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CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE 
ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

BLOCO 3



NÃO EXISTE PRIVATIZAÇÃO OU CONCESSÃO DA CEDAE

➢ O processo de concessão em curso, assim como nos blocos 1, 2 e 4, é dos serviços

municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em blocos regionais.

➢ Não existiu e não existe qualquer processo de concessão da Companhia Estadual de

Águas e Esgoto – CEDAE.

➢ Prova disso é que os municípios possuem liberdade para aderir ou não ao processo.

➢ Na primeira fase, de 64 municípios onde a companhia atua, 35 aderiram e a concessão

incluiu 28 municípios mais as APs 1, 2, 3 e 4 da cidade do Rio de Janeiro.

➢ Nesta segunda fase, há 19 municípios, além da AP5 do Rio de Janeiro, inclusive fora da

área de atuação da CEDAE.



CONCESSÃO NÃO FOI DECISÃO DO ESTADO OU DOS MUNICÍPIOS, 

MAS IMPOSIÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO

LEI Nº 14.026, DE 15 DE JULHO DE 2020 

➢ Para que possam manter os contratos atuais, as Companhias de Águas e Esgoto terão de

fixar metas objetivas de universalização dos serviços em todos os municípios onde atuam

(art. 11-B, da Lei 11445/2007).

➢ O Plano Nacional de Saneamento (PlanSab, 2013) determina atendimento de 90% de

coleta e tratamento de esgoto e de 99% de abastecimento de água tratada até 2033.

➢ Todas as companhias precisam comprovar, no primeiro trimestre de 2022, através de

planos de negócios, que possuem viabilidade econômico-financeira para atender as metas

de universalização (art. 10-B, da Lei 11.445/07).



POR QUE A CEDAE NÃO MANTÉM OS SERVIÇOS?

➢ Apenas de investimentos (Capex), até 2033, a universalização exigirá R$ 2 bilhões por ano.

➢ A média de investimentos da CEDAE desde 2013, quando foi lançado o PlanSab, fica

próximo de R$ 200 milhões por ano, ou seja, 10 vezes menos do que o necessário.

➢ Mesmo se a CEDAE fosse autorizada a adiar a universalização até 2040, seriam

necessários R$ 1,2 bilhão por ano, 6 vezes a média de investimento histórico da

companhia.



O QUE ACONTECE COM OS MUNICÍPIOS A PARTIR DO SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2022?

➢ As companhias que não apresentarem os estudos de viabilidade econômico-financeira até

março, demonstrando serem capazes de garantir a universalização dos serviços, terão de

devolver as atividades de saneamento básico aos municípios, que assumem a

responsabilidade por garantirem a universalização.

➢ Os municípios terão de:

❖ Realizar os serviços diretamente

❖ Realizar concessão de forma direta ou em consórcio intermunicipal

❖ Realizar PPPs



ESTRUTURA DA CONCESSÃO REGIONALIZADA



A CEDAE está se tornando uma

companhia de gestão de recursos

hídricos.

Irá captar e tratar água nos quatro

grandes sistemas metropolitanos

(Guandu, Imunana-Laranjal, Acari e

Ribeirão das Lajes).

Também irá operar alguns sistemas

especiais, como as ETAs Campos Elíseos

(Duque de Caxias) e Japeri/Seropédica

A NOVA CEDAE 
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Sem os custos relacionados à

distribuição de água e à coleta e

tratamento de esgoto e com

inadimplência zero, a companhia

será superavitária e poderá focar

investimentos em segurança

hídrica e melhoria da qualidade.

Já estão sendo adotadas ações

para reduzir os custos

operacionais, em especial com

energia e químicos.

A NOVA CEDAE 
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Os empregados da CEDAE têm estabilidade até

março de 2022.

A CEDAE está realizando um PDV, como uma das

formas de adequar o tamanho da companhia à

nova realidade.

Para evitar desemprego, após apontamentos de

representantes dos trabalhadores e reuniões com

os sindicatos na Casa Civil, foi criado no processo

de concessão o programa de outplacement.

Com esse programa as novas concessionárias

estão buscando aproveitar a mão de obra

atualmente na CEDAE.

OS EMPREGADOS DA CEDAE 
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A CEDAE possui hoje cerca de 4,5 mil

empregados em 64 municípios, dos quais cerca de

1,6 mil já são aposentados.

Estima-se que as atividades da companhia

estimulem a geração de outros 13,5 mil empregos.

Apenas em 28 municípios e nas APs 1, 2, 3 e 4 do

Rio de Janeiro serão gerados 6 mil empregos

diretos.

Estima-se que, devido ao volume de investimentos,

as atividades estimulem a geração de outros 18 mil

empregos.

A estimativa do Bloco 3 é criar 5,2 mil vagas

diretas e indiretas.

O potencial de geração de empregos com a

concessão dos quatro blocos é de quase 30 mil.

OS EMPREGADOS DA CEDAE 



RESULTADOS DA PRIMEIRA FASE DA CONCESSÃO 

REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 

ESTRUTURA DO BLOCO DA FASE DOIS



BLOCO 1 – 18 municipios e ZS Rio 
do Rio de Janeiro 

BLOCO 2 – 2 municipios e Barra e 
Jacarepaguá (Rio de Janeiro)

BLOCO 4 – 8 municipios e Centro e ZN 
do Rio de Janeiro

BLOCO 3 – nova concessão
19 municípios e AP 5 do Rio de Janeiro

• Sumidouro



FASE 1

População: 

10,34 milhões habitantes

Outorga fixa (com ágio): 

R$  22,70 bilhões

Capex: 

R$ 27,08 bilhões

Opex: 

R$ 62,00 bilhões

Tarifas:

Sem aumento real da tarifa atual da Cedae 

haverá reposição da inflação setorial,

Tarifa social

55,8 mil pessoas (2020)

517 mil pessoas (2033)

FASE 2

População: 

2,73 milhões habitantes

Outorga fixa: 

R$  xxxx bilhões

Capex: 

R$ 4,65 bilhões

Opex: 

R$ 12,24 bilhões

Tarifas:

Sem aumento real da tarifa atual da Cedae 

haverá reposição da inflação setorial

Tarifa social

13,65 mil pessoas (2020)

136,5 mil pessoas (2033)



CRONOGRAMA – Fases concluídas

Revisão de escopo (definição de municípios) 14 de julho de 2021

Revisão e ajuste nas propostas do BNDES 20 de julho de 2021

Elaboração de Termo de Referência e justificação da contratação 04 de agosto de 2021

Formalização da contratação do BNDES pelo estado 31 de agosto de 2021

Apresentação da atualização dos estudos dos municípios aderentes 17 de setembro de 2021

Envio da MINUTA DO EDITAL para análise da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 17 de setembro de 2021

Publicação da MINUTA DO EDITAL - convocação da audiência 27 de setembro de 2021

Início da consulta pública 30 de setembro de 2021

Realização de audiência pública 13 de outubro de 2021



CRONOGRAMA – Fases futuras até o leilão

Realização de audiência pública 15 de outubro de 2021

Fim da consulta pública 30 de outubro de 2021

Prazo para respostas da consulta e audiência pública e publicação da ata da audiência 05 de novembro de 2021

Publicação do EDITAL 06 de novembro de 2021

Envio das minutas aos órgãos de controle 08 de novembro de 2021

Prazo final para agendar visita técnica 19 de novembro de 2021

Termo final para apresentação de Pedido de Esclarecimentos 10 de dezembro de 2021

Prazo final para realizar visita técnica 15 de dezembro de 2021

Prazo final para respostas aos esclarecimentos 16 de dezembro de 2021

Termo final do prazo para NÃO-LICITANTE impugnar o EDITAL 17 de dezembro de 2021

Termo final do prazo para LICITANTE impugnar EDITAL 18 de dezembro de 2021

Termo final para resultado do julgamento de impugnações para NÃO-LICITANTE  20 de dezembro de 2021

Termo final para resultado do julgamento de impugnações para LICITANTE 20 de dezembro de 2021

Recebimento, pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, dos volumes de (i) GARANTIA DA PROPOSTA; (ii) PROPOSTA COMERCIAL; e 

(iii) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
27 de dezembro de 2021

Divulgação do resultado da análise das GARANTIAS DA PROPOSTA. 28 de dezembro de 2021

Sessão Pública para abertura do VOLUME 2 (PROPOSTA COMERCIAL) 29 de dezembro de 2021

Sessão Pública para abertura do VOLUME 3, ato contínuo à proclamação da LICITANTE VENCEDORA 29 de dezembro de 2021



CRONOGRAMA – fases pós-leilão

Publicação da Ata de Julgamento da LICITAÇÃO  03 de janeiro de 2022

Abertura de Prazo recursal único  03 de janeiro de 2022

Finalização do prazo para vistas e interposição de recursos. 12 de janeiro de 2022

Publicação do julgamento dos recursos. 20 de janeiro de 2022

Adjudicação do objeto da LICITAÇÃO à LICITANTE VENCEDORA e homologação do Resultado da LICITAÇÃO pelo ESTADO. 24 de janeiro de 2022

Prazo final de comprovação de atendimento, pela LICITANTE VENCEDORA, das condições prévias à assinatura do 

CONTRATO, conforme indicado CAPÍTULO VI do EDITAL.

Em até 60 (sessenta) dias  

contados da adjudicação

Data limite para assinatura do CONTRATO e início da OPERAÇAO ASSISTIDA 31 de março de 2022

Previsao de encerramento da OPERAÇAO ASSISTIDA e início da OPERAÇAO PLENA pela concesisonária 28 de setembro de 2022



PRÓXIMA AUDIÊNCIA PÚBLICA – 15 / 10 / 2021 – 14hs

www.concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br

http://www.concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br/

