que 

serão atendidos pelo fornecimento de água da CEDAE. Entretanto, boa parte dos Municípios listados não 

está listado no Anexo IV ao Edital - Área da Concessão. Ainda, os Municípios listados no Anexo não estão 

contemplados na lista de Municípios que contarão, ou não, com o fornecimento da CEDAE. Aparentemente, 

foram aproveitadas informações da Concorrência Internacional Nº 01/2020, o que prejudicou a correta 

identificação dos Municípios que contarão com o fornecimento de água da CEDAE. Assim, com o intuito de 

assegurar a consistência e a compatibilidade entre os diversos documentos da licitação, sugere-se que seja 

revisada a listagem dos Municípios para os quais a CEDAE fornecerá água potável (Serviços Upstream).

A cedae será fresponsável pelo fornecimento de água para os municípios atendidos pelos sistemas 

metropolitanos Guandu, Imunana-Laranjal, Acari e Ribeirão das Lajes, e equipamentos integrados

94 20211029309
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo VI - Contrato de 

Interdependência - Itens 

1.1.13 e 1.1.14

Confirmação de referência ao termo "Contrato" nos Itens 1.1.13 e 1.1.14 do Anexo 

VI - Contrato de Interdependência

Os Itens 1.1.13 e 1.1.14 do Anexo VI - Contrato de Interdependência se referem ao "Contrato" para balizar 

algumas atividades da operação assistida do sistema e da operação do sistema em si. Com o intuito de 

trazer maior clareza a este anexo e manter a uniformidade com os termos utilizados nos demais 

documentos da licitação, recomenda-se que o termo "Contrato" seja substituído por "Contrato de 

Concessão".

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão será acatada.

95 20211029463
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo XII – Comitê de 

Monitoramento - Item 1.1

Alteração do Item 1.1 do Anexo XII – Comitê de Monitoramento, sugere-se um 

ajuste de redação no Item 1.1 deste anexo, nos seguintes termos: "1.1. Em até 6 

(seis) meses após a celebração dos CONTRATOS, o ESTADO convocará os titulares 

dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e a 

sociedade civil a constituir o COMITÊ DE MONITORAMENTO, que se encarregará 

de apoiar e fiscalizar a AGÊNCIA REGULADORA em sua gestão das atividades 

desenvolvidas pelos OPERADORES na ÁREA DA CONCESSÃO."

O Item 1.1 do Anexo XII – Comitê de Monitoramento prevê a instituição do Comitê de Monitoramento 6 

meses após a celebração do Contrato e estipula, ainda, as competências fiscalizatórias desse órgão. Com o 

intuito de esclarecer que esse órgão exercerá função de apoio à fiscalização efetivamente a cargo da 

agência reguladora e, assim, evitar controvérsias sobre as competências de cada ente público, sugere-se um 

ajuste de redação no Item 1.1 deste anexo.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

96 20211029302
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo XII – Comitê de 

Monitoramento - Item 2.1

Alteração do Item 2.1 do Anexo XII – Comitê de Monitoramento, sugere-se que 

seja incluído mais detalhamento quanto à qualificação dos indivíduos e entidades 

que comporão o órgão em questão.

O Item 2.1 do Anexo XII – Comitê de Monitoramento traz uma listagem dos membros que comporão o 

Comitê de Monitoramento. Considerando, porém, que o dispositivo apenas menciona os tipos de 

indivíduos/entidades que poderão ocupar um cargo no Comitê.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

97 20211029507
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta de Edital - Item 

25.11 - Evento nº 11
Elaboração do Item 25.11 da Minuta de Edital

O item 25.11 da Minuta de Edital estipula o cronograma referencial da licitação, ainda sem as datas 

específicas. Em relação ao evento de nº 11 (“Recebimento, pela B3 e pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO dos 

volumes de GARANTIA DA PROPOSTA; (ii) PROPOSTA COMERCIAL; e (iii) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.”), 

sugere-se que o prazo para apresentação da Proposta Comercial não seja inferior a 100 (cem) dias corridos, 

contados a partir da data da publicação do Edital, para viabilizar que as licitantes disponham de tempo hábil 

para analisar os documentos da concorrência e informações a eles relacionadas e, consequentemente, 

possam elaborar propostas comerciais adequadas. Ressalta-se que tal sugestão está em consonância com o 

disposto no art. 17 da Resolução nº 1, de 13 de setembro de 2016, do Conselho do Programa de Parcerias 

de Investimento (PPI) da Presidência da República. Além disso, o item 25.11 está com a numeração errada, 

de forma que sugere-se que a numeração seja revista e alterada para 25.1.

Agradecemos a participação informamos que a sugestão não será acatada.

98 20211029765
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta de Edital - Item 

27.17.4 (B)

Alteração no Item 27.17.4 (B) da Minuta de Edital. Redação proposta: “27.17.4. Os 

lances em viva-voz deverão atender os seguintes requisitos para serem 

considerados válidos: (...) (b) respeitar o valor mínimo de variação de R$ [•]”. 

Adicionalmente, o item 27.17.4 está com a numeração errada, de forma que 

sugere-se que a numeração do item 27 da Minuta de Edital como um todo seja 

revista e alterada.

O item 27.17.4 (B) da Minuta de Edital prevê que os lances em viva-voz devem respeitar o valor mínimo de 

variação a ser definido pelo Diretor da Sessão, conforme decisão da Comissão de Licitação, sendo que a 

variação terá como referência a maior proposta comercial oferecida até o momento. Ocorre que, para que 

as licitantes possam planejar as suas ofertas adequadamente, visando o oferecimento da melhor proposta e 

o atendimento do interesse público, é imprescindível que já tenham prévia visibilidade quanto ao valor 

mínimo de variação dos lances. Nesse sentido, sugere-se que o valor mínimo de variação dos lances em viva-

voz seja informado antes da Data de Recebimento de Volumes e que o item da Minuta do Edital em 

referência seja alterado.

Agradecemos a participação e informamos que a sugestão não será acatada.

99 20211029794
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo VI à Minuta do 

Contrato de Concessão - 

Contrato de 

Interdependência

Proposta de Cláusula: sugere-se que que seja estabelecido, no Contrato de 

Interdependência, que todas as concessionárias deverão firmar, em até 180 (cento 

e oitenta) dias a contar da adjudicação da última licitante vencedora, um acordo 

de interconexão, com regras que regulem qualquer relação operacional entre elas, 

incluindo, mas não se limitando a: (i) regras de operação e manutenção de 

sistemas que atendam mais de uma concessionária; (ii) regras de integração de 

sistemas de tecnologia da informação; (iii) regras de cofaturamento; (iv) fórum de 

discussão sobre o fornecimento de água tratada pela CEDAE; (v) adoção de meios 

alternativos de solução de litígios (comitê de concessionárias + CEDAE) e 

arbitragem.

É certo que haverá compartilhamento de infraestruturas, não apenas entre a CEDAE e os novos 

concessionários, mas também entre os novos concessionários. Uma adutora, por exemplo, pode atravessar 

o território de uma concessão e chegar ao território de outra. Isso implica que atividade de uma 

concessionária pode impactar diretamente a atividade de outra.

Essa questão já foi solucionada em análises dos blocos 2 e 4. A concessionária responsável pela 

manutenção da adutora, por exemplo, é aquela atendida exclusivamente pelo equipamento, mesmo 

estando em área de concessão de outra concesisonária. No caso de compartilhamento da infraestrutura, a 

reposnsabilidade será compartilhada.



100 20211029334
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

 Anexo VI à Minuta do 

Contrato de Concessão - 

Contrato de 

Interdependência - Cláusula 

5.2.4

Proposta de Cláusula: sugere-se que: (i) seja elaborado outro contrato de 

interdependência entre as concessionárias que fazem a gestão das concessões pré-

existentes e a nova concessionária ou, alternativamente, que seja criado um anexo 

ao CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA detalhando, em especial, um Manual de 

Faturamento, Cobrança e Repasse, com regras claras sobre como serão realizados 

tais procedimentos, garantias de repasse, prazos de repasse, procedimentos 

mínimos de cobrança, possibilidade de assunção do faturamento e cobrança pela 

concessionária em caso de inadimplência do outro operador privado, aspectos 

tributários do faturamento compartilhado, entre outros relevantes; (ii) seja 

considerada uma estrutura de Escrow Account para os valores arrecadados, dando 

maior segurança e garantia de que os recursos não serão utilizados 

impropriamente por uma parte em prejuízo das outras.

O fato de existir casos em que a gestão comercial será responsabilidade exclusiva de operadores com 

contratos de concessão pré-existentes gera muito desconforto e insegurança aos investidores, uma vez que 

parte relevante de sua receita dependerá de repasse dessas empresas alheias à Concessão. Essa 

insegurança e risco aumentam quando não há regras claras de cobrança e repasse, além de ser sabido que 

faturamento compartilhado apresenta determinadas complexidades, inclusive de natureza fiscal. Para 

minimizar essa insegurança e risco e, consequentemente, tornar a licitação mais atrativa, encaminhamos a 

sugestão.

A opção adotada no edital teve por base garantir a liberdade para que as concessionárias possam acordar a 

melhor estrutura de compartilhamento de dados e ações, sempre com intermediação da AGENERSA  e da 

RIOÁGUAS. Considerando que a responsabilidade de hidrometração será da concessionária que terá a 

responsabilidade do abastecimento de água, os dados de pressão registrados nos macromedidores serão 

acompanhados por seu CCO, garantindo a informação do volume de água injetado na referida área. A 

Cedae e a ZOMS já possuem um contrato de interdependência que abarca hoje a garantia de acesso pleno 

aos dados, mas esse acesso à concessionária de água será maior pela existência do Verificador 

Independente, que atuará sob a gestão da AGENERSA, assim como haverá a atuação do certificador 

independente. Dessa forma, o acesso pleno às informações e capacidade de controle sobre dados de 

inadimplência, perdas e outras está amplamente garantido. Quaiquer desequilíbrios nas informações serão 

resolvidos pela AGENERSA e, se necessário, com a participação moderadora dos governos do estado e do 

município, gestores públicos dos contratos de concessão. 

101 20211029796
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Minuta do Contrato de 

Concessão - Cláusula 21.1

Alteração do regramento contratual relativo à responsabilidade pelas 

desapropriações. Com o intuito de assegurar uma alocação de riscos mais 

adequada entre as partes, recomendamos que seja avaliada a possibilidade de 

atribuir ao Poder Concedente o risco sobre os custos atinentes às desapropriações 

ou, então, que se limite o risco da Concessionária a um determinado teto, a partir 

do qual o risco passa a ser do Poder Concedente.

A Cláusula 21.1 da Minuta do Contrato de Concessão prevê que as desapropriações, desocupações, 

instituição de servidões e quaisquer outras limitações administrativas necessárias à prestação dos serviços 

serão efetuadas diretamente pela Concessionária, às suas expensas e sob sua responsabilidade. A 

amplitude do risco atribuído à Concessionária nesse caso, porém, não pode ser mensurada de forma 

adequada na elaboração do plano de negócios das licitantes, tendo em vista a ausência de informações e 

parâmetros suficientes para avaliar o custo necessário para realizar as desapropriações.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

102 2021102976
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo IV à Minuta do 

Contrato de Concessão - 

Caderno de Encargos - Item 

3.3.2

 Disponibilização de informações/documentos relevantes a respeito das áreas 

irregulares, em complemento sugere-se que sejam disponibilizados informações e 

documentos com detalhamento a respeito da aplicação do critério técnico para as 

distinções mencionadas, incluindo lista detalhada das áreas da concessão, 

elaborada de acordo com a classificação disposta no item 3.3.2 do Anexo IV à 

Minuta do Contrato de Concessão - Caderno de Encargos, com a identificação do 

número de habitantes e economias ativas e inativas em cada uma dessas áreas.

 De acordo com os documentos disponibilizados em sede de consulta pública, não está claro qual foi o 

critério técnico utilizado para definição e distinção entre (i) as áreas irregulares que são elegíveis para 

recebimento de investimentos pela concessionária das áreas qualificadas como inelegíveis; e (ii) as áreas 

irregulares urbanizadas e as áreas irregulares não urbanizadas. Durante a fase de Pedidos de 

Esclarecimento à Concorrência Internacional nº 01/2020, esse questionamento foi levantado e o Estado 

informou que tais áreas estariam descritas no Anexo IV à Minuta do Contrato de Concessão - Caderno de 

Encargos. Ocorre que o Estado não só deixou de sanar as dúvidas nos atuais documentos como também 

eles não contemplam maiores detalhamentos sobre o tema. Nesse sentido, sugere-se que seja esclarecido, 

no Anexo IV à Minuta do Contrato de Concessão - Caderno de Encargos, qual é o critério técnico utilizado 

para definição e distinção entre (i) as áreas irregulares que são elegíveis para recebimento de investimentos 

pela Concessionária das áreas qualificadas como inelegíveis; e (ii) as áreas irregulares urbanizadas das áreas 

irregulares não urbanizadas.

As áreas inelegíveis, de acordo com Anexo IV - Caderno de Encargos,  são aquelas em que, em função das 

condições específicas locais, não é técnica ou juridicamente possível a realização de obras. A identificação 

destas áreas deverá ser realizada quando da elaboração do Plano de Ação pela Concessionária..  As 

informações sobre as áreas irregulares são compiladas pelo  Instituto de Urbanismo Pereira Passos e 

podem ser consultadas no site https://www.data.rio/apps/sabren/explore

103 20211029644
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 1: Modificação 

do item 1.2.10 do EDITAL e 

indicação da necessidade de 

esclarecimentos

Contribuição 1: “1.2.10. BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, responsável pela realização dos estudos relacionados à 

CONCESSÃO, nos termos do Contrato nº 21.2.0262.1, celebrado entre o BNDES e o 

Estado do Rio de Janeiro, publicado em 02/09/2021, no Diário Oficial do Estado do 

Rio de Janeiro”

Contribuição 1: O EDITAL indica que a realização dos estudos relacionados à CONCESSÃO foi acordada no 

“Contrato nº 21.2.0262.1,, celebrado entre o BNDES e o Estado do Rio de Janeiro, publicado em 

28/11/2017”. Contudo, o contrato publicado em 28/11/2017 é o Contrato nº 17.2.0389.1, não o Contrato 

de nº 21.2.0262.1, foi publicado no DOERJ de 02/09/2021. Além do reparo à data de publicação do 

contrato entre o BNDES e o ESTADO, solicita-se também confirmação de que o projeto atualmente em 

discussão (SEI 150001/008936/2021) se enquadra em alguma das exceções do artigo 8º do Decreto 

10.588/2020, que trata da alocação de recursos públicos federais e dos financiamentos com recursos da 

União ou geridos ou operados por órgãos ou entidades da União de que trata o art. 50 da Lei nº 11.445, de 

5 de janeiro de 2007, especialmente considerando que o Contrato de nº 21.2.0262.1 é posterior ao Decreto 

10.588/2020 e, portanto, não aproveita a exceção do art. 8º, II, a que fazia jus o Contrato nº 17.2.0389.1.

O governo do estado do Rio de Janeiro está desenvolvendo, em parceria com a Secretaria Nacional de 

Saneamento, as medidas e ações necessárias para a formalização das Unidades Regionais de Saneamento, 

nas quais os blocos de concessão estarão enquadrados. Com o prazo legal para a formalização, a estrutura 

estará regular, com aprovação da legislação estadual, permitindo acesso ao recursos federais e outros.

104 20211029663
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo IV à Minuta do 

Contrato de Concessão - 

Caderno de Encargos - Item 

3.3.2

Alteração do item 3.3.2 do Caderno de Encargos, sugere-se que a redação desse 

item do Anexo IV à Minuta do Contrato de Concessão - Caderno de Encargos seja 

alterada, de modo a deixar claro que haverá direito ao reequilíbrio econômico-

financeiro caso tal hipótese se concretize e resulte em desequilíbrio contratual, 

nos seguintes termos: "Caso uma área considerada inelegível, quando da 

assinatura do CONTRATO, seja posteriormente reclassificada em área elegível e 

não urbanizada, será aplicável para esta área o mesmo regramento das demais 

áreas elegíveis não urbanizadas, definidas neste item 3.4., assegurando-se o 

direito ao reequilíbrio econômico do CONTRATO."

Nos termos do item 3.3.2 do Anexo IV à Minuta do Contrato de Concessão - Caderno de Encargos, uma área 

atualmente considerada inelegível poderá ser posteriormente reclassificada como área elegível e não 

urbanizada, hipótese em que passará a ser aplicável o mesmo regramento incidente sobre as demais áreas 

elegíveis não urbanizadas. Como consequência, a Concessionária terá direito ao reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato, seguindo o comando normativo do art. 9, § 4º, da Lei 8.987/1995, tendo em vista 

que a reclassificação das áreas implicará a obrigatoriedade de realização de investimentos adicionais não 

previstos quando da assinatura do contrato.

Os valores a serem investidos pela Concessionária em áreas irregularess não urbanizadas estão dispostos 

no Anexo IV - Caderno de Encargos, sendo que este valor não sofre variação pela reclassificação de uma 

área inelegível para elegível.

105 20211029576
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo IV à Minuta do 

Contrato de Concessão - 

Caderno de Encargos - Item 

3.3.2

Inclusão de regras para definição das áreas irregulares, , sugere-se que o 

procedimento aplicável a essa negociação seja detalhado no Anexo IV à Minuta do 

Contrato de Concessão - Caderno de Encargos, incluindo (i) a delimitação de 

prazos aplicáveis às partes e (ii) indicação dos documentos a serem apresentados 

por cada parte.

De acordo com o item 3.3.2 do Anexo IV à Minuta do Contrato de Concessão - Caderno de Encargos, a 

concessionária deverá definir com o Estado e com o Município do Rio de Janeiro quais serão as áreas 

irregulares não urbanizadas que receberão investimentos. Ocorre que não há no respectivo anexo ou em 

qualquer documento do Projeto qualquer detalhamento a respeito dos procedimentos a serem seguidos 

pelas partes para definição de tais áreas. Considerando a importância da devida transparência nos 

procedimentos administrativos que afetam diretamente a execução das obrigações contratuais da 

as áreas urbanizadas são definidas em estudos do Instituto Pereira Passos e a concessionária irá alinhar 

com o município e o estado as áreas prioritárias para os investimentos

106 2021102978
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 2:Indicação da 

necessidade de 

comprovação de prestação 

regionalizada para fins do 

Decreto 10.588/2020 e 

modificação dos itens 

1.2.24 do EDITAL, do .1.1.29 

do CONTRATO, do item 

1.1.3 da minuta de 

Convênio de Cooperação 

(Grupo 3)

Contribuição 2: EDITAL “1.2.24. CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO: instrumentos que 

constituíram a GESTÃO ASSOCIADA da prestação regionalizada dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive para os fins do art. 2º, 

§1º do Decreto Federal 10.588 de 24 de dezembro de 2020, celebrados entre os 

titulares do SERVIÇO e o ESTADO, com a delegação das atividades de organização 

e gerenciamento da prestação regionalizada ao ESTADO, e as atividades de 

regulação e fiscalização à AGÊNCIA REGULADORA;” CONTRATO “1.1.29. 

CONVENIOS DE COOPERACAO: instrumentos que constituíram a GESTÃO 

ASSOCIADA da prestação regionalizada dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, inclusive para os fins do art. 2º, §1º do Decreto Federal 

10.588 de 24 de dezembro de 2020, celebrados entre os titulares do SERVICO e o 

ESTADO, com a transferência das atividades de organização e gerenciamento da 

prestação regionalizada ao ESTADO, e as atividades de regulação e fiscalização a 

AGENCIA REGULADORA.” Minuta de Convênio de Cooperação “1.1.3. BLOCO: 

conjunto dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, agrupados para 

desenvolvimento da PRESTAÇÃO REGIONALIZADA dos serviços de SANEAMENTO 

BÁSICO, inclusive para os fins do art. 2º, §1º do Decreto Federal 10.588 de 24 de 

dezembro de 2020, mediante CONTRATO DE CONCESSÃO, nos termos do ANEXO a 

este CONVÊNIO”

Contribuiçao 2: Caso não seja possível afirmar que o projeto em questão está enquadrado em alguma das 

hipóteses previstas no artigo 8º do Decreto 10.588/2020, para que não seja comprometida a 

financiabilidade do projeto, solicita-se que a documentação definitiva seja publicada e o procedimento 

licitatório somente seja aberto quando todos os CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO celebrados com os titulares 

do SERVIÇO, tiverem sido celebrados, em cumprimento da exigência de prestação regionalizada que 

permita a alocação de recursos públicos federais e de financiamentos com recursos da União, ou com 

recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União, nos termos do art 2º, §1º, III do Decreto 

10.588/2020. No mesmo sentido, devem ser promovidas alterações no EDITAL, CONTRATO, e CONVÊNIOS 

DE COOPERAÇÃO para que seja explicitado o propósito de atendimento aos requisitos de prestação 

regionalizada

Os referidos documentos de convênios serão disponibilizados no site da concessão. Além disso, o governo 

do estado do Rio de Janeiro está desenvolvendo, em parceria com a Secretaria Nacional de Saneamento, as 

medidas e ações necessárias para a formalização das Unidades Regionais de Saneamento, nas quais os 

blocos de concessão estarão enquadrados. Com o prazo legal para a formalização, a estrutura estará 

regular, com aprovação da legislação estadual, permitindo acesso ao recursos federais e outros.



107 20211029773
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

 Contribuição 3: 

Modificação do Item 3.1 do 

EDITAL

Contribuição 3: “3.1 Em caso de divergência entre as normas previstas na 

legislação, nos instrumentos referidos no item 2.4, no CONTRATO DE CONCESSÃO 

e seus ANEXOS, prevalecerá o disposto no CONTRATO DE CONCESSÃO. Em caso de 

divergência entre os ANEXOS do CONTRATO DE CONCESSÃO e os instrumentos 

referidos no item 2.4, prevalecerão aqueles que forem mais específicos. Se não for 

possível dirimir a divergência por meio dos referidos documentos, deve-se realizar 

a interpretação com base nas disposições constantes das normas legais, 

regulamentares e técnicas vigentes, exceto as normas legais dispositivas.”

Contribuiçao 3: No caso das concessões comuns, nos termos do art. 10 e do art. 23 da Lei no 8.987/95, a 

regra legal é a deferência ao disposto no Contrato, que também deve servir como ponto de referência para 

todos os instrumentos coligados. Nesse sentido, propõe-se a alteração do item 3.1.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

108 20211029845
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 4: Modificação 

do item 5.1.1 do EDITAL e 

inclusão do Anexo XIV- 

ESTUDO DE VIABILIDADE 

TÉCNICA E ECONÔMICA 

REFERENCIAL – EVTE

Contribuição 4: “5.1.1. O valor mínimo de OUTORGA FIXA a ser ofertado pelo 

LICITANTE, pela CONCESSÃO, será de R$ (-)(- reais), obtido a partir das premissas 

dispostas no ANEXO XIV - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

REFERENCIAL – EVTE.

Contribuiçao 4: A documentação posta em consulta pública não incluiu, ao contrário da versão anterior, 

dados referenciais dos estudos de viabilidade que informam as premissas do Edital a ser licitado. Era 

particularmente sensível a disponibilização dessas informações - como inclusive questionado nas Audiências 

Públicas - para que fosse verificada a aderência das premissas adotadas em relação à realidade dos 

sistemas, particularmente no que diz respeito às premissas de receitas adotadas, que informam o cálculo 

da outorga mínima que balizará o leilão. Nesse sentido, sugere-se que os dados de receita utilizados como 

premissas dos estudos de viabilidade e para a definição dos valores licitados advenham dos atuais 

operadores dos sistemas, tanto para as áreas já contempladas anteriormente no Bloco 3 quanto para as 

adicionadas nessa nova configuração.

Os documentos solicitados serão disponibilizados juntamente com o edital.

109 20211029311
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 5: Modificação 

do item 5.5. do EDITAL.

Contribuição 5: Indicação do item a que se refere o item 5.5 do EDITAL, corrigindo 

erro de referência cruzada
Contribuiçao 5: Minuta contém erro na referência cruzada. Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão será acatada.

110 20211029316
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo VI à Minuta do 

Contrato de Concessão - 

Contrato de 

Interdependência - Cláusula 

8.1.1

Proposta de cláusulas para o Anexo VI à Minuta do Contrato de Concessão - 

Contrato de Interdependência, sugere-se que: (i) Sejam incluídas as Cláusulas 8.1.2 

e 8.1.3 ao referido Anexo VI, para que consolidem no instrumento contratual o 

conteúdo da manifestação do Estado na última Concorrência e, em complemento, 

sejam disponibilizados documentos comprobatórios que embasaram o cálculo dos 

volumes mínimos anuais de água. Redação proposta: "8.1.2. Os volumes mínimos 

de água previstos na Cláusula 8.1.1 foram calculados com base na projeção de 

demanda de água do Bloco 3, em função dos parâmetros de população a ser 

atendida, consumo de água per capita e índices de perde de água física na 

distribuição. 8.1.3. Caso a CONCESSIONÁRIA verifique a necessidade de volume de 

água mínimo anual superior ao previsto na cláusula 8.1.1, deverá encaminhar 

pleito referente ao aumento do volume ao Conselho de Fornecimento de Água, nos 

termos do Anexo X - Regramento do Sistema de Fornecimento de Água).";

A cláusula 8.1.1 do Anexo VI à Minuta do Contrato de Concessão - Contrato de Interdependência estipula os 

volumes de água mínimos anuais previstos para os três primeiros anos da vigência do contrato de 

concessão. Contudo, não há clareza quanto (i) aos critérios utilizados pelo Estado para definir os volumes 

mínimos previstos; ou (ii) ao procedimento aplicável caso a concessionária identifique a necessidade de 

volumes de água superiores durante os três primeiros anos de concessão. Durante a fase de Pedidos de 

Esclarecimento à Concorrência Internacional nº 01/2020, foram solicitadas maiores informações quanto a 

esses dois pontos e o Estado informou que "(i) os volumes de água foram obtidos da projeção de demanda 

de água por bloco a ser atendida, em função dos parâmetros de população a ser atendida, consumo de água 

per capita e índices de perda de água física na distribuição, para os 3 primeiros anos de concessão; (ii) caso 

a Concessionária identifique a necessidade de volumes de água superiores durante os três primeiros anos 

de concessão, a mesma deverá encaminhar seu pleito ao Conselho de Fornecimento de Água (ver anexo X - 

Regramento do Sistema de Abastecimento de Água)."

Os volumes de água foram obtidos da projeção de demanda de água na área em que a Cedae será 

fornecedora, em função dos parâmetros de população a ser atendida, consumo de água per capita e 

índices de perda de água física na distribuição, para os 3 primeiros anos de concessão; Caso a 

Concessionária identifique a necessidade de volumes de água superiores durante os três primeiros anos de 

concessão, a mesma deverá encaminhar seu pleito ao Conselho de Fornecimento de Água.

111 20211029647
Priscila Shimakawa (Especialista em 

Licitação IGUASA)

Anexo X à Minuta do 

Contrato de Concessão - 

Regramento do Sistema de 

Fornecimento de Água

 Inclusão de regras no Anexo X à Minuta do Contrato de Concessão - Regramento 

do Sistema de Fornecimento de Água para solicitação de aumento do volume 

anual mínimo de água para os três primeiros anos de concessão, sugere-se que: (ii) 

Seja incluído e detalhado, no Anexo X à Minuta do Contrato de Concessão - 

Regramento do Sistema de Fornecimento de Água, o procedimento para 

solicitação de aumento do volume mínimo anual para os três primeiros anos de 

vigência do contrato de concessão incluindo informações quanto (i) à delimitação 

de prazos aplicáveis às partes e (ii) à indicação dos documentos a serem 

apresentados por cada parte.

A cláusula 8.1.1 do Anexo VI à Minuta do Contrato de Concessão - Contrato de Interdependência estipula os 

volumes de água mínimos anuais previstos para os três primeiros anos da vigência do contrato de 

concessão. Contudo, não há clareza quanto (i) aos critérios utilizados pelo Estado para definir os volumes 

mínimos previstos; ou (ii) ao procedimento aplicável caso a concessionária identifique a necessidade de 

volumes de água superiores durante os três primeiros anos de concessão. Durante a fase de Pedidos de 

Esclarecimento à Concorrência Internacional nº 01/2020, foram solicitadas maiores informações quanto a 

esses dois pontos e o Estado informou que "(i) os volumes de água foram obtidos da projeção de demanda 

de água por bloco a ser atendida, em função dos parâmetros de população a ser atendida, consumo de água 

per capita e índices de perda de água física na distribuição, para os 3 primeiros anos de concessão; (ii) caso 

a Concessionária identifique a necessidade de volumes de água superiores durante os três primeiros anos 

de concessão, a mesma deverá encaminhar seu pleito ao Conselho de Fornecimento de Água (ver anexo X - 

Regramento do Sistema de Abastecimento de Água)."

Os volumes de água foram obtidos da projeção de demanda de água na área em que a Cedae será 

fornecedora, em função dos parâmetros de população a ser atendida, consumo de água per capita e 

índices de perda de água física na distribuição, para os 3 primeiros anos de concessão; Caso a 

Concessionária identifique a necessidade de volumes de água superiores durante os três primeiros anos de 

concessão, a mesma deverá encaminhar seu pleito ao Conselho de Fornecimento de Água.

112 20211029302
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 6: Modificação 

dos itens 15.1 e 15.2 do 

EDITAL

 Contribuição 6: “15.1. As LICITANTES interessadas poderão realizar as visitas 

técnicas que considerarem necessárias nos BLOCOS e nas instalações existentes 

relacionadas aos SERVIÇOS, inclusive aquelas que ligadas à atividade de 

PRODUÇÃO DE ÁGUA pela CEDAE, sem restrições de acesso aos equipamentos, 

instalações, sistemas e cadastros utilizados pela CEDAE.” “15.2. As visitas técnicas 

terão por finalidade permitir que as LICITANTES realizem, às suas expensas e sob 

sua responsabilidade, avaliação própria da natureza e dimensão dos trabalhos, 

materiais e equipamentos necessários à realização dos SERVIÇOS, bem como para 

a obtenção de quaisquer outros dados que julgarem necessários à preparação das 

suas propostas.”

Contribuiçao 6: Tendo em vista o disposto no item 15.4, pelo qual será considerado que as propostas foram 

apresentadas com “perfeito conhecimento” da ÁREA DA CONCESSÃO, é necessário que as LICITANTES 

tenham pleno acesso a todas as instalações relativas à CONCESSÃO, em especial as informações comerciais 

e operacionais, bem como as relativas às Concessionárias de outros BLOCOS, considerando a 

interoperabilidade entre os 4 blocos concedidos, assim como as relativas ao serviço de PRODUÇÃO DE 

ÁGUA da CEDAE, particularmente as Estações de Tratamento de Água, considerando que a futura 

CONCESSIONÁRIA irá distribuir a água produzida pela CEDAE aos usuários.

Agradecemos a participação e informamos que a sugestão não será acatada.

113 20211029822
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 7: Modificação 

do item 21.8.5 do EDITAL

Contribuição 7: Indicação do item 5.1.1, que contém o valor mínimo da OUTORGA 

FIXA, a que se refere o item 21.8.5 do Edital.

Contribuição 7: A fim de uniformizar as disposições do EDITAL e CONTRATO a respeito do período de 

correção dos valores da OUTORGA FIXA proposta na LICITAÇÃO, é preciso deixar claro que a correção do 

valor mínimo da OUTORGA FIXA a que se refere este item, desde a data base a ser indicada na versão 

definitiva do EDITAL, se dá para os fins de oferecimento da proposta pelos LICITANTES, isto é, que a 

proposta das LICITANTES deve considerar como valor mínimo a ser ofertado não o valor nominal da 

OUTORGA FIXA indicado, mas aquele valor corrigido pelo IPCA na data de apresentação da Proposta 

Comercial. Assim, o item em questão se presta apenas para correção do valor referencial para apresentação 

da proposta e não, como atualmente indicado, uma correção do valor de OUTORGA FIXA para os fins do 

pagamento da primeira parcela, que será feita a contar da data de apresentação da proposta conforme a 

subcláusula 35.3 do CONTRATO. Por fim, note-se que a minuta de item do EDITAL em questão contém erro 

na referência cruzada.

Agradecemos a contribuição e informamos que a sugestão não será acatada.]

114 20211029286
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)
CONTRIBUIÇÕES NO ANEXO CONTRIBUIÇÕES NO ANEXO CONTRIBUIÇÕES NO ANEXO



115 20211029955
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

 Contribuição 8: Inclusão 

dos Itens 1.2.45 e 22.11.3 

do EDITAL. 

Alternativamente, 

modificação dos Itens 

22.11.1.1 e 22.11.1.3 do 

EDITAL.

Contribuição 8 (parte 1/2): “1.2.45. OPERADORA DE SANEAMENTO: pessoa 

jurídica que opera diretamente as atividades integradas dos SERVIÇOS, suas 

controladoras ou controladas, bem como subsidiárias integrais das referidas 

pessoas jurídicas, também se enquadrando nessa definição a pessoa jurídica que 

possui participação igual ou superior a 20% (vinte por cento) das ações ordinárias 

na sociedade que opera diretamente atividades integradas dos SERVIÇOS, ou em 

sua controladora direta, e que, por meio de acordo de acionistas, participa do 

controle desse operador ou de sua controladora direta. 22.11.3 A qualificação 

técnica deverá ainda ser comprovada mediante atestado emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, ou contrato de 

prestação de serviços de saneamento (abastecimento de água e/ou esgotamento 

sanitário), no Brasil ou no exterior, observado o disposto no item 19.5.2, que 

comprove que a LICITANTE ou sua AFILIADA atendem à classificação como 

OPERADORA DE SANEAMENTO, conforme o item 1.2.45 do EDITAL. (parte 1/2)

Contribuição 8 (parte 1/2): Pretende-se manter e prestigiar o racional do material disponibilizado para a 

Consulta Pública no que concerne ao tema da qualificação técnica, assumindo-se que se deve privilegiar a 

capacidade do licitante em captar recursos para realizar os investimentos necessários à universalização dos 

serviços de saneamento. Pondera-se, contudo, que, diferente do que ocorre, por exemplo, no setor de 

rodovias, no qual o foco da atuação da concessionária se concentra sobre as intervenções (investimento e 

manutenção) na infraestrutura rodoviária e a relação com o usuário é pontual e de baixa complexidade, no 

setor de saneamento o foco principal da atuação da Concessionária se concentra na relação com os 

usuários e demais stakeholders para a prestação adequada dos serviços. Por essa razão, a experiência não 

apenas na realização de investimentos para a implantação da infraestrutura e na sua manutenção, mas na 

operação dessa infraestrutura e na gestão comercial para atendimento das necessidades dos usuários é 

fundamental. Assim, entendemos que não basta exigir (i) a demonstração de capacidade para captar 

recursos, genericamente, para qualquer setor (conforme previsto no item 22.11.1 do EDITAL) ou mesmo (ii) 

a presença de alguns executivos com experiência no setor nos quadros da licitante (como no item 22.11.2 

do EDITAL).

Agradecemos a participação e informamos que  a sugestão não será acatada.

116 20211029384
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 8: Inclusão dos 

Itens 1.2.45 e 22.11.3 do 

EDITAL. Alternativamente, 

modificação dos Itens 

22.11.1.1 e 22.11.1.3 do 

EDITAL.

Contribuição 8 (parte 2/2) 22.11.3.1. No caso de participação em CONSÓRCIO, ao 

menos uma CONSORCIADA deve ser considerada OPERADORA DE SANEAMENTO, 

e sua participação no CONSÓRCIO não pode ser inferior a 30%. 22.11.3.2. Caso a 

LICITANTE ou, no caso de CONSÓRCIO, a CONSORCIADA OPERADORA DE 

SANEAMENTO, não seja a pessoa jurídica que opera diretamente o respectivo 

serviço de saneamento, deverá apresentar a declaração assinada pela pessoa 

jurídica que o opera diretamente e juntar os documentos comprobatórios de sua 

relação societária com tal pessoa jurídica que a qualifiquem OPERADORA DE 

SANEAMENTO, nos termos da definição do item 1.2.45 do EDITAL.” 

Alternativamente, itens 22.11.1 e 22.11.3 do Edital “22.11.1. Atestado emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove que a LICITANTE ou sua 

AFILIADA tenha captado recursos para empreendimentos de infraestrutura em 

qualquer setor em valor igual ou superior a R$ _ (_ reais), observado, em todos os 

casos, o percentual mínimo de 25% de tais valores captados para 

empreendimentos voltados à execução das atividades integradas compreendidas 

nos SERVIÇOS.” “22.11.1.3. No caso de participação em CONSÓRCIO, será 

permitido o somatório para a comprovação dos valores referenciais do subitem 

22.11.1.1, exceto quanto ao limite mínimo de 25% de captação de recursos para 

empreendimentos voltados à execução das atividades integradas compreendidas 

nos SERVIÇOS, que deve ser cumprido por ao menos uma das CONSORCIADAS"

Contribuição 8 (parte 2/2): Há que se comprovar alguma experiência específica da licitante 

(individualmente ou consorciada) em operações no setor de saneamento, ainda que de forma bastante 

abrangente, ou seja, sem restringir essa experiência à localidade ou sistema de saneamento operado (seja o 

sistema de água ou o sistema de esgoto). Desta forma, promove-se a competitividade entre licitantes 

nacionais e estrangeiras, mas garantindo-se que os concorrentes detenham, efetivamente, não apenas os 

recursos para investir, mas a capacidade para empregar esses recursos na implantação, expansão, melhoria 

e manutenção da infraestrutura e na sua operação e gestão comercial para viabilizar a prestação adequada 

dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário aos usuários. A sugestão apresentada 

está alinhada com a experiência do governo federal no setor de aeroportos, mas é consideravelmente 

menos restritiva que seu uso anterior, permitindo uma maior competitividade entre players nacionais e 

internacionais. Alternativamente, caso tal sugestão não venha a ser acolhida, propõe-se a modificação do 

Item 22.11. do EDITAL para que, ao menos, as licitantes tenham que demonstrar que parte dos recursos 

captados para empreendimentos de infraestrutura diga respeito, especificamente, a empreendimentos no 

setor de saneamento básico (serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário).

Agradecemos a participação e informamos que  a sugestão não será acatada.

117 20211029930
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 9: Modificação 

dos itens 22.11.2 e 30.2.9.1 

do EDITAL.

Contribuição 9: “22.11.2. Atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, emitido em nome de profissional de nível superior, que possua vínculo 

profissional com a LICITANTE ou sua AFILIADA, e que comprove a experiência do 

referido profissional por no mínimo 1(um) ano no exercício de cargos executivos 

seniores equivalentes a, no mínimo, diretor operacional ou superintendente 

operacional, em sociedade empresária responsável pela operação de sistemas de 

produção e distribuição de água e coleta domiciliar e tratamento de esgotos 

sanitários, incluindo a prestação direta dos serviços para atendimento da 

população.” “30.2.9.1. Comprovação que a SPE possui vínculo com profissional de 

nível superior, que tenha experiência, no mínimo, na atuação em cargos executivos 

seniores equivalentes a (i) diretor operacional ou (ii) superintendente operacional 

em sociedade empresária responsável pela operação de sistemas de produção e 

distribuição de água e coleta domiciliar e tratamento de esgotos sanitários, 

incluindo a prestação direta dos serviços para atendimento da população de, no 

mínimo, [o] (_____) habitantes por no mínimo 1(um) ano.”

Contribuição 9: Na redação atual de ambos os itens se exige a indicação de profissional com experiência em 

cargos executivos sêniores responsáveis pela operação de atividades relacionadas aos SERVIÇOS. Contudo, 

não há indicação de período mínimo de experiência, o que poderia fazer com que a norma seja aplicada a 

situações que não deveria, isto é, a que profissionais com pouca experiência efetiva em tais cargos sejam 

causa de habilitação de LICITANTES quando, pelo propósito do Edital, não deveriam ser habilitadas.

Agradecemos a participação e informamos que  a sugestão não será acatada.

118 20211029317
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 10: 

Modificação do Item 30.3 

do EDITAL

Contribuição 10: “30.3. Cumpridas as exigências constantes do item 30.2, a SPE 

notificará o ESTADO que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do 

recebimento da notificação, a convocará para, em até 5 (cinco) dias úteis contados 

da data da convocação, assinar o CONTRATO.”

Contribuição 10: Na redação atual, não há prazo para que, uma vez demonstrado o cumprimento das 

exigências constantes do item 30.2 pela SPE, o ESTADO a convoque para a assinatura do CONTRATO. O 

prazo de 5 (cinco) dias úteis (contados a partir da data da convocação da SPE pelo ESTADO) mencionado no 

item em questão é, na verdade, o prazo para a assinatura do CONTRATO após a convocação. Essa 

indefinição quanto ao prazo para convocação da SPE pelo ESTADO permitiria, em tese, que o pagamento da 

primeira parcela da outorga fixa fosse realizado, mas que o ESTADO postergasse indefinidamente a 

convocação da SPE e, consequentemente, a assinatura do CONTRATO. Além disso, gera um desencaixe no 

fluxo de receitas esperado para a CONCESSIONÁRIA, que teria frustrado o direito de iniciar a a exploração 

do serviço para o qual já estaria apta; Ademais, também haveria um descasamento pelo maior incremento 

na correção devida para o pagamento da segunda e terceira parcelas da OUTORGA FIXA. Sendo assim, a 

melhor prática é definir prazo, a contar da notificação da SPE ao ESTADO sobre o cumprimento das 

exigências constantes do item 30.2, para que o ESTADO seja obrigado a convocá-la para a assinatura do 

CONTRATO. Propõe-se que tanto o prazo para a convocação pelo ESTADO (a contar da data de recebimento 

da notificação da SPE) quanto o prazo para a assinatura do CONTRATO (a contar da data da convocação 

pelo ESTADO) sejam definidos em 5 (cinco) dias úteis.

Agradecemos a participação e informamos que  a sugestão não será acatada.

119 20211029609
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 11: 

Modificação dos itens 

33.2.3 e 33.5 do EDITAL

Contribuição 1: “33.2.3” não serão os valores a que se refere o item 33.3 

subtraídos do valor da OUTORGA FIXA.” “33.5. A VENCEDORA deverá comprovar o 

pagamento do valor da parcela de ressarcimento calculada em função da soma 

simples dos investimentos projetados para os 5 (cinco) primeiros anos da 

CONCESSÃO conforme apontado como conclusão dos estudos técnicos conduzidos 

pelo ESTADO, definido em R$ [o], de acordo com as alíquotas e as faixas de base 

de cálculo abaixo apresentadas”.

Contribuição 11: Considerando que os “dispêndios correspondentes” aos “estudos, investigações (...) de 

utilidade para a licitação”, objeto do ressarcimento previsto no art. 21 da Lei 8.987/95, não contempla 

parcela variável em função da outorga, sugere-se que o compartilhamento de sucesso do ágio da proposta 

vencedora seja feito pelo próprio Estado e Municípios junto ao BNDES. Dessa forma, sugere-se que a 

parcela variável do ressarcimento prevista no item 33.5 do EDITAL seja convertida em uma parcela definida 

ex ante apenas em função da soma simples dos investimentos projetados para os 5 (cinco) primeiros anos 

da CONCESSÃO conforme apontado como conclusão dos estudos técnicos conduzidos pelo ESTADO, 

definido em R$ [o] - opção essa que guarda maior relação com a natureza de ressarcimento pela elaboração 

dos estudos - para que possa ser considerada adequadamente por todos os licitantes, e que seja abatida do 

valor da outorga fixa devida ao Estado.

Agradecemos a participação e informamos que informamos que, após análise, a sugestão não será acatada



120 20211029788
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

 Contribuição 12: 

Modificação do Anexo IV do 

EDITAL e da cl. 1.1.12 do 

Anexo VI - Contrato de 

Interdependência

Contribuição 12: “No bloco 3, o Sistema Produtor operado pela CEDAE, composto 

pelos sistemas Guandu, Lajes, Acari e Imunana-Laranjal fornecerá água potável ao 

município do Rio de Janeiro (AP-5), Paracambi, Seropédica e para uma parte do 

município de Itaguaí”. Contrato de Interdependência MUNICÍPIOS ATENDIDOS: 

Municípios do Rio De Janeiro (AP-5), Seropédica, Paracambi e de Itaguaí, em que 

haverá interdependência entre os serviços prestados concomitantemente pela 

CONCESSIONÁRIA e pela CEDAE;

Contribuição 12: A Cláusula 4 do Caderno de Encargos apresenta a relação dos municípios cuja água tratada 

será fornecida pela CEDAE. O Anexo IV do Edital – “Área de Concessão” também indica quais municípios de 

cada Bloco serão abastecidos com água fornecida pela CEDAE. Os municípios de Paracambi e Seropédica 

estão relacionados no Caderno de Encargos como tendo sua água fornecida pela CEDAE, mas não constam 

como tal no Anexo IV do Edital – “Área de Concessão”, que menciona somente que “No bloco 3, o Sistema 

Produtor operado pela CEDAE, composto pelos sistemas Guandu, Lajes, Acari e Imunana-Laranjal fornecerá 

água potável ao município do Rio de Janeiro (AP-5) e para uma parte do município de Itaguaí”. Para maior 

clareza do EDITAL, é necessário explicitar que os municípios de Paracambi e Seropédica também serão 

atendidos pela água fornecida pelo Sistema Produtor da CEDAE.

Agradecemos a participação e informamos que  a sugestão será acatada.

121 20211029476
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 13: 

Modificação das 

Subcláusulas 2.5.1; 23.1.1; 

26.6; 32.1.1.1; 32.1.1.2; 

32.1.2; 32.2.9 do 

CONTRATO.

Contribuição 13 (part 1/2): “2.5.1. alterar, unilateralmente, as suas cláusulas 

regulamentares e, de comum acordo com a CONCESSIONÁRIA, as suas cláusulas 

econômico-financeiras, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

nos termos estabelecidos neste CONTRATO e na legislação, assegurando sempre a 

manutenção da equação econômico-financeira do CONTRATO;” “23.1. Sem 

prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da legislação aplicável e dos 

contratos coligados, são direitos do ESTADO: / 23.1.1. alterar unilateralmente as 

cláusulas regulamentares deste CONTRATO e, de comum acordo com a 

CONCESSIONÁRIA, as cláusulas econômico-financeiras, mantido o equilíbrio 

econômico-financeiro;” “26.6. Caso o ESTADO ou a AGÊNCIA REGULADORA, 

durante o prazo da CONCESSÃO, de comum acordo com a CONCESSIONÁRIA, 

estabeleçam privilégios tarifários que beneficiem segmentos específicos de 

USUÁRIOS, exceto aqueles já previstos em lei ou na regulamentação da AGÊNCIA 

REGULADORA na data da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL, o CONTRATO 

deverá ser revisto concomitantemente ao estabelecimento de tais privilégios para 

preservar o seu equilíbrio econômico-financeiro.”

Contribuição 13: O art. 58 § 1º, da Lei nº 8.666/1993, aplicável às concessões comuns por força do art. 18 

da Lei nº 8.987/1995 e do art. 124 da Lei nº 8.666/1993, veda alterações unilaterais às cláusulas 

econômico-financeiras dos contratos de concessão pela Administração Pública. Nesse sentido, é importante 

alterar as subcláusulas 2.5.1; 23.1.1; 26.6; 32.1.1.1; 32.1.1.2; 32.1.2; 32.2.9, para ficar claro que as 

alterações das cláusulas econômico-financeiras do CONTRATO dependem do acordo entre as partes, não 

sendo passiveis de alterações unilaterais por parte do Poder Concedente

Agradecemos a participação e informamos que  a sugestão  não será acatada.

122 20211029751
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 14: 

Modificação da subcláusula 

3.1. do CONTRATO.

Contribuição 14: “3.1 Em caso de divergência entre as normas previstas na 

legislação, nos instrumentos referidos no item 2.7, no CONTRATO DE CONCESSÃO 

e seus ANEXOS, prevalecerá o disposto no CONTRATO DE CONCESSÃO. Em caso de 

divergência entre os ANEXOS do CONTRATO DE CONCESSÃO e os instrumentos 

referidos no item 2.7, prevalecerão aqueles que forem mais específicos. Se não for 

possível dirimir a divergência por meio dos referidos documentos, deve-se realizar 

a interpretação com base nas disposições constantes das normas legais, 

regulamentares e técnicas vigentes, exceto as normas legais dispositivas de direito 

privado.”

Contribuição 14: No caso das concessões comuns, nos termos do art. 10 e do art. 23 da Lei no 8.987/95, a 

regra legal é a deferência ao disposto no CONTRATO, que também deve servir como ponto de referência 

para todos os instrumentos coligados.
Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

123 20211029867
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

 Contribuição 13: 

Modificação das 

Subcláusulas 2.5.1; 23.1.1; 

26.6; 32.1.1.1; 32.1.1.2; 

32.1.2; 32.2.9 do 

CONTRATO.

Contribuição 13 (parte 2/2) “32.1. Este CONTRATO poderá ser alterado: / 32.1.1 

unilateralmente, pelo ESTADO; / 32.1.1.1 A alteração unilateral do CONTRATO 

deverá ser motivada, cuja fundamentação deverá considerar o conteúdo da 

manifestação da CONCESSIONÁRIA, assim como as consequências para a 

CONCESSÃO e para os USUÁRIOS derivadas da implementação da medida, e será 

limitada às cláusulas regulamentares. / 32.1.1.2 A alteração unilateral de cláusulas 

regulamentares do CONTRATO será obrigatoriamente acompanhada da definição 

das condições de execução da medida, inclusive em relação às eventuais 

providências necessárias a cargo do ESTADO para a sua implementação e ao 

concomitante reequilíbrio econômico-financeiro decorrente da alteração. / 32.1.2. 

O CONTRATO poderá por acordo entre as PARTES, inclusive para alterar as 

cláusulas econômico-financeiras do CONTRATO, assegurado, em todo caso, o 

concomitante reequilíbrio econômico-financeiro decorrente da alteração.” “32.2.9. 

adequar a estrutura tarifária e o valor das TARIFAS, observada sempre a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro concomitante à alteração e a 

necessidade de prévio acordo entre as PARTES;”

Contribuição 13: O art. 58 § 1º, da Lei nº 8.666/1993, aplicável às concessões comuns por força do art. 18 

da Lei nº 8.987/1995 e do art. 124 da Lei nº 8.666/1993, veda alterações unilaterais às cláusulas 

econômico-financeiras dos contratos de concessão pela Administração Pública. Nesse sentido, é importante 

alterar as subcláusulas 2.5.1; 23.1.1; 26.6; 32.1.1.1; 32.1.1.2; 32.1.2; 32.2.9, para ficar claro que as 

alterações das cláusulas econômico-financeiras do CONTRATO dependem do acordo entre as partes, não 

sendo passiveis de alterações unilaterais por parte do Poder Concedente.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

124 20211029737
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 15: 

Modificação da subcláusula 

9.9 do CONTRATO

Contribuição 15: “9.9. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, às suas expensas, 

os BENS VINCULADOS em bom estado de funcionamento, conservação e 

segurança durante a vigência do CONTRATO, observada a obrigação do ESTADO de 

manutenção da ordem e segurança públicas, particularmente, em ÁREAS 

IRREGULARES”

Contribuição 15: Pelos dispositivos constitucionais aplicáveis, tanto da Constituição Federal (art. 144, caput 

e §5º) quanto da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (arts. 183 e 185), é claro o dever do Estado do 

Rio de Janeiro de garantia de segurança pública, por meio de suas forças policiais. Da mesma forma, por 

deter o monopólio do uso da força e o poder de império para exercício de prerrogativas de autoridade e 

imposição de restrições à liberdade e à propriedade, compete justamente à Administração Pública, por 

meio das forças policiais, o exercício do poder de polícia e a garantia da ordem, lei e segurança pública, não 

tendo os particulares tais competências. Sendo assim, nos casos em que Bens Vinculados estiverem 

localizados em áreas com problemas reconhecidos de segurança pública, especialmente, nas Áreas 

Irregulares, a Concessionária dependerá da presença do Estado e seu aparato policial para que possa 

cumprir a sua responsabilidade de manutenção dos bens vinculados em bom estado e em segurança.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

125 20211029958
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 16: 

Modificação da subcláusula 

14.2.1 do CONTRATO.

Contribuição 16: “14.2.1. É dispensada a anuência prévia do ESTADO para 

qualquer alteração nos atos constitutivos da CONCESSIONÁRIA, ou na sua 

composição societária, que não configure alteração do seu controle societário 

direto ou transferência da CONCESSÃO, ou quaisquer reorganizações societárias 

e/ou alterações de controle entre empresas do mesmo grupo econômico da 

CONCESSIONÁRIA, desde que tais reorganizações e/ou alterações de controle 

também não configurem alteração do controle societário direto da 

CONCESSIONÁRIA ou transferência da CONCESSÃO”.

Contribuição 16: Para harmonizar o conteúdo da subclásula 14.2.1 com o da subcláusula 24.2.26, sugerimos 

uniformizar a restrição da obrigação de obtenção da prévia anuência do Contratante às situações de 

alteração do controle societário direto da Concessionária, uma vez que a atual redação da subcláusula 

14.2.1 poderia levar a entendimento incompatível com a realidade de grupos societários com estrutura 

acionária complexa e principalmente em situações de capital pulverizado, já que operações societárias que 

alteram o controle indireto são comuns e não afetam o exercício do controle imediato da Concessionária e, 

portanto, sua capacidade de honrar o Contrato de Concessão. Com efeito, uma alteração de controle 

indireto que mantenha o controle direto nas mãos de sociedade que detenha, ela própria, 

independentemente de seus controladores, equipe qualificada e acervo técnico, não deveria exigir prévia 

anuência do Poder Concedente (no caso, o Estado).

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

126 20211029303
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 17: Inclusão da 

subcláusula 14.3.2, da 

subcláusula 23.2.23 e da 

subcláusula 24.1.12 ao 

CONTRATO.

Contribuição 17: “14.3.2. Comprovado o atendimento dos requisitos da 

subcláusula 14.2.2, o ESTADO autorizará a transferência da CONCESSÃO ou do 

controle societário direto.” “23.2.23. autorizar a transferência da CONCESSAO ou 

do controle societário direto quando comprovado o atendimento aos requisitos da 

subcláusula 14.2.2” 24.1.12. ter autorizada a transferência da CONCESSAO ou do 

controle societário direto quando comprovado o atendimento aos requisitos da 

subcláusula 14.2.2”

Contribuição 17: Quando o pretendente cumprir os requisitos legais e contratuais contidos na cláusula 

13.2.2, a anuência dos titulares por meio do Estado (na qualidade de seu representante) à transferência de 

controle da Concessionária deve ser considerada um ato administrativo vinculado, não havendo margem de 

discricionariedade para optar pela concessão da anuência ou não quando tais requisitos forem cumpridos, 

devendo tal direito ser refletido também na cláusula 24.1 e o correspondente dever do ESTADO na 

subcláusula 23.2.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.



127 20211029931
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 18: 

Modificação da subcláusula 

16.14 do CONTRATO

Contribuição 18: “16.14. No caso de execução parcial ou total da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá recompor o valor integral 

da garantia prestada no prazo de 120 (cento e vinte) dias da respectiva execução.”

Contribuição 18: Dado a complexidade da operação, recomendamos aumentar o prazo para 120 dias. Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

128 20211029699
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

 Contribuição 19: Cláusula 

17 do CONTRATO

Contribuição 19: Pleiteia-se que sejam disponibilizados todos os seguros 

contratados e vigentes em relação à operação atual dos SISTEMAS, bem como seja 

disponibilizado o histórico de sinistralidade, considerando todos os acionamentos 

dos seguros nos últimos 5 anos (descrição do evento, valor reclamado, valor 

indenizado).

Contribuição 19: Considerando a importância dessas informações para a precificação dos seguros, 

conforme práticas usuais do mercado securitário, bem como a necessidade de que se evite eventual 

assimetria informacional relevante, que pode levar a seleções adversas por parte do ESTADO, pleiteia-se 

que sejam disponibilizados todos os seguros contratados e vigentes em relação à operação atual dos 

SISTEMAS, bem como seja disponibilizado o histórico de sinistralidade, considerando todos os 

acionamentos dos seguros nos últimos 5 anos (descrição do evento, valor reclamado, valor indenizado).

Tais informações poderão ser solicitadas e obtidas durante o processo de visitas técnicas pelos licitantes.

129 20211029608
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 20: 

Modificação da subcláusula 

17.1 do CONTRATO.

Contribuição 20: “17.1. A CONCESSIONÁRIA, ou sua AFILIADA tendo a 

CONCESSIONÁRIA como cossegurada, deverá, além dos seguros exigíveis pela 

legislação aplicável, contratar com SEGURADORA, durante todo o prazo da 

CONCESSÃO, no mínimo, os seguros definidos nesta cláusula, conforme 

disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuízo dos seguros exigíveis pela 

legislação aplicável.”

 Contribuição 20: Tendo em vista as práticas usuais do mercado securitário e que os benefícios e efeitos do 

seguro são equivalentes para qualquer cossegurado, sugere-se permitir que a apólice seja emitida em nome 

de empresa do grupo econômico da Concessionária, desde que ela seja indicada como cossegurada na 

apólice (ao lado do Estado, conforme subcláusula 17.10).

Agradecemos a participação e informamos quea sugestão não será acatada.

130 20211029653
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 21: 

Modificação da subcláusula 

17.2.1 do CONTRATO

Contribuição 21: “17.2.1. O Seguro de Risco de Engenharia deverá ser mantido a 

todo tempo enquanto estiverem sendo executadas as OBRAS DE 

APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, podendo sendo que a importância segurada da 

apólice deverá ser idêntica aos custos de reposição com bens novos, excetuando-

se os itens não seguráveis.”

Contribuição 21: Para melhor adaptação dos seguros exigidos às práticas do mercado securitário e do setor 

de saneamento, sugere-se que o Seguro de Risco de Engenharia possa ser emitido e renovado anualmente, 

acompanhando o cronograma de obras, e que sejam expurgados da importância segurada da apólice os 

itens não seguráveis (exemplo: supressão vegetal, projetos e etc...).

Agradecemos a participação e informamos quea sugestão não será acatada.

131 20211029540
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 22: 

Modificação da subcláusula 

17.4 do CONTRATO.

Contribuição 22: “17.4. Os montantes cobertos pelos Seguros de Riscos 

Operacionais deverão ser idênticos aos custos de reposição com bens novos, 

devendo a cobertura corresponder ao valor dos BENS REVERSÍVEIS transferidos à 

CONCESSIONÁRIA quando do início da OPERAÇÃO DO SISTEMA, bem como 

posteriormente construídos ou adquiridos, considerando a depreciação pelo uso e 

estado de conservação vigente na data de início de cobertura da apólice, que terá 

como valor máximo [-] (reais);

Contribuição 22: Considerando que o INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS somente será elaborado pela 

Concessionária, para maior promoção da competitividade na licitação e para que se evite eventual 

assimetria informacional relevante, que pode levar a seleções adversas por parte do ESTADO, pleiteia-se 

que seja disponibilizada lista com os bens e respectivos valores durante o procedimento licitatório e que 

seja incluído na subcláusula 17.4 um valor referencial máximo a ser adotado pelas licitantes para cobertura 

da apólice de Riscos Operacionais.

Agradecemos a participação e informamos quea sugestão não será acatada.

132 20211029293
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 23: 

Modificação da subcláusula 

17.5 e inclusão da 

subcláusula 17.7 do 

CONTRATO

Contribuição 23: “17.5. A CONCESSIONÁRIA deverá contratar Seguro de 

Responsabilidade Civil Geral, durante o período de OPERAÇÃO DO SISTEMA, 

cobrindo o ESTADO e a CONCESSIONÁRIA, bem como seus administradores, 

empregados, funcionários, contratados, prepostos ou delegados, pelos montantes 

a que possam ser responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, 

indenizações, custas processuais, inclusive aos USUÁRIOS dos SERVIÇOS, e 

quaisquer outros encargos relacionados a danos pessoais, morais, ambientais ou 

materiais, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSÃO, incluindo as 

seguintes coberturas” “17.7. A Concessionária deverá contratar Seguro de Riscos 

Ambientais (ramo Susep 0313) em montante não inferior a R$ 32.000.000,00 

(trinta e dois milhões de reais)”.

Contribuição 23: Os seguros indicados no CONTRATO não adequados para amparar os danos ambientais, 

uma vez que cobrem apenas os casos poluição súbita causada a terceiros por 72 horas, deixando riscos 

mais relevantes sem proteção securitária, tais como descontaminação no local da contaminação, 

descontaminação a danos causados a terceiros além dos custos advocatícios para o caso. Assim é que 

adicionalmente ao Seguro de Responsabilidade Civil (ramo Susep 0351), deve-se acrescentar à lista de 

seguros obrigatórios o Seguro de Riscos Ambientais (ramo Susep 0313), dado o risco relevante ambiental 

para mercado de saneamento, sugerindo-se o valor de R$ 32 milhões como referencial a fim de 

parametrizar as propostas.

Agradecemos a participação e informamos quea sugestão não será acatada.

133 20211029632
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 24: 

Modificação da subcláusula 

17.14 e exclusão da 

subcláusula 17.14.1 do 

CONTRATO

Contribuição 24: “17.14. A CONCESSIONÁRIA deverá enviar anualmente ao 

ESTADO declaração de quitação dos prêmios relativos aos seguros contratados 

emitida pelas respectivas seguradoras”.

Contribuição 24: Considerando as práticas usuais do mercado securitário, tendo em vista o alto fluxo 

operacional desta rotina, sugere-se que a obrigação da subcláusula 17.14 seja substituída por uma 

declaração anual das seguradoras contratadas, informando que os respectivos prêmios das apólices estão 

quitados e em plena vigência”

Agradecemos a participação e informamos quea sugestão não será acatada.

134 20211029763
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 25: 

Modificação da subcláusula 

17.6 do CONTRATO

Contribuição 25: “17.6. O ESTADO deverá ser indicado como segurado ou 

cossegurado em Seguro de Responsabilidade Civil Geral em montante coberto não 

inferior a R$ 32.000.000 (trinta e dois milhões), que deve ser mantido a todo 

tempo de vigência do CONTRATO.”

Contribuição 25: Considerando as práticas usuais do mercado securitário e para otimizar as capacidades 

utilizadas das seguradoras, sugere-se que a apólice possa ser emitida tendo o ESTADO como cossegurado 

em todos os casos respeitando o limite mínimo coberto já indicado.

Agradecemos a participação e informamos quea sugestão não será acatada.

135 20211029529
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 26: 

Modificação da subcláusula 

17.8 do CONTRATO

Contribuição 26: “17.8. Excetuados os seguros previstos na subcláusula 17.2, o 

qual deverá ser contratado e mantido durante o período da execução de cada uma 

das respectivas OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, a CONCESSIONÁRIA 

deverá contratar os demais seguros até o encerramento do período de OPERAÇÃO 

ASSISTIDA DO SISTEMA, sendo que as respectivas apólices deverão permanecer 

em vigor, no mínimo, por 180 (cento e oitenta) dias após o advento do termo 

contratual, por meio de renovações periódicas anuais ou bianuais.”

Contribuição 26: Considerando as melhores práticas do mercado securitário e o tempo médio das 

seguradoras para realização das avaliações necessárias à renovação das apólices, sugere-se que possam ser 

emitidas com periodicidade bianual.

Agradecemos a participação e informamos quea sugestão não será acatada.

136 20211029888
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 27: “19.9.2.5. 

pagamento de mútuos e 

obrigações relacionadas.”

Contribuição 27: Inclusão da subcláusula 19.9.2.5, ao CONTRATO

Contribuição 27: O pagamento de mútuos e suas obrigações derivadas a Partes Relacionadas é, 

logicamente, algo que não pode ser proibido, sob pena de se inviabilizarem os mútuos entre Partes 

Relacionadas nos quais a Concessionária seja mutuária, o que não é o objetivo da subcláusula em questão. 

Trata-se, portanto, de exceção a ser incluída no rol da subcláusula 19.9.2 para que fique evidente sua 

possibilidade.

Agradecemos a participação e informamos quea sugestão não será acatada.

137 20211029159
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 28: Inclusão 

das subcláusulas 20.1.11, 

20.1.12 e 24.1.12 ao 

CONTRATO.

Contribuição 28: “20.1. Em atendimento aos princípios de independência 

decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, transparência, 

tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões, compete à AGÊNCIA 

REGULADORA a regulação e fiscalização da CONCESSÃO, observadas 

preferencialmente as normas de referência editadas pela Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico – ANA, desde que aplicáveis aos SERVIÇOS, durante 

todo o prazo de vigência do CONTRATO, em conformidade com a legislação 

vigente, cabendo-lhe especialmente: (...) 20.1.11. apurar a responsabilidade dos 

proprietários ou possuidores dos imóveis que não estejam cumprindo obrigação 

legal de conexão às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário disponíveis; 20.1.12. exercer a função fiscalizatória e sancionatória sobre 

os usuários do serviço público;” “24.1.12. efetuar cobrança das TARIFAS aos 

USUÁRIOS para os quais os SERVIÇOS estejam disponíveis, entendida tal 

disponibilidade como a existência de rede instalada coletora de esgotos ou de 

fornecimento de água apta a realizar a prestação de qualquer uma das atividades 

que compreendem os SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA ”

Contribuição 28: A conexão dos usuários às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário existentes e sua sujeição ao pagamento das tarifas são tratadas pela legislação como obrigações 

dos usuários, e não como seus direitos. Trata-se de imposição do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, 

que, inclusive, tornou tais obrigações mais estritas ao excluir a ressalva feita na parte inicial da redação 

anterior do caput do art. 45 da Lei nº 11.445/2007, autorizar expressamente a cobrança de tarifa pela 

disponibilização das redes (art. 45, caput e § 4º) e estabelecer o pagamento de multas e demais sanções 

pelo descumprimento de tal obrigação (art. 45, § 5º). Desta forma, buscou-se criar incentivos para que os 

usuários se conectem às redes disponibilizadas pela Concessionária, gerando, assim, benefícios para o meio 

ambiente e para a saúde pública, bem como assegurando a sustentabilidade econômico-financeira das 

metas de universalização dos serviços. Assim, a atribuição de obrigação do usuário de se conectar à rede e 

de pagar tarifas pela disponibilidade dos SERVIÇOS (obrigação prevista na subcláusula 22.2.4) deve ser 

correspondida com a atribuição de um direito da Concessionária de efetuar a cobrança de tarifas pela 

disponibilidade dos SERVIÇOS e com a atribuição do Poder Público, neste caso representado pela 

AGENERSA, detentora de poder de polícia, para exercer a fiscalização do exercício dessa obrigação pelos 

usuários.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.



138 20211029584
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 29: 

Modificação da subcláusula 

20.4 do CONTRATO:

Contribuição 29: “20.4. . A CONCESSIONÁRIA facultará à AGÊNCIA REGULADORA o 

livre acesso aos BENS VINCULADOS, aos livros e documentos relativos à 

CONCESSIONÁRIA, exceto a folha salarial nominal ou outras informações 

protegidas pela legislação, bem como a livros, registros e documentos 

relacionados com as atividades abrangidas pela CONCESSÃO, incluindo estatísticas 

e registros administrativos, e prestará os esclarecimentos que lhe forem 

solicitados.”

Contribuição 29: O poder fiscalizatório da agência reguladora não é absoluto ou irrestrito, encontrando 

limitação nas informações protegidas em decorrência de direitos protegidos pela legislação a pessoas 

jurídicas e físicas, como o é o direito à privacidade dos colaboradores da Concessionária, sendo necessário 

ressalvar o acesso da Agência Reguladora à folha salarial nominal.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

139 20211029386
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 30: 

Modificação das 

subcláusulas 21.1, 21.3.2 e 

33.2.17 para a seguinte 

redação e inclusão da 

subcláusula 33.4.27 ao 

CONTRATO.

Contribuição 30 (parte 1/2): “21.1. As desapropriações, desocupações, a 

instituição de servidões e quaisquer outras limitações administrativas necessárias 

à prestação dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO serão efetuadas pela 

CONCESSIONÁRIA com obediência da legislação aplicável, às suas expensas no 

valor de R$ [-] ([-]), sendo devido o reequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO no caso de os custos efetivamente incorridos pela CONCESSIONÁRIA 

se revelarem superiores ou inferiores a este valor.” “21.3.2. conduzir os processos 

de desapropriação, desocupação ou de instituição de servidões administrativas, 

responsabilizando-se pelos custos relacionados a estes no valor indicado na 

subcláusula 21.1, incluindo os referentes à imissão provisória na posse e à 

aquisição dos imóveis e ao pagamento de indenizações ou de quaisquer outras 

compensações decorrentes da desapropriação, desocupação ou da instituição de 

servidões ou de outros ônus ou encargos relacionados, incluindo eventual uso 

temporário de bens imóveis ou a realocação de bens ou pessoas, bem como as 

despesas com custas processuais, honorários advocatícios e de peritos”. “33.2.17. 

investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes das desapropriações, 

desocupações, instituição de servidões administrativas, imposição de limitações 

administrativas ou ocupação provisória de bens imóveis, no valor de R$ [-] 

indicado na subcláusula 21.1, conforme verificação realizada pelo CERTIFICADOR 

INDEPENDENTE;”

Contribuição 30 (parte 1/2): Embora o Decreto-Lei n° 3.365/1941 permita a transferência para a 

concessionária dos atos executórios necessários à desapropriação ou instituição de servidão administrativa 

sobre bens imóveis de particulares, há que se reconhecer que o risco de variação do custo de 

desapropriações ou desocupações não é controlável pela concessionária e que nem sempre é viável obter, 

previamente à licitação, para a elaboração das propostas, informações precisas sobre os custos das 

indenizações e demais benefícios a serem custeados pelas concessionárias nos processos para a realização 

de desapropriações e desocupações. Em especial, quando se seguem Princípios do Equador (visando a não 

comprometer a financiabilidade do projeto por instituições financeiras signatárias desses princípios), as 

exigências que se impõem à concessionária para promover de maneira adequada os processos, esses custos 

tendem a ser significativos. E, mais do que isso, os recursos obtidos junto a terceiros, como regra, não 

podem ser utilizados para o custeio dessas atividades, sendo cobertos com recursos próprios do acionista 

da concessionária. Como resultado, uma variação relevante desses custos pode alterar significativamente a 

relação dívida/equity e, no limite, inviabilizar a estrutura de capital originalmente concebida pela licitante 

vencedora para o projeto.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

140 20211029733
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 30: 

Modificação das 

subcláusulas 21.1, 21.3.2 e 

33.2.17 para a seguinte 

redação e inclusão da 

subcláusula 33.4.27 ao 

CONTRATO.

 Contribuição 30 (parte 2/2): “33.4.27 variações, para mais ou para menos, do 

valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes das 

desapropriações, desocupações, instituição de servidões administrativas, 

imposição de limitações administrativas ou ocupação provisória de bens móveis, 

em relação ao valor previsto na subcláusula 33.2.17.”

Contribuição 30 (parte 2/2): Todo esse contexto faz com que o risco de variação dos custos com 

desapropriações, instituições de servidão administrativa e desocupações se torne ainda mais relevante para 

o projeto, principalmente considerando a necessidade de remanejamentos de populações em ocupações 

irregulares nas áreas de grandes adutoras. Desse modo, a transferência pura e simples do risco de variação 

do custo das desapropriações, instituição de servidões administrativas e desocupações para a 

CONCESSIONÁRIA pode criar distorções na licitação e, até mesmo, inviabilizar a execução da proposta que 

venha a se sagrar vencedora em razão de, por exemplo, não ter avaliado de forma responsável, seguindo a 

NBR n° 14.653/2019 da ABNT, os custos com o pagamento de indenizações por desapropriações, ou, por 

não ter precificado as medidas necessárias para o cumprimento de Princípios do Equador nos processos de 

reassentamento de populações. Assim é que se propõe que, em relação ao risco de variação dos custos de 

desapropriação, instituição de servidões administrativas e desocupação, o EDITAL estabeleça o valor que as 

LICITANTES deverão considerar em suas propostas, com base nas estimativas realizadas pelo Poder 

Concedente. O CONTRATO deverá prever o reequilíbrio econômico financeiro, caso tais custos sejam na 

prática diferentes (para mais ou para menos) do valor previsto no EDITAL.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

141 20211029714
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 31: 

Modificação das 

subcláusulas 21.5.2 e 23.2.6 

do CONTRATO:

Contribuição 31: “21.5.2. Caso o ESTADO ou os MUNICÍPIOS não promovam 

tempestivamente as medidas que lhes competem em relação às desapropriações, 

desocupações ou servidões administrativas necessárias à execução do SERVIÇO, 

nos termos desta Cláusula, os prazos referentes às obrigações e ao cumprimento 

dos INDICADORES DE DESEMPENHO diretamente impactados serão revistos, 

desde que se demonstre que a inércia do ESTADO ou dos MUNICÍPIOS interferiu no 

cumprimento de tais obrigações, indicadores e metas”. “23.2.6. diligenciar, 

mediante solicitação da CONCESSIONÁRIA, nos limites de suas competências, a 

emissão das declarações de utilidade pública necessárias para as desapropriações 

ou instituições de servidão administrativa, limitações administrativas e 

autorizações para ocupação temporária dos bens imóveis necessários para 

assegurar a realização das OBRAS, assumindo a responsabilidade e os riscos por 

quaisquer atrasos na edição dos Decretos, incluindo atrasos pelos MUNICÍPIOS, 

observado o disposto neste CONTRATO”.

dos atos preparatórios e estudos necessários à declaração de utilidade pública das áreas possa ser 

controlado pela concessionária, a emissão em si do Decreto de declaração de utilidade pública é ato fora do 

controle da concessionária. Nesse contexto, relembre-se que as melhores práticas de alocação de riscos 

determinam que o risco do evento não controlável pela concessionária deve ser alocado ao Poder 

Concedente, de maneira que, somente na hipótese em que venha a ocorrer o evento gravoso associado a 

tal risco, o Poder Concedente ou o usuário paguem por ele. Se, contudo, o evento gravoso não se 

materializar, nem o Poder Concedente, nem o usuário, pagarão por ele. Assim sendo, como a 

concessionária não tem controle sobre os atos e processos administrativos da fase declaratória, não 

influenciando no prazo para emissão em si do decreto da DUP pela Administração Pública, caso haja atraso 

por parte do ESTADO ou dos MUNICÍPIOS em suas obrigações pertinentes à desapropriação ou servidão 

administrativa, esse risco não deve ser alocado à concessionária, mas deve caber ao ESTADO.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

142 2021102997
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 32: 

Modificação da subcláusula 

24.1.5 do CONTRATO.

Contribuição 32: “24.1.5. deixar de prestar os SERVIÇOS ou interromper sua 

prestação, mediante prévia comunicação à AGÊNCIA REGULADORA, sempre que 

considerar irregulares, inseguras ou inadequadas as localidades, as instalações 

prediais, ou parte delas, que forem feitas ou alteradas pelos USUÁRIOS ou 

terceiros que não a CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de outras hipóteses de 

interrupção previstas nas normas aplicáveis, casos esses que não serão 

consideradas para fins de atingimento das metas de atendimento e indicadores de 

desempenho, não havendo qualquer penalização à CONCESSIONARIA decorrente 

da impossibilidade fática de atendimento a tais localidades”.

Contribuição 32: É necessário harmonizar a previsão da subcláusula 24.1.5 com as demais disposições 

contratuais para deixar claro que a impossibilidade fática de prestação dos SERVIÇOS nas localidades e 

instalações consideradas irregulares, inseguras ou inadequadas, que não decorre de culpa ou 

responsabilidade da Concessionária, não pode a ela ser oposta ou razão para redução de sua remuneração, 

não sendo portanto considerada para a contabilização do atendimento de metas e indicadores.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

143 20211029372
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 33: 

Modificação da subcláusula 

24.3 do CONTRATO.

Contribuição 33: “24.3. Os impactos que afetem de qualquer modo a execução do 

CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA, decorrentes do inadimplemento por parte do 

ESTADO de quaisquer das obrigações por ele assumidas, indicadas na cláusula 23 

não ensejarão a aplicação de penalidades ou de descontos tarifários à 

CONCESSIONÁRIA e poderão ensejar, conforme o caso, o reequilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO”.

 Contribuição 33: Por um dever de coerência, sugere-se que seja incluído que, além de não ensejar a 

penalização da Concessionária, a materialização de tais eventos pode afastar aplicação negativa de 

indicadores de desempenho e podem ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.



144 20211029779
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

 Contribuição 34: 

Modificação da subcláusula 

33.2 do CONTRATO.

Contribuição 34: “33.2. A CONCESSIONÁRIA, a partir do início da vigência da 

CONCESSÃO, é integral e exclusivamente responsável pelos riscos e obrigações 

relacionados à exploração e prestação dos SERVIÇOS que assumiu no âmbito do 

CONTRATO, incluindo (...)”.

Contribuição 34: Essa subcláusula sobre distribuição residual de riscos é um artifício para tornar 

contratuais, por meio de uma previsão genérica e indeterminada, todos os eventos que não são 

mencionados no Contrato. Esse tipo de cláusula é inválido à luz do art. 65, II, d da Lei n. 8666/93, pois nega 

efeitos à distinção feita pelo dispositivo legal entre o regime aplicável aos eventos contratuais e o regime 

aplicável aos eventos extracontratuais, para os quais vale a distribuição de riscos conforme a álea 

(Administração Pública: álea extraordinária; concessionária: álea ordinária). Além disso, do ponto de vista 

econômico, essa cláusula de alocação residual de risco tem como efeito lançar sobre a Concessionária toda 

a incerteza sobre o futuro. A generalidade e indeterminação do conteúdo da cláusula de alocação residual 

de riscos tem por efeito prático a alocação sobre a Concessionária de riscos desconhecidos, o que torna 

impossível qualquer tentativa de tratamento racional e precificação desses riscos por potenciais 

investidores. Nesse sentido, esse tipo de cláusula nada mais é do que um caso específico de alocação à 

Concessionária de riscos que não são por ela controláveis (já que, nesse caso, os riscos não são sequer 

conhecidos), o que produz um cenário desvantajoso para o poder concedente e para os Usuários. Assim, a 

subcláusula deve ser modificada

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

145 20211029977
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 35: Inclusão da 

subcláusula 29.2.5 e 

modificação da subcláusula 

33.2.1 do CONTRATO.

Contribuição 35: “29.2.5 Na primeira REVISÃO ORDINÁRIA, atualizar, no ANEXO [-] 

- ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA REFERENCIAL – EVTE, a partir 

do procedimento de validação efetivado em dois anos após a assunção dos 

serviços, e que deverá ser aprovada pelo órgão regulador, os dados referentes a 

consumo per capita anual, crescimento populacional, adensamento populacional e 

perfil habitacional ou da composição dos USUÁRIOS, e projetá-los no fluxo de caixa 

descontado constante do referido anexo, neutralizando os efeitos econômico-

financeiros dessa projeção por meio de reequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, com base nas subcláusulas 33.6 e 33.7”

Contribuição 35: Considerando a possibilidade de que as premissas de mercado adotadas na modelagem 

referencial do Edital sejam consideravelmente divergentes da realidade - o que gera um relevante risco de 

distorção da competitividade e de seleção adversa no certame, e que por conta desses riscos, é 

potencialmente problemático para a resiliência contratual, podendo ameaçar a viabilidade da delegação 

dos serviços - propõe-se que concessionária possa validar e confirmar os dados de população inicialmente 

atendidas, no mesmo prazo e procedimento exigido para validação dos dados de atendimento e cobertura 

para os fins de aplicação dos índices de atendimento de água e esgoto, conforme o Anexo III do CONTRATO, 

validação essa que deverá ser aprovada pelo órgão regulador. O resultado dessa validação deverá ser 

refletido na primeira REVISÃO ORDINÁRIA e no reequilíbrio econômico-financeiro nela instituído. Nesse 

sentido, fique claro que a utilização da revisão ordinária para validação das premissas de mercado 

conforme proposto representa ainda o cumprimento ao disposto no art. 38, I, da Lei nº 11.445/2007, que 

inclui a “revisão das condições de mercado” como um dos objetivos das revisões ordinárias.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

146 20211029880
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 36: 

Modificação da subcláusula 

33.2.8 do CONTRATO.

Contribuição 36: “33.2.8. perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou 

quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS, observado que, 

em áreas em que restar caracterizada a ausência de condições de segurança 

pública necessárias à execução do objeto contratual, a CONCESSIONÁRIA será 

eximida de responsabilidade pelo roubo, furto ou danos causados por terceiros aos 

BENS VINCULADOS, desde que demonstre que adotou procedimentos de 

monitoração desses BENS VINCULADOS e que notificou as autoridades policiais, 

com a consequente lavratura de boletim de ocorrência, bem como o ESTADO e à 

Agência Reguladora, com cópia do respectivo boletim de ocorrência, em prazo 

razoável;”

Contribuição 36: Embora a guarda e segurança patrimonial dos bens da Concessão sejam, como regra, de 

responsabilidade da Concessionária, em áreas com problemas de segurança pública, em que, o próprio 

sistema de justiça e os agentes policiais do Estado têm dificuldades para atuar, torna-se inviável que a 

Concessionária assegure a integridade desses bens. Isso se dá principalmente em decorrência do 

entendimento jurisprudencial de que a Concessionária não tem poder de polícia para prevenir ou remediar 

situações que possam ocasionar furtos ou vandalismo de BENS VINCULADOS. Deste modo, os riscos 

alocados à Concessionária na guarda e segurança patrimonial dos BENS VINCULADOS em áreas em que há 

problemas de segurança pública devem ser limitados, buscando-se atribuir à Concessionária 

responsabilidades que são por ela exequíveis

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

147 20211029753
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 37: 

Modificação da subcláusula 

33.2.9 do CONTRATO.

Contribuição 37: “33.2.9. indisponibilidade de financiamento e/ou aumento do 

custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros, exceto se 

decorrentes de alteração de política pública federal para o financiamento do setor 

de saneamento básico;”

Contribuição 37: Ainda que, nos últimos anos, em razão da crise fiscal enfrentada pelo país nos níveis 

municipal, estadual e federal, o Governo Federal venha buscando reduzir os subsídios de linhas de crédito 

oferecidas por bancos públicos para os setores de infraestrutura em geral, fato é que, no setor de 

saneamento básico, as políticas de financiamento público continuarão a ter papel decisivo para viabilizar a 

universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no prazo estabelecido 

pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Nesse sentido, considerando que a Concessionária não tem 

controle sobre mudanças na política de financiamento público para o setor de saneamento básico, propõe-

se que o risco de alterações nessa política em relação às regras vigentes no momento de apresentação das 

propostas das licitantes e que impactem a capacidade da Concessionária de ter acesso às linhas de 

financiamento oferecidas pelos bancos públicos não seja alocado à Concessionária.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

148 20211029616
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 38: 

Modificação da subcláusula 

33.2.13 do CONTRATO.

Contribuição 38: “33.2.13. ocorrência de fatos considerados como de caso fortuito 

e de força maior que são objeto de cobertura de seguros exigidos neste CONTRATO 

e disponíveis no mercado de seguros brasileiros por, no mínimo, três companhias 

seguradoras devidamente constituídas e autorizadas a operar pela 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, até o limite dos valores 

assegurados;”.

Contribuição 38: É importante que o parâmetro para definição da existência de seguro, a fim de delimitar a 

atribuição de riscos tão relevantes quanto os tratados nesta subcláusula, fique bem claro. A indicação de 

um número mínimo de seguradoras que disponham do seguro em questão é necessária, pois, caso 

contrário, poderia levar a interpretação de que a existência pontual e isolada de um seguro em qualquer 

localidade do país pudesse ser compreendida como suficiente para satisfazer a condição da subcláusula, o 

que certamente seria interpretação absurda.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

149 20211029554
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 39: Exclusão 

da subcláusula 33.2.18 e 

inclusão da subcláusula 

33.4.28 ao CONTRATO.

Contribuição 39: Exclusão da subcláusula 33.2.18; Inclusão da subcláusula 

“33.4.28. dispêndios resultantes de defeitos ocultos nos BENS VINCULADOS;”

Contribuição 39: Atribuir à Concessionária riscos e obrigações por defeitos ocultos nos BENS VINCULADOS 

pode gerar distorções no processo licitatório, tendo em vista que se trata de risco não controlável pela 

CONCESSIONÁRIA. Por definição, um “vício oculto” dos BENS VINCULADOS é aquele que não pode ser 

identificado ou previstos pelas LICITANTES na elaboração de suas propostas na LICITAÇÃO, razão pela qual, 

esse tipo de evento se enquadra no conceito de álea econômica extraordinária e extracontratual previsto no 

art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993, cujo risco é, por lei, atribuído ao ESTADO. Por exemplo, no atual Bloco 

observa-se a impossibilidade de realizar vistorias técnicas em partes dos SISTEMAS, como na adutora do 

túnel-canal, o que contraria a premissa do item 14.5 do EDITAL e impede uma adequada avaliação de 

defeitos nos sistemas. Caso seja mantida a alocação do risco relativo a vícios ocultos à concessionária, 

considerando esse exemplo do túnel-canal, certamente os licitantes precificarão desde a licitação a 

possibilidade de qualquer tipo de problema, o que sem dúvida irá impactar os valores de outorga ofertados 

na licitação.

Agradecemos a participação e informamos que  a sugestão não será acatada. Notadamente o sistema 

citado, o túnel canal Guandu-Lameirão permanecerá sob responsabilidade da Cedae.

150 20211029466
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 40: 

Modificação da subcláusula 

33.4.3 do CONTRATO.

Contribuição 40: “33.4.3. atraso não imputável à CONCESSIONÁRIA no 

cumprimento, pelo ESTADO ou pelos MUNICÍPIOS de suas obrigações pertinentes 

à desapropriação ou servidão administrativa, previstas na Cláusula 21, ou ainda 

atraso de outros órgãos, entes e Poderes, incluindo, exemplificativamente, as 

hipóteses de atraso pela demora do Poder Judiciário na determinação da imissão 

na posse nas ações judiciais de desapropriação e de atraso por parte da 

Administração Pública estadual ou municipal na emissão de declaração de 

utilidade pública, configurando-se atraso no primeiro caso quando houver demora 

superior a [--] dias para a imissão da posse, contados do ajuizamento da ação de 

desapropriação com depósito prévio do valor ofertado e pedido da liminar de 

imissão provisória na posse

Contribuição 40: A CONCESSIONÁRIA não controla o risco de atrasos em atos necessários à fase executória, 

como a emissão de declaração de utilidade pública por parte dos entes públicos (ESTADO e MUNICÍPIOS) ou 

o atraso na decisão de imissão na posse em função da demora do Poder Judiciário. As melhores práticas de 

alocação de riscos determinam que o risco do evento não controlável pela concessionária deve ser alocado 

ao Poder Concedente, de maneira que, somente na hipótese em que venha a ocorrer o evento gravoso 

associado a tal risco, o Poder Concedente ou o usuário paguem por ele. Se, contudo, o evento gravoso não 

se materializar, nem o Poder Concedente, nem o usuário, pagarão por ele. Assim sendo, como a 

Concessionária não tem controle sobre os atos e processos administrativos da fase declaratória ou mesmo 

do Poder Judiciário para imissão na posse, esse risco não deve ser alocado à concessionária, mas deve caber 

ao ESTADO. Desse modo, a CONCESSIONÁRIA só deve se responsabilizar por atrasos comprovadamente 

causados pela execução inadequada das medidas que lhe couberem. Essa lógica já é adotada pela 

subcláusula 33.2.21, devendo ser mantida e reproduzida para a parte da matriz de riscos que trata dos 

riscos que não foram alocados à Concessionária.

A concessionária possui toda a estrutura administrativa e judicial para se defender de possível excessos 

punitivos que entender ser vítima no caso de ser responsabilizada por atrasos pelos quais, de fato, não 

tiver dado causa. Não há necessidade de alteração do texto contido nos documentos.



151 20211029147
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 41: 

Modificação da subcláusula 

33.4.11 do CONTRATO

Contribuição 41: “33.4.11. atraso nas obras e atividades decorrentes da demora na 

obtenção de licenças ambientais ou autorizações de órgãos públicos a cargo da 

CONCESSIONÁRIA, quando os prazos de análise do órgão responsável pela emissão 

das licenças ou autorizações ultrapassarem aqueles previstos nas normas 

aplicáveis ou aqueles informados pelo órgão público, exceto se decorrente de fato 

imputável à CONCESSIONÁRIA, sendo que se presumem como fatos imputáveis à 

CONCESSIONÁRIA: 33.4.11.1. o atraso decorrente da não entrega de todos os 

documentos, estudos e informações exigidos, prévia ou posteriormente ao pedido 

de licenciamento ou de autorização, pelo órgão público justificadamente e de 

forma compatível com o histórico desse órgão público em relação a 

empreendimentos de características semelhantes; ou 33.4.11.2. o atraso 

decorrente da entrega dos documentos exigidos em qualidade inferior à mínima 

estabelecida, prévia ou posteriormente ao pedido de licenciamento ou de 

autorização, pelo órgão licenciador ou autorizador justificadamente e de forma 

compatível com o histórico desse órgão em relação a empreendimentos de 

características semelhantes;”

Contribuição 41: Uma vez executados adequadamente (i.e., conforme os requisitos e prazos que, 

historicamente, são exigidos pelos órgão público em questão para empreendimentos de características 

semelhantes) pela Concessionária os atos necessários à obtenção das licenças ambientais e demais 

autorizações governamentais, não pode ela ser prejudicada pela demora por parte dos entes públicos 

responsáveis por emitir tais licenças ou autorizações. Nesse sentido, é importante modificar a redação da 

subcláusula 34.4.11 para evitar que órgãos públicos, buscando evitar a caracterização de seu próprio 

atraso, imponham à Concessionária requisitos arbitrários, que, historicamente, não tenham disso exigidos 

para empreendimentos de porte semelhante ou que não sejam justificados tecnicamente.

A concessionária possui toda a estrutura administrativa e judicial para se defender de possível excessos 

punitivos que entender ser vítima no caso de ser responsabilizada por atrasos pelos quais, de fato, não 

tiver dado causa. Não há necessidade de alteração do texto contido nos documentos.

152 20211029202
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

 Contribuição 42: 

Modificação da subcláusula 

33.4.24 do CONTRATO e 

das subcláusulas 9.2.1 e 9.6 

do ANEXO VI – CONTRATO 

DE INTERDEPENDÊNCIA

Contribuição 42 (parte 1/2): Subcláusula 33.4.24 do CONTRATO: “33.4.24. riscos 

relacionados ao descumprimento, pela CEDAE, dos padrões de qualidade dispostos 

no CONTRATO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA, que afetem a prestação dos serviços sob 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA ou que possam afetar a aferição dos 

INDICADORES DE DESEMPENHO, incluindo, sem limitação, os padrões de 

potabilidade e qualidade da água fornecida, nos termos das normas legais e 

regulamentares vigentes emitidas pelas autoridades regulatórias competentes e, 

notadamente, na hipótese de a CEDAE não proceder ao reequilíbrio econômico-

financeiro de maneira suficiente face ao desequilíbrio experimentado, nos termos 

da Cláusula 9.2.1 do ANEXO VI - CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA E ANEXOS”

Contribuição 42: Os riscos relativos à qualidade da água fornecida pela CEDAE foram alocados ao ESTADO, 

conforme a subcláusula 33.4.24 do Contrato de Concessão. Contudo, os documentos disponibilizados em 

consulta pública não são claros a respeito dos mecanismos compensatórios a serem aplicados, 

particularmente considerando a referência recíproca feita pela subcláusula 33.4.24 do CONTRATO à 

Cláusula Nona do Anexo VI – CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA e da cláusula 9.6 do CONTRATO DE 

INTERDEPENDÊNCIA à subcláusula 33.4.24 do CONTRATO. Para que a referência feita pela subcláusula 

33.4.24 do CONTRATO à Cláusula Nona do Contrato de Interdependência tenha alguma efetividade, é 

preciso que o Contrato de Interdependência preveja um mecanismo compensatório claro para os casos de 

materialização do risco descrito na subcláusula 33.4.24 do CONTRATO. Sendo certo que já há um 

mecanismo compensatório previsto na própria Cláusula Nona do Contrato de Interdependência para os 

casos de descumprimento das obrigações da CEDAE, propõe-se a ampliação do mecanismo de 

compensação de desconto na fatura emitida pela CEDAE também para as hipóteses relativas ao risco de 

fornecimento de água em qualidade indevida

Em caso de materialização do risco citado, a instância para solucionar a questão é a Agência Reguladora 

dos serviços, Agenersa.

153 2021102918
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 42: 

Modificação da subcláusula 

33.4.24 do CONTRATO e 

das subcláusulas 9.2.1 e 9.6 

do ANEXO VI – CONTRATO 

DE INTERDEPENDÊNCIA

Contribuição 42 (parte 2/2): ANEXO VI - CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA 

“9.2.1. A interrupção de fornecimento de água por parte da CEDAE à 

CONCESSIONÁRIA, em decorrência de evento não caracterizado como de força 

maior ou caso fortuito, que impacte a prestação dos serviços sob responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA, ou o inadimplemento das obrigações de fornecimento 

mínimo pela CEDAE previstas na cláusula 8.1.1 e de qualidade previstas na 

cláusula 7.4, ensejará a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, com desconto no valor da fatura mensal emitida pela CEDAE de água 

potável fornecida, conforme cláusula 6.10, a ser calculado por meio da seguinte 

fórmula: (...)” “9.6. Na hipótese de interrupção de fornecimento de água pela sua 

desconformidade com os padrões de potabilidade e qualidade, nos termos das 

normas legais e regulamentares vigentes expedidas pelas autoridades regulatórias 

competentes, aferida conforme a cláusula 7.4, aplica-se o mecanismo de 

compensação disposto na cláusula 9.2.1 e, sendo esse insuficiente para compensar 

a CONCESSIONÁRIA pela totalidade do impacto sofrido, aplica-se o item 33.7.1 do 

CONTRATO DE CONCESSÃO.”

Contribuição 42: Os riscos relativos à qualidade da água fornecida pela CEDAE foram alocados ao ESTADO, 

conforme a subcláusula 33.4.24 do Contrato de Concessão. Contudo, os documentos disponibilizados em 

consulta pública não são claros a respeito dos mecanismos compensatórios a serem aplicados, 

particularmente considerando a referência recíproca feita pela subcláusula 33.4.24 do CONTRATO à 

Cláusula Nona do Anexo VI – CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA e da cláusula 9.6 do CONTRATO DE 

INTERDEPENDÊNCIA à subcláusula 33.4.24 do CONTRATO. Para que a referência feita pela subcláusula 

33.4.24 do CONTRATO à Cláusula Nona do Contrato de Interdependência tenha alguma efetividade, é 

preciso que o Contrato de Interdependência preveja um mecanismo compensatório claro para os casos de 

materialização do risco descrito na subcláusula 33.4.24 do CONTRATO. Sendo certo que já há um 

mecanismo compensatório previsto na própria Cláusula Nona do Contrato de Interdependência para os 

casos de descumprimento das obrigações da CEDAE, propõe-se a ampliação do mecanismo de 

compensação de desconto na fatura emitida pela CEDAE também para as hipóteses relativas ao risco de 

fornecimento de água em qualidade indevida

Em caso de materialização do risco citado, a instância para solucionar a questão é a Agência Reguladora 

dos serviços, Agenersa.

154 20211029800
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 43: 

Modificação da subcláusula 

33.4.25 do CONTRATO.

Contribuição 43: “33.4.25. variação identificada pela CONCESSIONÁRIA e 

apontada à AGÊNCIA REGULADORA até o vigésimo quarto mês após o término da 

OPERAÇÃO ASSISTIDA entre o previsto no ANEXO XIV - ESTUDO DE VIABILIDADE 

TÉCNICA E ECONÔMICA REFERENCIAL - EVTE e a realidade revelada pela 

OPERAÇÃO DO SISTEMA, no que diz respeito aos dados sobre a oferta da 

prestação dos SERVIÇOS e às características funcionais do SISTEMA transferido à 

CONCESSIONÁRIA, inclusive quanto ao nível de atendimento e perdas nos 

SERVIÇOS.”

Contribuição 43: Tem sido comum que o edital de licitação apresente uma descrição do sistema existente 

que, não raro, se baseia em dados desatualizados. Tendo em vista que não é possível que as licitantes 

verifiquem, no momento da licitação, a aderência das informações do EDITAL à realidade, este é um risco 

não controlável pelas CONCESSIONÁRIAS e, consequentemente, deve ser alocado ao ESTADO. O risco deve 

ser limitado a um prazo definido contratualmente, que pode ser o prazo já previsto de 24 meses após o 

término da OPERAÇÃO ASSISTIDA, momento em que deverão ser corrigidas as discrepâncias identificadas e 

notificadas ao ESTADO e à AGÊNCIA REGULADORA pela CONCESSIONÁRIA entre o que estava previsto no 

EDITAL e a realidade encontrada, compensando-se os efeitos (benéficos ou prejudiciais) gerados sobre a 

CONCESSIONÁRIA por essa desconformidade entre EDITAL e realidade. Além disso, considerando os 

percentuais iniciais de atendimento de água e de esgoto previstos no ANEXO III - INDICADORES DE 

DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO do CONTRATO, uma variação de até 18,5% (por exemplo, 15%) 

pode gerar impactos significativos sobre o plano de investimentos a ser concebido e executado pela 

CONCESSIONÁRIA(sobretudo quando o nível de atendimento informado na assinatura do Contrato for alto). 

O mesmo pode ser dito em relação à variação dos índices de perdas na distribuição (IPD). Por essa razão, 

sugere-se que seja descartada a regra que aloca tal risco à Concessionária.

Em caso de materialização do risco citado, a instância para solucionar a questão é a Agência Reguladora 

dos serviços, Agenersa.

155 20211029560
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 43: 

Modificação da subcláusula 

33.4.25 do CONTRATO.

Contribuição 43: “33.4.25. variação identificada pela CONCESSIONÁRIA e 

apontada à AGÊNCIA REGULADORA até o vigésimo quarto mês após o término da 

OPERAÇÃO ASSISTIDA entre o previsto no ANEXO XIV - ESTUDO DE VIABILIDADE 

TÉCNICA E ECONÔMICA REFERENCIAL - EVTE e a realidade revelada pela 

OPERAÇÃO DO SISTEMA, no que diz respeito aos dados sobre a oferta da 

prestação dos SERVIÇOS e às características funcionais do SISTEMA transferido à 

CONCESSIONÁRIA, inclusive quanto ao nível de atendimento e perdas nos 

SERVIÇOS.”

Contribuição 43: Tem sido comum que o edital de licitação apresente uma descrição do sistema existente 

que, não raro, se baseia em dados desatualizados. Tendo em vista que não é possível que as licitantes 

verifiquem, no momento da licitação, a aderência das informações do EDITAL à realidade, este é um risco 

não controlável pelas CONCESSIONÁRIAS e, consequentemente, deve ser alocado ao ESTADO. O risco deve 

ser limitado a um prazo definido contratualmente, que pode ser o prazo já previsto de 24 meses após o 

término da OPERAÇÃO ASSISTIDA, momento em que deverão ser corrigidas as discrepâncias identificadas e 

notificadas ao ESTADO e à AGÊNCIA REGULADORA pela CONCESSIONÁRIA entre o que estava previsto no 

EDITAL e a realidade encontrada, compensando-se os efeitos (benéficos ou prejudiciais) gerados sobre a 

CONCESSIONÁRIA por essa desconformidade entre EDITAL e realidade. Além disso, considerando os 

percentuais iniciais de atendimento de água e de esgoto previstos no ANEXO III - INDICADORES DE 

DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO do CONTRATO, uma variação de até 18,5% (por exemplo, 15%) 

pode gerar impactos significativos sobre o plano de investimentos a ser concebido e executado pela 

CONCESSIONÁRIA(sobretudo quando o nível de atendimento informado na assinatura do Contrato for alto). 

O mesmo pode ser dito em relação à variação dos índices de perdas na distribuição (IPD). Por essa razão, 

sugere-se que seja descartada a regra que aloca tal risco à Concessionária.

Em caso de materialização do risco citado, a instância para solucionar a questão é a Agência Reguladora 

dos serviços, Agenersa.



156 20211029501
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 45: Exclusão 

da subcláusula 36.8 do 

CONTRATO.

Contribuição 45: Exclusão da subcláusula 36.8 do CONTRATO.

Contribuição 45: Sugere-se a exclusão dessa hipótese de caducidade, pois, nos termos do art. 38 da Lei nº 

8.987/1995, a aplicação da penalidade de caducidade à Concessionária deve resultar da avaliação 

discricionária do Poder Concedente. Adicionalmente, a vinculação da aplicação da pena de caducidade caso 

as multas aplicadas cheguem a 10% do faturamento anual possibilitam um cenário de incentivo ao abuso 

do poder extroverso da agência reguladora como forma de antecipar a extinção da Concessão por meio 

dessa hipótese de caducidade automática.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

157 20211029820
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 44: 

Modificação da subcláusula 

33.9 do CONTRATO.

Contribuição 44: “33.9. A recomposição do equilíbrio econômico e financeiro deste 

CONTRATO será implementada pela forma de compensação acordada entre as 

PARTES ou, não havendo acordo, por decisão justificada da AGÊNCIA 

REGULADORA, podendo ser implementada por quaisquer das seguintes 

modalidades, isolada ou cumulativamente:”

Contribuição 44: A fim de incrementar a consensualidade na gestão contratual e para assegurar que não 

seja imposto à Concessionária um reequilíbrio incompleto, isto é, que não compense a Concessionária tanto 

no aspecto econômico quanto no financeiro, sugere-se que, como regra geral, apenas no caso de não haver 

acordo entre Concessionária e Estado a respeito da forma de implementação do reequilíbrio econômico-

financeiro que a Agência Reguladora decida a forma de pagamento do reequilíbrio.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

158 20211029910
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 46: 

Modificação da subcláusula 

38.4 do CONTRATO.

Contribuição 46: "38.4. No caso de extinção da CONCESSÃO, o ESTADO poderá, 

desde que observada a legislação vigente, sub-rogar os contratos celebrados pela 

CONCESSIONÁRIA com terceiros, necessários à continuidade dos SERVIÇOS, 

incluindo-se, dentre estes, os contratos de financiamento para execução de obras 

ou serviços e que não comportem período de amortização superior ao prazo 

restante para o término da CONCESSÃO, mediante expressa concordância dos 

financiadores a respeito das condições e garantias ofertadas pelo ESTADO em 

substituição à CONCESSIONÁRIA e ciência prévia ao CONSELHO DE TITULARES.”

Contribuição 46: Sugere-se a exclusão desse dispositivo. A possibilidade de sub-rogação do Estado nos 

contratos de financiamento contraídos pela Concessionária inviabiliza a obtenção desses financiamentos, 

pois financiadores não aceitarão correr o risco de que, durante a execução do contrato, seja alterado o seu 

devedor por decisão unilateral “a exclusivo critério” do Estado. Além disso, a previsão de sub-rogação pelo 

Estado na posição da Concessionária nos contratos de financiamento é incoerente com a alocação do risco 

de financiamento à Concessionária, já que faz com que riscos associados ao Estado (i.e., fatores 

completamente alheios ao controle da Concessionária) impactem a capacidade da Concessionária de buscar 

o arranjo mais eficiente de financiamento da Concessão.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

159 20211029247
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 47: Inclusão da 

subcláusula 40.1.1 ao 

CONTRATO.

Contribuição 47: “Aplicam-se as disposições sobre encampação para os casos de 

retomada parcial da CONCESSÃO por qualquer dos MUNICÍPIOS integrantes da 

ÁREA DA CONCESSÃO.”

 Contribuição 47: O caso de denúncia por algum município não integrante da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro de seus instrumentos de gestão associada equivale, em sua natureza jurídica, a uma encampação 

parcial do Contrato, visto que é extinto antecipadamente, em relação àquele município, por interesse 

público. Assim, o tratamento adequado para o caso não é o de mero reequilíbrio do Contrato – e 

acertadamente não se incluiu a hipótese dentre as causas de alteração unilateral previstas na subcláusula 

32.1 – mas de indenização, a ser calculada proporcionalmente conforme as subcláusulas 38.5 e 40.2 do 

Contrato.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

160 20211029935
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 48: 

Modificação da subcláusula 

41.7 do CONTRATO

Contribuição 48: “41.7. Na hipótese de extinção do CONTRATO por caducidade, a 

CONCESSIONÁRIA fará jus ao recebimento da devida indenização, a qual se 

restringirá ao valor calculado na forma das Cláusulas 38.5, 38.6 e 40.2.2, 

descontados: (...)”

Contribuição 48: A subcláusula 41.7 (que trata dos valores devidos a título de indenização no caso de 

caducidade) em comparação com 40.2 (que trata dos valores devidos a título de indenização no caso de 

encampação) parece indicar que a Concessionária não será indenizada pela outorga fixa não amortizada no 

caso de caducidade, o que não é coerente com a adoção do critério contábil (ativo intangível) de 

indenização pela cláusula 38.5.2. Propõe-se a uniformização dos cálculos para maior coerência na aplicação 

do critério contábil em todos os casos de extinção.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

161 20211029202
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 49: 

Modificação da subcláusula 

42.3 do CONTRATO.

Contribuição 49: “42.3. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de 

rescisão judicial do Contrato por culpa do ESTADO, será equivalente à encampação 

e calculada na forma prevista nas cláusulas 38.5, 38.6 e 40.2 deste CONTRATO.”

 Contribuição 49: A subcláusula 42.3 equipara as hipóteses de rescisão judicial às de encampação para fins 

de indenização, porém a redação atual faz menção à subcláusula 41.2, que trata de hipótese de caducidade. 

A referência correta é à subcláusula 40.2, que disciplina o cálculo da indenização nos casos de encampação.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

162 20211029421
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 50: 

Modificação da subcláusula 

47.4 do CONTRATO.

Contribuição 50: “47.4. A CONCESSIONÁRIA não está obrigada a fazer ações de 

combate à fraude e/ou furto água, tampouco cortar o fornecimento de água na 

ÁREA DA CONCESSÃO, em locais em que não há rede pública de saneamento 

básico, inclusive em ÁREAS IRREGULARES e demais comunidades na ÁREA DA 

CONCESSÃO.”

Contribuição 50: O objetivo da subcláusula 47.4 parece ter sido o de reconhecer que, em várias das ÁREAS 

IRREGULARES que integram a ÁREA DA CONCESSÃO, inclusive por razões de segurança pública, a 

Concessionária poderá enfrentar desafios práticos para fazer valer seus direitos assegurados pela legislação 

e pelo Contrato de Concessão. Ainda assim, em cumprimento das suas metas e obrigações contratuais, a 

Concessionária não pode ser impedida de adotar os meios legais para buscar a eficiência da gestão do 

SISTEMA por meio da implantação de seus programas de redução e controle de perdas e de combate a 

fraudes. Nesse sentido, propõe-se a alteração da subcláusula 47.4 para facultar à Concessionária a 

realização das ações de combate à fraude e/ou furto água, e o corte do fornecimento de água nessas áreas.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

163 20211029268
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 51: 

Modificação dos itens 3.3.2 

e 3.4 do ANEXO IV – 

CADERNO DE ENCARGOS.

Contribuição 51 (parte 1/2): Item 3.3.2: “Após a conclusão do planejamento e na 

medida em que a CONCESSIONÁRIA inicia a realização dos investimentos, haverá 

um processo de prestação de contas por parte da CONCESSIONÁRIA, para 

acompanhamento da execução física pela AGÊNCIA REGULADORA dos 

investimentos correspondentes aos valores definidos neste ANEXO, conforme 

orçamento integrante do PLANO DE AÇÃO aprovado pela AGÊNCIA REGULADORA, 

podendo a AGÊNCIA REGULADORA valer-se de um CERTIFICADOR INDEPENDENTE, 

observadas as diretrizes do ANEXO VIII – DISPOSIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO DE 

VERIFICADOR INDEPENDENTE DE CERTIFICADOR INDEPENDENTE, observado o 

procedimento previsto no item 3.4 deste Caderno de Encargos. (...) / A aferição da 

realização dos investimentos (mediante a avaliação da execução física dos 

investimentos correspondentes aos valores definidos neste ANEXO, conforme 

previsto no PLANO DE AÇÃO aprovado pela AGÊNCIA REGULADORA) será realizada 

pela AGÊNCIA REGULADORA anualmente na forma do item 3.4 deste ANEXO.”

Contribuição 51: Com o objetivo de criar incentivos para a eficiência da Concessionária na realização dos 

investimentos previstos em áreas Irregulares, é fundamental que, em linha com a alocação contratual dos 

riscos de atrasos e custos adicionais na execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA 

(subcláusula 33.2.12.), a obrigação de investimento prevista no item 3.3. seja controlada por meio da 

comprovação pela Concessionária da execução física do Plano de Ação e seu respectivo orçamento 

previamente aprovado pela Agência Reguladora, com o auxílio do Certificador Independente. Nesse sentido, 

propõe-se modificação dos itens 3.3.2 e 3.4 para esclarecer esse conceito.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.



164 20211029777
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 51: 

Modificação dos itens 3.3.2 

e 3.4 do ANEXO IV – 

CADERNO DE ENCARGOS.

Contribuição 51 (parte 2/2): Item 3.4.” O cronograma de investimento terá como 

finalidade apresentar o planejamento detalhado para a realização dos 

investimentos previstos neste item 3.4, para um ciclo de cinco anos, devendo 

conter (...) / Iniciados os investimentos, a CONCESSIONÁRIA se responsabiliza pela 

emissão do relatório previsto na subcláusula 21.7.1 do CONTRATO. A AGÊNCIA 

REGULADORA instará o CERTIFICADOR INDEPENDENTE a examinar o relatório 

apresentado pela CONCESSIONÁRIA, com vistas a aferir a execução física dos 

investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA e a apresentar parecer conclusivo 

quanto à correspondência da execução física dos investimentos realizados com as 

obrigações previstas no PLANO DE AÇÃO, no CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO. A 

não correspondência da execução física dos investimentos realizados pela 

CONCESSIONÁRIA com as obrigações previstas no PLANO DE AÇÃO, no 

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO e no presente CONTRATO, lastreada no parecer 

do CERTIFICADOR INDEPENDENTE e partir de análise da AGÊNCIA REGULADORA, 

no presente CONTRATO e no PLANO DE AÇÃO poderá ensejar a aplicação por esta 

de sanções à CONCESSIONÁRIA, ou, se recorrente, à caducidade, nos termos 

previstos neste CONTRATO.(...) Com vistas a exercer a avaliação técnica de 

adequação dos investimentos referidos neste item 3.4 (...)"

Contribuição 51: Com o objetivo de criar incentivos para a eficiência da Concessionária na realização dos 

investimentos previstos em áreas Irregulares, é fundamental que, em linha com a alocação contratual dos 

riscos de atrasos e custos adicionais na execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA 

(subcláusula 33.2.12.), a obrigação de investimento prevista no item 3.3. seja controlada por meio da 

comprovação pela Concessionária da execução física do Plano de Ação e seu respectivo orçamento 

previamente aprovado pela Agência Reguladora, com o auxílio do Certificador Independente. Nesse sentido, 

propõe-se modificação dos itens 3.3.2 e 3.4 para esclarecer esse conceito.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

165 20211029410
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 52: 

Modificação dos itens 3.3.2 

do ANEXO IV – CADERNO 

DE ENCARGOS.

Contribuição 52: “As áreas inelegíveis são aquelas em que, em função das 

condições específicas locais, não é técnica ou juridicamente possível a realização 

de OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, como, exemplificativamente, mas 

de modo não exaustivo, são inelegíveis as áreas de preservação permanente e as 

unidades de conservação (nos casos de contrariedade ao seu respectivo plano de 

manejo) em razão da impossibilidade jurídica de realização das OBRAS DE 

APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA nesses locais.”

Contribuição 52: A substituição da expressão “como, por exemplo” para apenas “como” no trecho do 

Caderno de Encargos que conceitua áreas inelegíveis poderia levar à incorreta interpretação de que 

somente seriam assim consideradas as áreas de preservação permanente e unidades de conservação. 

Portanto, sugere-se a modificação da redação desse trecho do item 3.3.2 para que seja inequívoco o caráter 

não taxativo e meramente exemplificativo da menção a essas hipóteses de inelegibilidade, sendo o critério 

para a aplicação de tal conceito a impossibilidade técnica ou jurídica de realização das obras em dado local.

Agradecemos a participação e informamos que, após análise, a sugestão não será acatada.

166 20211029260
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 53: 

Modificação do item 4 do 

ANEXO IV – CADERNO DE 

ENCARGOS

Contribuição 53: “As regras que regem a operação de compra e venda de água 

entre a Concessionária e a CEDAE constam do contrato de interdependência. O 

fornecimento de água pela Cedae atenderá aos seguintes municípios: • Sistema 

Guandu/Lajes/Acari: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Mesquita, 

Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Rio de Janeiro, São João do Meriti e Seropédica; 

• Os Sistemas de Abastecimento de Água Mazomba e Itinguçu, que também 

abastecem o Município de Itaguaí, terão a sua operação, recuperação, 

manutenção e ampliação realizadas pela CONCESSIONÁRIA”

Contribuição 53: Além do fornecimento de água proveniente do sistema upstream da CEDAE, existem 

outros sistemas produtores nos municípios atendidos pelo SMA cuja operação não foi disciplinada pelo 

CONTRATO e seus anexos, em especial o Município de Itaguaí, que é atendido também pelos SAA Mazomba 

e SAA Itinguçú. Considerando a necessidade de prover maior segurança jurídica à relação e prestação do 

serviço em Itaguaí, propõe-se que tais sistemas produtores, necessários ao atendimento da população de 

município integrante do Bloco 3, sejam operados e mantidos pela Concessionária do respectivo bloco.

A Cedae oermanece responsável pelos macrossistemas Guandu, Imunana-Laranjal, Acari, Ribeirão das 

Lajes e sistemas integhrados, como as Etas de Seropédica/Japeri e Campos Elíseos. Os demais sistemas 

integram o escopo da concessão.

167 20211029973
Andre Martins Bogossian (Portugal 

Ribeiro Advogados)

Contribuição 54: 

Modificação da subcláusula 

8.1.1 do ANEXO VI – 

CONTRATO DE 

INTERDEPENDÊNCIA

Contribuição 54: “8.1.1 Os volumes de água mínimos anuais estipulados para cada 

bloco, para os três primeiros anos da vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO são 

os seguintes, que a CONCESSIONÁRIA se compromete a pagar, 

independentemente de o volume efetivamente demandado ter sido inferior ou 

superior ao abaixo indicado”

Contribuição 54: Não está claro se os “volumes mínimos” devidos ao fornecimento de água pela CEDAE nos 

três primeiros anos são fixos ou se eles são valores mínimos, mas não máximos. A primeira hipótese parece 

a mais acertada, considerando que nos primeiros anos as estruturas necessárias para aferição das vazões 

ainda estarão em implantação, conforme cláusula 7.2.2 do ANEXO VI - CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA 

e o Anexo X - REGRAMENTO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA .

Os volumes devidos ao fornecimento de água pela CEDAE serão fixos nos três primeiros anos


