PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

RESENDEAGUAS-SANEAR
Serviço Autõnomo

de Água e Esgoto do Município de Resende
CNPJ: 39.750.948/0001-08
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BÁSICO DO MUNICíPIO DE RESENDE - SANEAR

LICITAÇÃO N°007/2007
Primeiro Aditamento a Concorrência n0001/2007

A Agência de Saneamento Básico do Município de Resende - SANEAR, nova
denominação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Resende RESENDE
ÁGUAS,
conforme
Lei Municipal
n02.582 de 28/12/2006,
em
conformidade com as disposições da Lei Federal 8.666/93, ficam introduzidas, por
aditamento, no edital de Concorrência n0001/2007, cujo objeto é concessão, em
caráter de exclusividade,
da gestão integrada dos sistemas e serviços de
saneamento básico de água e de esgotos sanitários nos perímetros urbanos e sedes
distritais do Município de Resende - RJ, aí incluídas operação, conservação,
manutenção, modernização, ampliação, exploração e cobrança direta aos usuários
dos serviços, abrangendo ainda estudos técnicos, serviços, obras e equipamentos
necessários à consecução desse objeto ao longo do Período de Concessão, sem
qualquer aparte de recursos pelo Poder Público, as seguintes alterações:

I - Alterada a redação do item 1.4 da seguinte forma:
1.4 As proponentes deverão apresentar à Comissão de Licitação, 03 (três)
envelopes fechados, indevassáveis, contendo os documentos e propostas, às 10:00
horas do dia 05 de outubro de 2007, à Rua Augusto Xavier de Lima n0251, Jardim
Jalisco, Resende-RJ, CEP 27510-090, Centro Administrativo Jefferson Geraldo
Bruno em sala especial de licitação devidamente identificada e sinalizada.
11 -

É acrescido ao Edital o sub item 1.5 com a redação a seguir:
/

1.5. Durante toda a vigência do contrato resultante da presente licitação d
nacionais para o saneamento básico.
observadas

as disposições

Centro Operacional:

I

da Lei CfV\
~ederal

11445/07,

ê
que estab~le'j.-'-

:;,

Estrada Resende Riachuelo. km 3.5 - Morada da ColiniÍ - Resende/RJ

CEP: 27523-000

- Tel: (24) 3381.0708

- Fax: (24) 3359.2936
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prazo para solicitação de esclarecimentos a que se refere o item 6.2 do Edital
reduzido de 6 (seis) para 1 (um) dia útil antes da data de apresentação dos
envelopes.
111- O
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IV - É acrescido ao Edital o sub item 8.2.4 com a redação a seguir:
8.2.4. Adicionalmente a documentação de habilitação jurídica definida nos subitens
8.2.1. a 8.2.3, deverá ser atendido pelos interessados o disposto no inciso V do
artigo 27 da Lei Federal 8666/93, acrescentado por força do estabelecido a Lei
Federal 9854/99. Por oportuno, é informado que o Decreto 4358/02 definiu o modelo
de declaração que pode ser adotado a fim de atender a exigência em questão.
(') i C_
V - É suprimida, do item 10.1, a expressão "por um período mínimo de 48 (quarenta
e oito) meses consecutivos".

i.)" ,.'

VI - É suprimida, do item 10.2, a expressão, ao final de seu primeiro parágrafo, "por
(1\' ,
um período ao menos igual a 48 (quarenta e oito) meses consecutivos."
VII - É alterada, na redação do item 10.2.1, a expressão "... em 9.2 ...", que passa a
"
ser li ... em 102
..... II
VIII - É modificada, no texto do item 10.2.2, a expressão "... bem como ao longo da
totalidade do prazo de 48 (quarenta e oito) meses a que se refere o item 10.2.", que
passa a ser li ••• bem como ao longo do período durante o qual atendeu ou atende o
requerido nos subitens a,b,c do item 10.2, qualquer que seja ou tenha sido a
duração de tal período."), Ainda no que se refere ao item 10.2.2, é suprimida, a
expressão final "não somente atual como ao longo do período definido no item 10.2.":~

...~_.

IX - Fica suprimida a alternativa de a licitante ou consórcio de licitantes optarem
entre capital social e património líquido com vistas ao atendimento do item 11.1.3 e
de seu subitem 11.1.3.1, devendo tais itens ser atendidos pelo capital social das
licitantes, suprimindo-se a alternativa de uso do património líquido para fins de C
atendimento dos mencionados item e subitem.

x-

É acrescentado,

ao final do item 12.3.6, o texto a seguir:

"lgu~lm~n~e: no prazo,máximo de 4~ (~u.ar~nta e oito) meses, contados d~ Ordemj~'
serviço inIcIal, devera a Concesslonana
Implantar e colocar em funClona~to,
usando o mesmo tipo de recursos tecnológicos, um sistema de controle opecacional
das estações de tratamento de esgoto e das elevatórias das mesmas."

XI-

São acrescidos os subitens "e" e

"f' ao

item 12.4.9.1, com a redT

Q~,.

a seguir':.,\

~~?
j

Cen~o Operodonol:
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e) Operação de um Centro de Controle Operacional
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co'm"âflvidad'es de's'LJpervisáo,

em tempo real, das vazões, pressões das adutoras e níveis de reservatórios, bem
como controle automatizado 'das principais elevatórias, boosters e válvulas
integrantes do macrosistema com vazão média nominal de água tratada ao menos,
igual a 500 (quinhentos) litros por segundo. definindo vazão e período durante o qual..
operou ou vem operando tal vazão:
f) Operação de um Centro de Controle Operacional em uma estação de tratamento
de esgotos ou em um conjunto, simultâneo, de estações de tratamento de esgotos,
com atividade de supervisão, em tempo real, das vazões das unidades principais
que compõem a referida estação ou o referido conjunto de estações, bem como o
controle automatizado das elevatórias e principais unidades do processo de
tratamento da estação ou do conjunto de estações, com vazão média nominal ao ,
menos igual, no total, a 400 (quatrocentos) litros por segundo, definindo vazão,
discriminando as unidades principais e o período durante o qual operou ou vem
operando tal vazão.
XII - É modificada, no texto do item 12.4.9.2, a expressão ••...relativa aos itens a,b,c

supra...", que passa a ser "...relativa aos itens a,b,c,d,e.f supra...".

<

XIII - Fica alterado o sub item 13.2.3 e acrescido o sub item 13.2.3.1, com as

seguintes redações:
13.2.3. Ao longo do período de Concessão, sempre que fatos ou motivos
conjunturais justificarem, as Tarifas Referenciais de Água e de Esgoto (TRA e TRE),
poderão ser reavaliadas e modificadas para mais ou para menos. Os estudos
efetuados sobre o assunto deverão ser submetidos à apreciação e aprovação da
Concedente. A Concedente também poderá efetuar estes estudos, diretamente ou
por entidade contratada. Quando partir dela tal proposição, a Concessionária
efetuará a análise do impacto no Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato,
decorrente da presente Licitação, e proporá medidas para sanar o eventual
desequilibrio.
13.2.3.1 Ao longo do período da Concessão, a Concedente, a partir do Quadro 2 /"
constante do Anexo li, acompanhará os investimentos realizados pel~--;/
Concessionária, orçando-os de forma independente, com base nos prey,es :, .
publicados pela EMOP. Ocorrendo e mantendo-se, por período igual ou sup~ior a
.12 (d~ze) meses consecutivos, desvio para menos nos va'or~s acumu'ado~para os investImentos em tela, na comparação entre o orçamento feito pela Co~edente ~

'/
crnfo~o
--aquele constante do Quadro 2 supra mencionado, proceder-se-á -'Centro Operocionol:
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os valóres das ...tàrifas..a-serem pagas:c
~

do Anexo I. reduzindo-se,
pelos usuários."
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XIV -Alterada a redação dos itens 13.2.11 e 13.2.12, diluindo o realinhamento
anos. A redação dos itens mencionados ficará da seguinte forma:

em 5

13.2.11. Em outubro do primeiro ano após a ordem de serviço inicial. e decorridos i',',
não menos do que seis meses da dita ordem de serviço inicial, quando da l
atualização tarifária anual prevista em 13.2.5, será aplicado concomitantemente e de
forma cumulativa um realinhamento de tarifa no percentual de 5 i% (cinco por cento)
para recomposição gradual da TRA, hoje defasada segundo o estudo realizado pela
FGV.
'
13.2.12. Nos meses de outubro dos 4 (quatro) anos subseqüentes à atualização
tarifária conforme previsto em 13.2.11, quando da atualização tarifária anual prevista
'em 13.2.5, será aplicado
concomitantemente
e de forma cumulativa
um
realinhamento de tarifa no percentual de 5 % (cinco por cento) para complementar a
recomposição da TRA conforme 13.2.11.

XV - Os sub itens 15.1.1.2, 15.1.1.3 e 15.1.1.4 tem sua redação alterada conforme
abaixo:
15.1.1.2. Pontuação 4 (quatro): Quando o quesito receber atendimento apenas ( ..'
parcial, não tendo sido coberta a totalidade do(s) tema(s) ou, ainda, tendo havido o
tratamento equivocado acerca de um ou mais tópicos referentes ao(s) tema(s).
15.1.1.3. Pontuação 8 (oito): Quando o quesito receber atendimento total, sem
aporte de inovação ou saltos em qualidade (concepção, operação ou atendimento).
15.1.1.4. Pontuação
10 (dez): Quando o quesito receber atendimento tot~1;
contribuindo para inovação e aprimoramento da qualidade (concepção, operaç~/óu
atendimento).
XVI

-

São

modificados,

no

quadro

constante

ao

item

15.1.yos
.~a~

1

peso

v'"

A1
A6

Quesito
0,100 '
0,700

Global
0,280

.
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XVII - O item 15.1.2 passa a vigorar com a redação a

.",.".•>r.~"

.

i

seg~.ii~.
__
.'__~_l.LLL\.Q1~

15.1.2. A pontuação do item A-6 (experiência prévia), no máximo igual a 10 (dez) .
pontos, resultará da soma das pontuações dos 6 (seis) subitens "a" a "f' infra:

t' .~~.

a) Operação de Distribuição de Água Tratada

a.1. Caso atinja, num único município, a vazão de 5001/s: 0,5 ponto
a.2. Caso atinja, num único município, a vazão de 500 I/s e simultaneamente,
o mesmo serviço em, pelo menos, 2 (dois) municípios adicionais: 1,0 ponto

opere

b) Operação de Tratamento de Esgotos
b.1. Caso atinja, num único município, a vazão de 400 I/s: 0,5 ponto

('.',:'

b.2. Caso atinja, num único município, a vazão de 400 I/s e, simultaneamente, opere
sistemas de tratamento de esgotos em, pelo menos, 2 (dois) municípios adicionais:
r
1,0 ponto
:.1

(: ) 1:../

c) Operação de Esgotos em Nível Terciário

\~

•.•.'U

-'

J

.' ,.,'

c.1) Caso, numa única estação, atinja, 55 I/s: 0,5 ponto
Caso, numa única estação, atinja, 55 I/s e, simultaneamente,
estação terciária adicional: 1,5 pontos,,,: '

d) Operação de Leitura e Emissão Simultânea de Contas

opere, pelo menos uma

D ::..,

Caso, num mesmo município, atinja percentual de usuários (expressos como
percentual do número total de economias atendidas) ao menos igual a 50%
(cinqüenta por cento): 0,5 ponto~',
',:,
d.1)

d.2) Caso, num mesmo município, o percentual
>
menos, 80% (oitenta por cento): 1,5 pontos v· •__

do item d.1 supra atinja a, pelo

':;'1

e) Cumprimento

do disposto em 12.4.9.1.e:

f)

do disposto em 12.4.9.1.f:

Cumprimento

2,5 pont~

.~"l\..

<:'

2'5~A
(/~

~ \

Centro Operaçional: Estrada Resende Riachuel • km 3.5 - Morada d Colina - Resende/RJ
CEP: 27523·000 - Te/; (24) 33 .0708 - Fax; (24) 3359.2936
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---j\ XIII - Fica alterada a redação do item 15.3.2.1 para:

1110?

,J

('

15.3.2.1. Conforme inciso V, artigo 15 da Lei 8987/95, introduzido pela MP 1531/96,
será considerada vencedora da presente Licitação, a Licitante que alcançar a maior
Pontuação Global (PG), resultante da "Pontuação Técnica Total" da Proposta
Metodologia da Concessão (PTT) e da "Pontuação Econômica" obtida da Proposta
Comercial (PE) e relacionadas através da seguinte expressão:
PG = (PTT x 0,60) + (PE x 0,40)

\ I

onde:

PG Pontuação Global;
PTT - Pontuação Técnica Total resultante do Julgamento
Metodologia da Concessão, conforme estabelecido no Edita!.

da

Proposta

de

XIX - Fica incluído o sub item VI no anexo I do Edital, capítulo V artigo 8°, com a
seguinte redação:
VI - Obter as licenças exigidas pela FEEMA e demais órgãos ambientais para as
obras e intervenções a serem implementadas ao longo do contrato, mantendo-as
válidas ao longo da concessão.
XX - Fica incluído sub item na Cláusula Quinta da minuta do contrato, que trata das
obrigações da concessionária, para que as obras a serem realizadas tenham todas
as licenças ambientais, com a seguinte redação:
XV - Obter as licenças exigidas pela FEEMA e demais órgãos ambientais para as
obras e intervenções a serem implementadas ao longo do contrato, mantendo-as
válidas ao longo da concessão.
XXI - É acrescido o parágrafo segundo à Cláusula Décima Terceira - Penalidades
da ~inuta contratual constante do ~n~xo IV, c~~ a redação a seguir:
.
/'
Paragrafo segundo - A multa definida no artigo 39 do Anexo I ao Edltal, parte
integrante do presente contrato, e independentemente
das sanções adJpionais
previstas nos incisos I,

111

e IV do artigo 87 da Lei Federal 8666/93, tayíbém

se~

/7.'

aplicará
para. os casos de atraso na execução contratualprevistos nk~
lei 8666/93.~
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XXII - O final da redação do caput da cláusula

J

110

H-1 _ ._.~i

Décima "Sétima - Legislação

da

minuta contratual constante do Anexo IV ao Edital, é alterado de ".... Iegislações
aplicáveis." para "legislações aplicáveis, em especial a Lei Federal 11445/07, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico."

Õ\

XXIII - O Plano Municipal de Saneamento existente, conforme mencionado no
subitem 12.3.2.4, foi alterado para inclusão das planilhas, cronogramas e desenhos.
É acrescido o sub item 12.3.2.4.1. com a redação a seguir: . O plano Municipal de '.
Saneamento vigente, aprovado pelo Decreto 1653/2007, pode ser acessado na
página
de
Resende
Águas
na
Internet,
através
do
endereço
www.resendeaguas.com.br/plano
".
Ficam mantidas todas demais especificações e condições do edital de
concorrência supra mencionado.
Está sendo dado conhecimento diretamente, deste aditamento, a todos
os interessados que já retiraram o edita! de concorrência, ficando o mesmo
disponível na sede da SANEAR e no site www.res~s.com.br/aditivo.

Resende ..-RJ, 16 de agosto de 2007
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AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICíPIO DE RESENDE - SANEAR
LICITAÇÃO N°007/2007
Primeiro Aditamento a Concorrência n0001/2007
Em virtude das alterações constantes no Primeiro Aditamento ao edital
supra, e as disposições da Lei Federal 8.666/93, a Agência de Saneamento
Básico do Município de Resende - SANEAR, nova denominação do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto do Município de Resende - RESENDE ÁGUAS,
conforme Lei Municipal n02582 de 28/12/2006, cujo objeto é a Concessão, em
caráter de exclusividade, da gestão integrada dos sistemas e serviços de
saneamento básico de água e de esgotos sanitários nos perímetros urbanos e sedes
distritais do Município de Resende - RJ, aí incluídas operação, conservação,
manutenção, modernização, ampliação, exploração e cobrança direta aos usuários
dos serviços, abrangendo ainda estudos técnicos, serviços, obras e equipamentos
necessários à consecução desse objeto ao longo do Período de Concessão, sem
qualquer aporte de recursos pelo Poder Público, torna público, que fica marcado,
para o dia 05/10/2007, às 10:00 horas, o recebimento dos 03 (três) envelopes
fechados, indevassáveis, contendo os documentos e propostas, à rua Augusto
Xavier de Lima n0251, Jardim Jalisco, Resende-RJ, CEP: 27510-090, Centro
Administrativo Jefferson Geraldo Bruno em sala especial de licitação devidamente
identificada e sinalizada, referentes a licitação supra.
Informações adicionais na Estrada Resende Riachuelo Km 3,5, Morada da
Colina, Resende-RJ, tel. 24-3359-2822 tel/fax. 24-3359-2832.
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Centro Operacional:

Estrada Resende Riachuelo. km 3.5 - Morada'tla

CEP: 27523-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - SANEAR

LICITAÇÃO N°007/2007

Segundo Aditamento a Concorrência nOOO
1/2007

A Agência
de Saneamento
do Município
~NEAR,
novadenominação
do Serviço
AutônomoBásico
de Água
e Esgoto dedoResende
MunictP10
de Resende
RESENDE ÁGUAS, conforme Lei Municipal n02.582 de 28/12/2006, em conformidade
com as disposições da Lei Federal 8.666/93, toma pÚblico que são efetuadas as seguintes
correções no texto do edital de Concon'ência n0001/2007, por aditamento, CLtiool~ieto é a
concessão, em caráter de exclusividade, da gestão integrada dos sistemas e serviços de
saneamento básico de água e de esgotos sanitários nos perímetros urbanos e sedes distritais
do Município de Resende - RJ, aí incluídas operação, conservação, manutenção,
modernização, ampliação, exploração e cobrança direta aos usuários dos serviços,
abrangendo ainda estudos técnicos, serviços, obras e equipamentos necessários à
consecução desse objeto ao longo do Período de Concessão, sem qualquer aporte de
recursos pelo Poder PÚblico:
~

Em virtude do 1° aditamento a data para recebimento dos envelopes foi alterada para
05/10/2007, constante no sub item 1.4, ficando conseqüentemente também alterada nos
demais sub itens do edital que façam menção a tal data, tais como: 5.3 e I4.5.
~ No sub item 6.1 onde se lê "à Comissão" leia-se à SANEAR.
~ No sub item 6.2 onde se lê "Estes esclarecimentos deverão ser solicitados ao Sanear,
em até 6 dias Úteis antes da data para apresentação dos envelopes, à Estrada Resende
- Riachuelo Km 3,5 Morada da Colina, Resende - RJ, CEP: 27523-000, sendo que as
respostas serão dadas por escrito às licitantes potenciais em até 3 dias Úteis anteriores
à data de abertura dos envelopes. Poderão, igualmente. as Licitantes obter
informaç(Jes através do telefone (024) 3359-2936, no horário entre 08:00 h e 11:00 h
nos dias Úteis" lehl-se Estes esclarecimentos deverão ser prestados pela Sanear, até 1
dia útil antes da data para apresentação dos envelopes, sendo as consultas endereçadas à
SANEAR no endereço: Estrada Resende - Riachuelo Km 3,5 Morada da Colina,
Resende ~ RJ, CEP: 27523-000. Poderão, igualmente, as Licitantes obter informações
através do telefone (024) 3359-2936, no horário entre 08:00 h e 11:00 h nos dias úteis.
~ No sub item 6.4 onde se lê "As interpretações e esclarecimentos elaborados pela
Comissc70 serão comunicados por escrito a todas as Licitantes potenciais, em até 3
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(três) dias, antes da data marcada para a entrega das propostas. As consultas
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por todas as Licitantes, a partir do prazo retro mencionado, no endereço Í/?/emnadono
item 6.2." leia -se As interpretações e esclarecimentos elaborados pela SAN1!.."AR
serão comunicados por escrito a todas as Licitantes potenciais, até i (hum) dia. antes
da data marcada para a entrega das propostas. As consultas respondidas .ficarc7o
fazendo parte integrante do preSente Edital, devendo ser retiradas por todas as
Licitantes, a partir do prazo retro mencionado, no endereço informado no item 6.2.
No sub item 6.5 onde se lê "pela Comissão" leia -se pela SANEAR.
No sub item 12.3.2.1 onde se lê "uma vazão de produção média de água tratada
dentro dos padrões preconizados pela OMS igual a 700 lls" leia-se uma vazão de
produção média de 700 l/s de água tratada, dentro dos padrões preconizados pela OMS.
No sub item 13.1 1) onde se lê. "[(AC + RL) - (PC + EL)] ~ 1,10 1" leia-se [(AC +
RL) - (PC + EL)] ~ 1,10 J
No sub item 13.2.9 onde se lê "Tabela de Tax:asde Serviços (O valor da Taxa de
Serviços corresponde à multiplicação do coeficiente indicado na Tabela a seguir pelo
valor vigente da TRA) " leia-se Tabela de Taxas de Serviços (O valor em R$ da Taxa de
Serviços corresponde à multiplicação do coeficiente indicado na Tabela ct seguir pelo
valor absoluto da TRA).
Nos sub itens 13.2.13 e 13.2.14 acrescentar ao final dos mesmos (na forma da Lei
Municipal 2594 de 23/04/07 e Decreto nO644 de 15/03/06).
No sub item 15.3.1. onde se lê 12.4.1 leia-se 13.4.1.
No sub item 19.7 onde se lê 15.5 leia-se 16.5.
No a/1iga 39, parágrafo único do anexo I onde se lê "(item 3, Anexo Vi)" leia-se (item
2, Anexo VI).
No item 2 do anexo VI, fica suprimida a expressão patrimônio líquido.

Ficam' mantidas todas demais especificações e condições do edital de concorrência
supra mencionado, bem como seu primeiro temlO aditivo, inclusive a data de recebimento
dos envelopes, isto é, 05/10/07, às 10:00 h.
Está sendo dado conhecimento diretamente, deste aditamento, a todos os
interessados que já retiraram o edital de concorrência, ficando o mesmo disponível na sede
da SANEAR e no site www.resendeagllas.com.br/aditivo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNiCíPIO DE RESENDE - SANEAR
LICITAÇÃO N°007/2007
Sequndo Aditamento a Concorrência n0001/2007
A Agência de Saneamento Básico do Município de Resende - SANEAR,
nova denominação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de
Resende - RESENDE ÁGUAS, conforme Lei Municipal n02582 de 28/12/2006,
torna público que foram efetuadas correções no texto do edital de Concorrência nO
001/2007, cujo objeto é a Concessão, em caráter de exclusividade, da gestão
integrada dos sistemas e serviços de saneamento básico de água e de esgotos
sanitários nos perímetros urbanos e sedes distritais do Município de Resende RJ, aí incluídas operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação,
exploração e cobrança direta aos usuários dos serviços, abrangendo ainda
estudos técnicos, serviços, obras e equipamentos necessários à consecução
desse objeto ao longo do Período de Concessão, sem qualquer aporte de
recursos pelo Poder Público.
As correções efetuados no edital estão
disponíveis a todos os interessados, na sede da Autarquia (Estrada
Resende-Riachuelo, Km ,3,5, Morada da 9.0Iina, Resende-RJ), bem como no
site www.resende~lguas.com.br/aditivo.
Ressalvando-se que os interessados
que já retiraram o edital, estão sendo diretamente comunicados das
correções.
Ficam mantidas todas demais especificações e condições do edital de
concorrência supra mencionado, bem como seu primeiro termo aditivo, inclusive a
data de recebimento dos envelopes, isto é, 05/10/07, às 10:00 h.
.Informações adicionais na Estrada Resende Riachuelo Km 3,5, Mor~.da··dâ
Colina, Resende-RJ, tel. 24-3359-2822 tel/fax. 24-3359-2832.
/ ...-~'
./".. •.•.........
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CONTRATO DE CONCESSÃO N° 018/2007

I

I

cLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

De um lado, Sanear, com sede na cidade de Resende, à Estrada ResendeRiachuelo Km 3,5 - Morada da Colina - Resende-RJ, inscrita no CNPJ sob o n°
39.750.948/0001-08, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Ivan de
Oliveira Geraidine Filho, brasileiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade
n° 81.327.600-3

IFP e CPF/MF nO 297.436.647-34,

doravante

denominada

CONCEDEI\iTE,e, de outro lado, Águas das Agulhas Negras S.A., empresa oriunda do
consórcio licitante vencedor do certame, formado pelas empresas DEVELOPER
S.A e
QUEIROZ(JALVÃOParticipações - ConcessõesS/A com sede na Cidade de Resende,

à Estrada Resende-Riachuelo Km 3,5 - Morada da Colina - Resende-RJ, inscrita no
CNPJ sob o n° 09.195.493/0001-37,

neste ato representada

por seus diretores,

João Luiz de Siqueira Queiroz, brasileiro, separado judicialmente,
portador

ela

engenhejro civil,

Carteira de Identidade n° 46.487 emitida pelo CREA-RJe CPF/Mf n°

606.382.907-59, .e Dante Luiz Luvisotto,

brasileiro,

casado, engenheiro civil,

portador da Carteira de Identidade n° 6.182 emitida pelo CREA-PRe CPF/MF n°
I
I

282.319.379-00, doravante

denominada CONCESSIONÁRIA,sendo interveniente

anuente o Município. de Resende,. neste ato representado por seu Prefeito

.. /
I

Municipal, Silvio Costa de Carvalho, solteiro, portador da Carteira de Identidade

I
I

04715612-0 IFP/RJ

:I

CONCEDENTE,têm entre si justo e açordado o presente insyumento, queP{ regerV
I
~
'\
li/I I
/

J

j

i

e

CPF/MF nO 942.395.417-00,

pelos seguintes termos e condições.
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cLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

o

present.e contrato tem por objeto a CONCESSÃO,em caráter de exclusividade,

pela CONCEDENTEà CONCESSIONÁRIA,
da gestão integrada dos sistemas e serviços
de saneamento básico de água e de esgotos sanitários no perímetro urbano do
Município de Resende - RJ, compreendendo,
incluídas

operação,

conservação,

inclusive, as sedes distritais,

manutenção,

modernização,

ai

ampliação,

exploração e cobrança direta aos usuários dos serviços, abrangendo ainda estudos
técnicos, serviços e obras necessárias à consecução deste objeto ao longo do
período de Concessão.

Parágrafo Primeiro
Os serviços ora concedidos, bem como as obras necessárias a sua consecução
deverão ser prestados de modo a atender às necessidades do interesse público,
corresponclendo às exigências de qualidade, continuidade, regularidade, eficiência,
atualidade e segurança, conforme o previsto no Edital.
Parágrafo Segundo
Na execução do presente Contrato). a CONCESSIONÁRIA
deverá empregar pessoal
habilitado e idôneo, nos limites das necessidades exigidas para tanto.
Parágrafo Terceiro
Fica estabelecido que a CONCESSIONÁRIAterá exclusividade na execução dos
serviços, objeto do presente instrumento,

não podendo a Concedente contratar

outra empresa para a prestação de· quaisquer serviços que estejam previstos no
escopo da presente Concessãodurante a sua Vigência.
cLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO

Observado o disposto na cláusula quinta infra,

o prazo

da C

(trinta) anos, contados da emissão da Ordl=~ de serviço inicial
j

~-t----;;;;:)
iI

~

Operacional:
Estrada Resende
Riac3
CEP 27523-000
- Tel.: (24)

'10,Km 3,5 - Morada da Colina - Resende - RJ
-0708 - Fax.: (24) 3359-2936
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Pélrágrafc

Único

A erniss()o

da ordem de serviço inicial do contrato obedecerá ao disposto no item

16.5 do Edital.

cLÁUSULA QUARTA - REMUNERACÃO

A remune;'ação da CONCESSIONÁRIA
será efetuada pela cobrança de tarifa, aplicada
aos vO!J.ITes de 21guase esgotos faturáveis e aos demais serviços conforme Tabelas
de Pi estação de Serviços do Edital, de forma a possibilitar a devida remuneração
do C\pital investido pela Concessionária, o melhoramento da qualidade do serviço
e a garantia da manutenção do equilíbrio
presenu: ','ontrata.
presla(jo,

,

~I

~I

econômico-financeiro

do

f

Parâgrafc

o

Primeiro

cálculo do valor da tarifa será efetuado com base nas disposições do Edital de

e os preços dos demais serviços, de acordo com a "Tabela de Prestação
de Serviços" do Edital.
Lkitaç:(lo,

Parágrafo

Segundo

Para a cIIT..'cadação das tarifas e dos demais serviços prestados junto aos uSl;lários)a
':

Concessionária deverá implantar
conforrnidade com o Edital.

um sistema

de cobrança

de

tarifas,

em

Paragrafo Terceiro
Caso

I

a

CONCEDENTE, por

razões

de

interesse

público,

devidamente

fundamencadas, decida não autorizar o reajuste e/ou a revisão das tarifas e da
tabela de prestação de serviços, quando estes se fizerem necessários~
decorrenCia
de quaisquer motivos causadores de desequilibrio
financeiro no Contrato, a própria CONCEDENTEserá responsável pel
mensal, à Concessionária dos valores necessáriosiàl!retomada do reter'

Centro Operacional:
Estrada Resende
Riachuelo,
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,~.l,jisponibilidade
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garantias reais prévias à Concessionária

própria de tais recursos.

Pal2115raril Quarto

í

I
o

1)I(Xt;S,:o

ele

reilll,:;'((:

revisão

pê.'la

CONCEDENTE,

L~If-ia, nos

COII(,e~sic

das tarifas

termos

do

e da tabeLa de prestação

com

a

EditaL,

participação

do

será

representante

à própria

cabendo

de serviços

da

CONCEDENTE a

final de tal revisão.

ho:'".:)[n!:,;'Zw

Paragrüfe Quinto
A

l)rJária deverá promover a cobrança,

CCi \( i.:'5:

vdlllk~, .]1.leta de inadimplemento
clt:·

ilUI [.:1

por via judiciaL ou extrajudiciaL,

por parte de usuários, inclusive com o acréscimo

reajuste cabíveis nos termos da legisLação federal então vigente.

.'

Paragr.:dc Sexto

I I
I

!

SilO

d~i;.l:'~iJintes a estrutura

Estr

UL,;i'J

tarifária

'ariL:lria Pré-estabelecida

e a tabeLa de taxa de serviços vigentes:
de Serviço Medido

I

_____

._ •.

' __

Tipo

'_k

•. _

•••• _.

Receitas Anuais
Previstas

_

Consumidor

di..':'

I

Tarifa de
ConcessãoRS/m3
Água TRA

Tarifa de
Concessão
R$/m3 Esgoto
TRE

*

Re~,idE'nC.dl
O

'10m3

1

'1'1

'15m3

1,10

20m3
30m3
45m3

10

21
J1

.1,27
2,45
3,29

._---.;~.:}5 m 3

'/

-..

..

3,92

--..

-

Celltll.i

o peracional:
CEP

de

27523-000
Estrada Resende
- Tel.: (24)
Riachuelo,
3381-07$K"'J3{5·
- Fax.:Morada
(24) 3359-2936
da Colina -

1 Ano
2
Anol

I ...

~no
30

~
~i.

.
I
I
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1,7397

I

2,5989

115m3

I

'I

1

DE RESENDE

l: . .20m'

2,7945

2'·

30m3

3,7307

3

45m~:

4,8624
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"i ~5rn
...

-
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Recebido
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. ite
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U
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'10m3
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'15m3
20m3
:lOm3
45m3
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'j'
:;1

...

1,27
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4 ~:iill'

3,92
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JIOm3

1,7397

1I

'15m3

2,5989

2.0m3

2,7945

2'1

30m3

3,7307

'3,

"-I·5m3

4,8624

1 ()

•••••

--

.

"c:::::::J

__ o

;. 45m

5,2118

4 V,11or Te'i:al Recebido
Anua [lrl';·I!:. e

'vãl~~:'--""f{)"-'ll--R'-e'-c-e-b-i
d-o
L

AnUê:llrnt:'1l

(1

-t-

L'). ~.:!.J.

• TRE :. O)

I,

I.e

.---

TRA

(só coleta); TRE = TRA (coleta + trata
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I. A':> clésses

R1,

indepen(!t:lltemente

As

11.

economias

enqudclrM:lellto

(1,

P1

e

11

serão

faturadas

para

consumo

de

10

m3,

do consumo verificado quando na primeira faixa de consumo.
não

hidrometradas

e critérios

atualmente

serão

faturadas

adotados

de

acordo

com

o

pelo Sanear,

antiga

Resende

A'0U"j<'
::>
.J,
<:

li!. Td~)l:L, de Taxas de Serviços (O valor da Taxa de Serviços corresponde
multipl1l~(:,,~ãodo coeficiente
-

itdicado

TRA).

T

na Tabela a seguir pelo valor vigente

II

I
- I

i
I

,---'--"

ÁÇiUA

'-i_3~]}~t.i~t
~i~iÇãode

'1----['{c)Jí
s~ i~to-n-o
--C-a-v-a-le-t-e
h~:'oi·iib.:imentoou
substituição

de' cavalete (e ramal)
registros no cavalete
:I. 'j Di3rnetro 3/4"
·----·'Li 'O iámetro 1"
'-'-"j'j"Di,:~metro
1_ ]Ií"
------1-- .~_
3.-1 Di:imetro 2"
4'lc'õi:'tcde ralTlal (a pedidos) s/ reposição pvto.(à

40
40
40
40
40

40
120

v'i~.ta)

"-5]>l~:!T'à';; de hidrômetro

I I
I

i

70
100

5.1 l\h local
Li. L C:im remessa
ao fabricante

'

1,.

_',h.

, __

._

'6-r{or"l~l=1f:nento ou substituição
--j..---'tj~-:ímb-;,Ametro
..-.--.----- 3/4"
ó.2 D:Ametro 1"
'--f-·;·--:~;·-·--..'
"
iO . .) D;,:lllletro 11/2
--'-;;-::1 0\"1flletfõ2i'

7

rrji<l:fi:~de

de hidrômetro

águas s/fornecimento
de hidrômetro
7.1 Diâmetro 3/4"- residencial
'~j~i'Di~~metro 3/4"- comercial e industrial (à vista)
-'i'~7-:-3[)lc1Illetro 1"- qualquer categoria
-==C(:;CD1àmetro 1 1/2" - Qualquer categoria
7.5 Diàmetro 2" - qualquer categoria
8 1J2~~i~!';sionamento ramal de entro (até 10,0 m)
_8.J º-L'tmetro 1/2"para ~"
13.2

DL\metro 3/4"para

60
120
200
360
300
360
360
560
560

1"

-'-s-:-::j--613 m e t ro 3 14" pa r a 1 Y2"
I

---

Cenll'O Operacional:
Estrada Resende
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SANEAR

ConSt:rto
ramal
Deslocamento
de
ramal
10
_8.~1_Diâmetro
3/4"para
2'"
Recomposição
de
pavimento
(m2)
?e!ig':iÇão
no
cavalete
depor
pagamento
~~~~.9i-l
em
caminhão-pipa
usuários
(m3)
9 Ligaç~\o
ReUg;"lção
a no
título
ramal
precário
compor
retirada
(construção)
falta
Y~~.9_;~1
/falta
terceiros
(m3) de pagto.

-I i

--_-

-.. ...-...
'-"--'"-~-'''
-----_.0
__
-----..-'_._-_.....---.Deslol:amento
de
ramal
Subst:tuição
de
ramal
20 20.4
Ligaç~l.Ode
Desohtrução
esgoto
ramal
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cLÁUSULA

QUINTA

- OBRIGACÕES DA CONCESSIONÁRIA

Constituem obrigações da Concessionária:
I. planejanlento, implantação, ampliação, operação, manutenção, administração e
exploraçã() dos serviços objeto do presente instrumento, de forma a cumprir todos
os compromissos assumidos perante a Concedente, nos termos do Edital e do
presente Contrato;

11.realizt:H os investimentos necessários à manutenção e expansão dos serviços,
objeto

del

presente contratação,

nos termos da Proposta por ela ofertada na

licitação que antecedeu o presente Contrato;

=I
i

111.efetuar,

durante

o prazo de Concessão, todas as obras necessárias ao

cumprimento integral das obrigações por ela assumidas, de forma a executar plena
e satisfatoriamente, os serviços ora concedidos;

IV. elabordr e implementar esquemas de atendimento a situações de emergência e,
para tanto, mantendo disponível recursos materiais e humanos;

V. zelar pela proteção dos recursos naturais e ecossistemas de qualql.Jer forma
envolvidos

nos

serviços

concedidos,

respondendo

pelo

assessoramento

à

coletividade na preparação dos dossiês exigidos pelos agentes de proteção do meioambiente;

VI. cumprir as determinações legais relativas à Segurança e Medicina do Trabalho;

VII. conduzir suas atividades com zelo, diligência e economia, procuran

rigorosa
utilizar a observância
melhor técnica
às aplicável
cláusulasa e
cada
condiçõeS;!
uma das estabeleci
tarefas~ese~ Ano
enhadas,
~
em
instrumento;

~

h.

/,/~.#

Centro Operacional:
Estrada Resende
Riachuelo,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

SANEAR
Agência de Saneamento Básico do Município de Resende

~~

CNP J 39.750.948/0001-0'8

.~.SANEAR
VIII. responder

pelo integral

cumprimento

das regulamentações

em especial quanto às obrigações sociais, trabalhistas,

~I
~!

I

securitárias,

fiscais,

indiretamente,

à Concedente,

X. manter,
obrigações

e

criminais,

tributárias,

relacionadas,

direta

ou

por todos os danos e prejuizos de qualquer natureza causados

e/ou

a terceiros,

subcontratados

durante

à

face

e prepostos,

toda a execução

por ela assumidas,

exigi das na licitação

XI. fornecer

civis

previdenciárias,

no Pais,

aos serviços ora concedidos;

IX. responsabilizar-se

empregados,

comerciais,

vigentes

sua ação ou omissão,

decorrentes

do contrato,

dos serviços ora concedidos;

em compatibilidade

todas as condições

que antecederam

de habilitação

e à fiscalização

com as

e qualificação

o presente contrato;

à CONCEDENTE todas as informações

acompanhamento

ou de seus

dos serviços objeto

que forem

necessárias

da presente

ao

contratação,

bem como, atender às suas solicitações;

XII. nos termos do inciso XII do artigo 23 da Lei Federal 8987/05, até 60 (sessenta)
meses antes do advento
CONCESSIONÁRIA
encaminhando
(trinta

do prazo constante

manifestar

seu

da cláusula terceira

interesse

pedido a CONCEDENTE que decidirá

e seis) meses antes do término

prorrogação

impreterivelmente,

do prazo constante

supra. A CONCESSIONÁRIA somente

poderá pleitear

por um único período suplementar,

idêntico

supra, se não houver sido reincidente

na

supra, deverá a
contratual,
em até 36

da cláusula

a prorrogação

terceira

da CONCESSÃO

aquele constante da cláusula terceira

em condenação judicial

por abuso de pOdér

econôm,ico com
e se ahouver
atingido
a prestação
de serviços
ade~.da,
compatlVel
demanda
e com easmantido
disposições
da Lei Federal
n o 89~~
e"

Lei MuniCiPaI2582/06~

Centro Operacional:
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~ SANEAR

XIII. sustar a prestação dos serviços ora concedidos aos usuários inadimplentes
quanto ao pagamento da conta tarifária,

no prazo de 30 ( trinta dias), contados a

partir da data do vencimento da aludida conta;
XIV. efetuar o pagamento da outorga mensal, a partir do

2Q

mês, contado do inicio

de vigência da ordem de serviço inicial, ~o CONCEDENTE,até o último dia útil de
cada mês. Esta outorga que resulta da multiplicação do Fator de Outorga (F.O.),
definido em 13.4.1 do edital, no valor de 0,03476, pelo efetivo recebimen~o de
tarifas pela Concessionária, no mês imediatamente anterior.
XV - Obter as licenças exigidas pela FEEMAe demais órgãos ambientais para as

~·T

i

~.

I

obras e intervenções a serem implementadas ao longo do contrato, mantendo-as
válidas ao longo da concessão.

cLÁUSULA

SEXTA - OBRIGACÕES DA CONCEDENTE

Constituem obrigações da CONCEDENTE(representado pelo Sanear):
I. obter as f:oncessões de direito de uso do manancial de água bruta, que se
fizerem necessárias ao perfeito cumprimento do objeto deste contrato., durante o
prazo de vigência deste instrumento;

11.

fiscalizar os serviços realizados pela Concessionária, zelando pela boa qualidade

dos mesmos, inclusive recebendo e apurando queixas e reclamações dos usuários;

=1!

111.

realizar, em conjunto com a Concessionária, uma avaliação dos bens públicos a

serem utilizados por esta na prestação dos serviços concedidos, com o intuito de
determinar o estado de conservação dos mesmos, bem como as condições d/a
manutenção,
de modo
a Concessionária
ressalvado
o desgaste
j3Pf uso
normal,
devolvê-los,
aoque
término
do prazo de possa,
Concessão
em condições
srdequadas
de funcionamento.
a) para os fins do disposto no item

/1/

acima, serão lavrados os Ter

Recebimento dos bens supra mencionados} quando da assíf1atu

Centro Operacional:
Estrada Resende
Riachljero,
- Morada
da.Colina - Resende - RJ
CEP 27523-000
- Tel.: (24)
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Fax.:
(24) 3359-2936

PREFEITURA

MUNICIPAL DE RESENDE
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Agência de Saneamento Básico do Município de Resende
CNP J 39.750.948/0001-08
presente instrumento,

sendo que o Termo de Entrega passará a ser parte

integrante deste Contrato;
IV. responsabilizar-se

pela rescisão de todos os contratos

por ela firmados

anteriormente à assinatura' do presente instrumento, referentes aos serviços. ora
concedidos, arcando com todas as obrigações e responsabilidades decorrentes dos
referidos instrumentos e de suas respectivas rescisões, mantendo a Concessionária
atualizada quanto às mesmas;

V. cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas do presente contrato.
Parágrafo Único
Constituem obrigações da Concedente (Prefeitura Municipal):

I. declarar de utilidade

pública os bens e as áreas necessários à prestação dos

serviços ora concedidos, promovendo as desapropriações, cabendo à Concessionária
responsabilizar-se pelo pagamento das respectivas indenizações,

I

/',

no caso de

terrenos privados;

:

11.aprovar e homologar o reajuste e a revisão do valor das tarifas e da tabela de
prestação de serviços, conforme o previsto no presente instrumento;

~'-'
/11.assegurar à CONCESSIONÁRIA
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.
IV. cumprir e fazer cumprir todas as Cláusulas do presente contrato.

cLÁUSULA

SÉTIMA - AL TERAÇ.ÕES DE METAS

A CONCEDENTEpode solicitar
alterações no planejamento
manutenção
Planejamento

do

equilíbrio

à CONCESSIONÁRIA,

das metas, objeto desta contratação,
da

equação

Econômico-Financeiro

Centro Operacional:

econômico-financei

da Concessão

Estrada Resende Riachuelo. Km 3.5 - Morada da Colina-

CEP 27523-000 - Tel.: (24) 3381.-0708 • Fax.: (24) 3359-2936
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SANEAR

especial a Lei Federal 11445/07) que estabelece diretrizes
saneamento básico."

nacionais para o

Parágrafo único

São partes integrantes do Contrato) o Edital de Concorrência n0001/2007) seus

,

.~

Anexos I a VII, a proposta da Licitante, bem como todo o processo n0111/2007) nos

,I
, I

termos do inciso XI, artigo 55 da Lei 8666/93.

E por estarem assim justas e contratadas,
(quatro) vias de igual valor
qual ificadas.

e teor,

assinam o presente Contrato em 4

?a\ presença

das testemunhas

ab.aixo

L

rI",-~'
j

~~~'

Dante Luiz Luvisotto
Águas das Agulhas Negras
CONCESSIONÁRIA
TESTEMUNHAS

1.
.. '

.1'\

.

2·A
Centro Operaciona/:
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SANEAR
COMERCIAL ofertada

pela CONCESSIONÁRIA na Licitação que antecedeu

o presente

contrato.
Parágrafo Único
Toda e qualquer

alteração,

justificada

escrito

por

,
com ou sem aumento do valor do contrato

e previamente

autorizada

pelo

SANEAR, antiga RESENDEÁGUAS, devendo ser formalizada
que poderá ser único, e lavrado antes de expirar-se
mantidas as demais condições contratuais

Diretor

Presidente

da

por meio de aditamento,

o prazo do contrato,

pela adjudicatária

CLÁUSULA OIT A VA - DIREITOS

deverá ser

ficando

na proposta inicial.

E DEVERES DO USUÁRIO

Constituem direitos do usuário:
I. exigir

a prestação

de um serviço

em nivel adequado

pela Concessionária,

de

forma a ver atendidas as suas necessidades de saúde e higiene,

11.receber as informações

~I

necessárias quanto aos serviços concedidos)

bem como

quanto à qualidade

dos mesmos.

Parágrafo primeiro

- O usuário tem a obrigação de pagar em dia as contas relativas

\..

r

às tarifas

e à prestação

dos demais serviços ora concedidos,

sob pena de ter os

serviços suspensos, conforme o previsto neste instrumento.

Parágrafo

segundo

- Os direitos

e obrigações

do usuário encontram-se

conforme disposto no Edital.

cLÁUSULA

No exerdcio
municipais,

NONA - UTILlZACÃO

de suas atividades,
estabelecer

DE BENS PÚBLICOS

poderá a CONCESSIONÁRIAutilizar

servidões nas estradas,

os

caminhos e logr

para a realização de obras e insta\a9Õe~
~i
Centro Operacional:

Estrada Resende Riachuelo. Km 3,5 - M

CEP 27523-000 - Tel.: (24) 3381-0708 - Fax.:

a da Colina - Resende - RJ

) 3359-2936
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Parágrafo Único
Findo o prazo da presente Concessão, todos os bens públicos e instalações
utilizados pela Concessionária reverterão automaticamente

à CONCEDENTE,"
bem

como os bens e instalações acrescidos aos mesmos durante a vigência deste
instrumento, em perfeitas condições de uso, conforme as diretrizes previstas neste
instrumento, ressalvado o desgaste por uso normal.

cLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
~

•...•...

!

A Concedente deverá fiscalizar,

através de fiscais nomeados por portaria,

e

assegurar, através do disposto em lei, o fiel e integral cumprimento de todas as
obrigações previstas neste Contrato.

Parágrafo Primeiro
Para que

a

Concedente

Concessionária deverá

possa exercer

manter

devidamente

em seu escritório

sua fiscalização,

de administração

a

todos os

elementos necessários à prestação das informações e dos esclarecimentos que lhe
forem solicitados.

Parágrafo Segundo
A CONCESSIONÁRIA
deverá preparar e apresentar, anualmente, à Concedente um
relatório dos serviços ora concedidos, bem como dos investimentos realizados,
devendo constar no aludido relatório todas as atividades ocorridas no período, de
modo a existir um perfeito controle quanto à prestação dos serviços concedidos,
bem como quanto à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.
Parágrafo Terceiro
A CONCESSIONÁRIA
deverá publicar anualmente,

aem
cada
doisexercício
jornais de
fiscal~
amtir~ulação
\

local, as demons

Centro Operacional:
Estrada Resende
Riachuelo,
Km -3.5
- Morada
dC#c+olina- Resende - RJ
CEP 27523-000
- Tel.: (24)
3381-0708
Fax.:
(24) 33$-~936

PREFEUTURA MUNICIPAL
SANEAR
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DE RESENDE

Agência de Saneamento Básico do Município de Resende
CNPJ 39.750.948/0001-0"8

SANEAR
CLÁUSULA

DÉCIMA-PRIMEIRA

- EXTINCÃO

DA CONCESSÃO

A presente Concessão poderá ser extinta nos termos da Lei Federal

8987/95,

conforme Capítulo IXdo Anexo I do Edital, garantidos os direitos da Administração
estipulados no aludido diploma.
Parágrafo Primeiro
Extinta a Concessão, em qualquer das hipóteses legais, as PARTES,no prazo de 90
(noventa) dias, contados da data da assunção do serviço pela Concedente
concluirão todos os levantamentos, avaliações e liquidações necessários, send~.que
a reversão dos bens, direitos e privHégios vinculados à Concessão somente' será
efetuada quando do efetivo pagamento da indenização devida.
Parágrafo Segundo
O presente

Contrato

poderá ser rescindido por iniciativa da Concessionária,

somente nos termos do artigo 39 da Lei 8987/95.

~···I
I

Parágrafo Terceiro
Constituem, ainda, motivos para rescisão do presente contrato, os elencadosnos
artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, no que couber, além do disposto no
parágrafo anterior.
Parágrafo Quarto
Constituem direitos e prerrogativas do CONCEDENTE,
além dos previstos em outras
leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n08.666/93, e sL!~saltera~ões
posteriores.

cLÁUSULA

~

.

A

DÉCIMA-SEGUNDA

CONCESSIONÁRIAapresenta,

neste

ato,

- GARANTIAS

a

garantia

R$163.153,31(cento
e sessentadee Seguro
três mil,
cento ~n:üenta
um
centavos), na modalidade
G~ia~
'"
t

Centro Operacional: Estrada Resende Riachuelo, Km 3,5 - !v1oi-ad~dácolin
CEP 27523-000 - Tel.: (24) 3381-0708. - Fax.: (24)33~9~29

no

e..••.
~rês reai

val
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Parágrafo Único

o pagamento de tal indenização se fará) observada uma carência in.icial de seis
meses, em 48 (quarenta' e oito)
obrigatoriamente,

parcelas

mensais cujos valores

deverão,

obedecer às disponibilidades orçamentárias do Município.

cLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - TRIBUTOS

A Concessionária será responsável pelo

recolhimento

de todos os tributos

incidentes sobre os serviços ora concedidos, não cabendo à CONCEDENTEqualquer
responsabilidade quanto aos mesmos.
Parágrafo Único
Casovenham a ser criados novos tributos ao longo do prazo de vigência: do presente
Contrato, ou que sejam alterados os tributos existentes, de modo a afetar o
equHibrio

econômico-financeiro

imediatamente
Contrato.

inicial

do

mesmo, as tarifas

deverão

ser

revisadas, conforme Edital, a fim de manter a estrutura inicial do

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Resende) RJ, para a solução de qualquer pendência
originada no presente contrato, renunciando as Partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - LEGISLAÇÃO

o presente contrato será regido em suas omlssoes e
condições pelo disposto na Lei Federal 8.666/93
8.987/95 de 13/02/95, Lei Municipal 2582/06 e d

Centro Operacional:

Estrada Resende Riachuelo, Km 3,5 - Morada da Colina -

CEP 27523-000 - Tel.: (24) 3381-0708 - Fax.: (24) 3359-2936

'

------------------------,I

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SANEAR
Agência de Saneamento Básico do Município de Resende
CNPJ 39.750.948/0001-0'8

44"'--'

SANEAR

especial a Lei Federal 11445/07, que estabelece diretrizes
saneamento básico."

nacionais para o

Parágrafo único

São partes integrantes do Contrato, o Edital de Concorrência n0001/2007, seus
Anexos I a VII, a proposta da Licitante, bem como todo o processo n0111/2007, nos
termos do inciso XI, artigo 55 da Lei 8666/93.
E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 4
(quatro)

vias de igual valor

e teor,

I)~",

presença das testemunhas abaixo

qualificadas.

~~iu'

Dante Luiz Luvisotto

Águas das Agulhas Negras
CONCESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS

1.

.1\.

2·A
~I

Centro Operacional:

Estrada Resende Riachuelo, Km 3,5 - Morada da Colina - Resende - RJ
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EXTRATO DE CONTRATO DE CONCESSÃON°018/2007

CONCEDENTE:

Agência de Saneamento Básico de Município de
Resende - SANEAR.
Águas das Agulhas Negras S.A.
Concessão, em caráter de exclusividade,
da gestão
integrada dos sistemas e serviços de saneamento de
água e de esgotos sanitários nos perímetros urbanos
do Município de Resende, compreendendo,
inclusive,
as sedes distritais.

CONCESSIONÁRIA:
OBJETO:

OUTORGA:

~I
...~ I

CONDiÇÕESDE
PAGAMENTO:
PRAZODO CONTRATO:
EMBASAMENTO:
DATA DA
CONTRATAÇÃO:

Resultante da multiplicação do Fator de Outorga, no
valor de 0,03476, pelo efetivo recebimento de tarifas
pela Concessionária, no mês imediatamente anterior .
Me.nsal, a partir do 20 mês, contado do inicio de
vigência da ordem de serviço inicial, ao CONCEDENTE,
até'o último dia útil de cada mês.
30 (trinta) anos.
EDITAL DE CONCORRÊNCIAN° 001/2007, LICITAÇÃO N°
007/2007, conforme Processo N° 111/2007.
30/11/2007.

e 'l{..
Oliveira Geraidine Filho

fi!!

Diretor
p;nte

Centro Operacional:

Estrada Resende Riachuelo, Km 3,5 - Morada da Colina - Resende - RJ
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TERMO DE ADITAMENTO
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nO
O 18/2007, celebrado entre a Agência de Saneamento Básico do Município de
Resende - SANEAR, doravante denominada CONCEDENTE e Águas das
Agulhas Negras S.A. doravante denominado de CONCESSIONÁRIA, sendo
interveniente anuente o Município de Resende, para alterações no Contrato de
Concessão.
Aos 03 (três) dias do mês de janeiro de 2008, nesta Cidade e
Estado, onde se acham presentes o Diretor Presidente da CONCEDENTE,
Ivan de Oliveira Geraidine Filho, e os diretores João Luiz de Siqueira Queiroz
e Dante Luiz Luvisotto, representantes da CONCESSIONÁRIA e o Prefeito
Municipal de Resende Silvio Costa de Carvalho, celebram o presente Termo
Aditivo, objetivando a inclusão do inciso XVI na cláusula Quinta, exclusão do
parágrafo terceiro da cláusula quarta ao contrato original e a inclusão das
cláusulas décima oitava e décima nona ao contrato original ratificando as
demais cláusulas.
Fica incluído o inciso XVI na cláusula Quinta, com a seguinte
redação: Apresentar as planilhas relativas aos projetos e às obras a serem
efetuadas, itemizadas de acordo com o sistemas de custos da EMOP,
valorizadas pelo referido sistema de custo com BDI igual a zero ou por, no
míninlO, três cotações
realizadas
com fornecedores
ou empresas
especializadas, no caso dos custos serem inferiores ao EMOP. Os valores
apresentados deverão ser confrontados com a avaliação dos investimentos
constante do Plano Municipal de Saneamento, aprovado pelo Decreto
1653/2007. Havendo diferença a menor, isto deverá refletir nas tarifàs,
reduzindo-as, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão.
Cláusula

I II

-

2" - Fica excluído o § 3° da cláusula Quarta do contrato original, que
tinha a seguinte redação: Caso a CONCEDENTE, por razões de interesse
pÚblico, devidamente fundamentadas, decida não autorizar o reajuste e/ou a
revisão das tarifas e da tabela de prestação de serviços, quando estes se
Cláusula
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"
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de quaisquer
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sem
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caso oferecer garantias reais preVIas à CONCESSIONÁRIA
disponibilidade própria de tais recursos.

quanto

à

Cláusula 33 - Fica acrescentada a Cláusula Décima Oitava ao instrumento
contratual, com a seguinte redação:
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - INTERVENIÊNCIA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

/

E

Os intervenientes, Queiroz Galvão Participações e Concessões SI A, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.o 02.538.782/0001-42,
com sede na Avenida rio Branco, n.o
156, conjunto 3004, Rio de Janeiro-RJ, na pessoa de seu representante legal,
Sr. Paulo Renato Machado Nogueira da Morta, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade RO.'n° 18.315.264-5, expedida pelo SSP/SP
e CPF n° 130.113.218-76 e Develo'p~~ S/A, inscrita no CNPJ sob o n.o
00.938.57610001-16,
com sede na Rua do Parque, n.o 31, Rio de Janeiro-RJ,
na pessoa de seu representante legal, Sr. João Luiz de Siqueira Queiroz,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de Identidade nO46487-D,
expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nO 606.382.907/59, ora
denominadas coobrigadas, na qualidade de integrantes do consórcio vencedor
da Concorrência n.o 001/2007, que deu origem ao presente contrato
administrativo, em cumprimento ao disposto na Cláusula Quinta, X, do
presente instrumento, os subitens 8.2.3, "c", 10.1, 11.1.3 (parte tinal),
11.1.3.1, 11. .104, 11.104.1, 11.104.2, todos do Edital da referida Concorrência,
bem como o item 2.3 do Termo de Compromisso· firmado pelas mesmas, às
fls.2.080/2.083
dos autos do processo licitatório, assumem responsabilidade
direta, principal e solidária, sem benefIcio de ordem, perante o Concedente,
pelo cumprimento de todas as obrigações contraídas pela Concessionária,
durante todo o prazo de duração da concessão, obrigando-se a manter as
condições de habilitação econômico-financeira
demonstradas no certame
Iicitatório, devendo comprova-Ias sempre que o Concedente o exigir, sob pena
de caducidade da concessão, na forma do art.38, § 10, IV da Lei 8.987/1995.
Cláusula 4:\ - Fica acrescentada a Cláusula Décima Nona ao instrument
contratual, com a seguinte redação:
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Em cumprimento ao disposto no art.27 da Lei 8.987/1995 e na cláusula 8.2.3,
"e", as coobrigadas se comprometem a não alterar o controle societário da
Concessionária, sem expressa anuência do Concedente.
Cláusula sa - O presente termo de aditamento fundamenta-se no inciso I do
miigo 58 da Lei 8.666/93.
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Décima Oitava e fica acrescentada a Cláusula
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demais cláusulas.
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Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão n0018/2007, celebradci'entre a Agêncla------'..
de Saneamento Básico do Município de Resende - SANEAR, doravante denominada
CONCEDENTE e Águas das Agulhas Negras S.A, doravante denominada de Concessionária, sendo
interveniente anuente o Município de Resende, e intervenientes de responsabilidade solidária
Queiroz Galvão Participações e Concessões S/A e Developer S/A, para alterações no Primeiro
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão n0018/2007.
Ao 1° (primeiro) dia do mês de abril de 2008,' nesta Cidade e Estado, onde se acham
presentes o Diretor Presidente da CONCEDENTE, lvan de Oliveira Geraidine Filho, os diretores da
.. ,. CONCESSIONÁRIA, João Luiz de Siqueira Queiroz e Dante Luiz Luvisotto, o Prefeito Municipal de
Resende, Silvio Costa de Carvalho, o representante legal da Queiroz Galvão Participações e
Concessões S/A, Paulo Renato Machado Nogueira da Motia e o representante legal da Developer
SA, João Luiz de Siqueira Queiroz, celebram o presente Termo Aditivo, objetivando sanar a
omissão da assinatura dos intervenientes de responsabilidade solidária, no primeiro termo aditivo,
embora os mesmos estejam lá mencionados ..
Cláusula 1a• Na forma prevista na cláusula 3a do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão
n0018/2007, assinam o presente termo de aditamento, os diretores da Concessionária. o diretor da
Concedente, o Prefeito Municipal de Resende, como interveniente anuente e os representantes
legais das intervenientes de responsabilidade solidária, Queiroz Galvão Participações e Concessões
S/A e Developer S.A.
Cláusula 2a • O presente termo de aditamento fundamenta-se no inciso I do art. 58 da Lei 8.666/93.
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Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nO018/2007, celeor·ado entre aÃgênêla-de
Saneamento Básico do Município de Resende - SANEAR, doravante denominada CONCEDENTE e
Águas das Agulhas Negras S/A, doravante denominada de Concessionária, sendo interveniente
anuente o Município de Resende, e intervenientes de responsabilidade solidária Queiroz Galvão
Participações e Concessões S/A e Developer S/A, para alterações no contrato original, ratificando as
demais cláusulas e o primeiro e segundo termo aditivo ao contrato original.
Aos 24 (novembro) dias do mês de novembro de 2008, nesta Cidade e Estado, onde se acham
presentes o Diretor Presidente da CONCEDENTE, Hildebrando Martini Junior, os diretores da
Concessionária, João Luiz de Siqueira Queiroz e Dante Luiz Luvisotto, o Prefeito Municipal de
Resende, Silvio Costa de Carvalho, o representante legal da Queiroz Galvão Participações e
Concessões S/A, Mardonildo Oliveira Olimpio e' os representantes legais da Developer S.A, José
Carlos Sussekind e Carlos Henrique da Cruz Lima, celebram o presente Termo Aditivo, objetivando
alterar o parágrafo sexto da cláusula quarta, com relação a cobrança da taxa de serviço denominada
Substituição de Hidrômetro com Diâmetro de %", a data base para as atualizações tarifárias com os
realinhamentos tarifários e a postergação do primeiro realinhamento tarifário para janeiro de 2010.
Cláusula 13• A partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2009, será aplicado desconto de 100% (cem por
cento) na taxa de serviço denominada Substituição de Hidrômetro 'com Diâmetro %" (três quartos de
polegada), prevista na Tabela de Taxas de Serviços que é definida no parágrafo sexto da cláusula
quarta do Contrato de Concessão.
Cláusula 23 - A atualização tarifária anual prevista no item 13.2.5 do Edital se dará sempre em 1°
(primeiro) de janeiro da cada ano, valendo o presente dispositivo para o exercício de 2009.
Cláusula 33 • Fica postergado o primeiro realinhamento tarifário previsto no subitem 13.2.11 do Edital
de Concessão e seu Primeiro Aditamento, partes integrantes do Contrato de Concessão, para 10 de
janeiro de 2010, quando da atualização tarifária anual.
Parágrafo único - Ficam postergados os 04 (quatro) realinhamentos tarifários previstos no subitem
13.2.12 do Edital de Concessão e seu Primeiro Aditamento, partes integrantes do Contrato de
Concessão, para primeiro de janeiro dos 04 (quatro) anos subseqüentes ao realinhamento disposto no
caput.
Cláusula 43 • Com intuito de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão,
em conformidade com o disposto nos itens 13.2.3 e 13.2.4 do Edital de Concessão, e em consonância
com a política municipal de modicidade e gradualismo tarifário, em 10 (primeiro) de janeiro de cada um
dos anos 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, será aplicado concomitantemente e de forma cumulativa com
a atualização tarifária anual prevista no item 13.2.5 do Edital de Concessão e cumulativamente com o
realinhamento de 5% para recomposição gradual da TRA descrito na Cláusula 33, um realinhamento de
tarifa no percentual de 0,93% (zero vírgula noventa e três por cento), percentual este obtido conforme
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nO 230/2008, compensando-se
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apresentado nos demonstrativos
financeiros constantes também do Processo Administrativo
nO
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que as perdas são decorrentes
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Cláusula 1a deste Termo Aditivo, da aplicação da Tarifa Social e da Cota Social e da Cláusula 3a deste
Termo Aditivo.
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Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n0018/2007, para alterar o parágrafo sexto
da cláusula
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TERMO DE ADITAMENTO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão
018/2007, celebrado entre o Município deResende.

n°

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de, 2011, nesta
Cidade e Estado, o Município de Resende, neste ato representado
por seu Prefeito, José Rechuan Junior, doravante denominado
CONCEDENTE e Águas das Agulhas Negras S/A, inscrita no
CNPJ sob n° 09.195.493/0001-37,
doravante
denominada
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada por seus Diretores,
Carlos Henrique da Cruz Lima e Alexandre Bianchini Antônio, ' ~
Considerando- a política da Administração Municipal voltada
para a universalização dos serviços de água e esgoto;
Considerando a preocupação do Município em proporcionafpara sua população um sistema de abastecimento de água capaz
de ofertar água tratada em quantidade
para atender seu
crescirnento populacionai, bem como ern d ponibilizar
ta a
mesma, elTi curto prazo, urna nova estação de tratarner'1t® de água,
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Considerando
os benefícios que a instalação' de um
laboratório credenciado pelo INEA - Instituto Estadual do Ambiente
- pode trazer ao Município de Resende, em vista de favorecer a
garantia da qualidade da água tratada distribuída à sua população
e a atratividade de novas indústrias para seu pólo industrial;
Considerando que os bairros São Caetano, Fazenda da Barra
Campo Belo e Parque Embaixador estão localizados em áreas
mais afastadas do centro urbano, fora das princip~is bacias de
esgotamento sanitário do Município e que, por éste motivo,
- necessitam de sistema independente de tratamento' de esgoto,
bem como o interesse do Município em antecipar o prazo para
execução dos investimentos que necessitam ser ·efetuados pela
CONCESSIONÁRIA
para melhorar a qualidade de vida dos
moradores destes bairros no tocante a serviços de colera e
tratamento de esgoto;,
'
11,

Considerando o interesse do Município em transferir, em
a _ responsabilidade
pela
curto prazo, à CONCESS!ONÁRIA,
operação das estações de tratamento de esgoto das localidades
de Mauá e Capelinha;
Considerando os termos da Lei Estadua! [\1° 5.234/2008
Decreto Estadual N° 41.974/2009;
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municipais e, se for o caso, por quaisquer outros órgãos
competentes para tanto, da Licença Ambienta! de Instalação e do
alvará de obras necessários para este fim ou qualquer outro
documento que se faça indispensável na espécie.
Cláusula 2a - Com intuito de adequar o sistema de~distribuição de
água do Município, em função da ampliação da ETA Alegria,
prevista na Cláusula ia deste Termo Aditivo, a CONC'ESSIONÁRIA
deverá implantar, no mesmo prazo disposto na sobredita Cláusula,
um reservatório de água tratada de três milhões de' litros e uma
-adutora de água tratada, interligando a ETA Alegria a este novo
reservatório,
Cláusula 32 - Em até 18 (dezoito) meses, contados a partir da
mudança da SANEAR das instalações da sua atual sede pat~ as
novas edificações que foram~(i;onstruídas pela CONCESSIONARIA
para acomodar
a SANEAR,
deverá
ser implantado
pela
CONCESSIONARIA
um novo laboratório nas instalações ora
ocupadas pela SANEAR, para realizaç?o de análises físicoquímicas
e bacteriológicas,
preconizadas
pela Portaria
N°
518/2004 do Ministério da Saúde,
Parágrafo Primeiro - A CONCESSIONARLA deverá requerer
abertura de processo de credenciamento, junto aQ )NEA, do
laboratório mencionado no caput desta Cláusula, em até 120
(cente e vinte) dias, contados a partil- de sua implantação,

CO

de\/erá
c;()!etat- e dar
cite] sarl itárío dos t,airros F 8,Zer'i()a

('1=

destinação

\lc::eis;'
,~
[-(riO

~átJS~,}

a

-

de\/8

C:.() eté3f'

e

c~ar

destinaçãc [::Jara tratamento o
oto sanitá
do bairro São
Caetano, ern
18 (d
meses co
a parti da data de
assinatura do presente Terrno
itivo, ressalvados os fatores
alheios à sua vontade.
~áusuia
- Pelo
se cornpromete a assurnir a
Rua

'1 .;."f
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de esgoto das localidades de fv1auáe Capelinha (ETE Mauá e ETE
Capelinha) em até 6 (seis) meses contados da disponibilização
formal das mesmas a seu favor por quem de direito.
Cláusula 7a - Fica a CONCESSIONÁRIA autorizada a incluir, nos
termos apresentados,
nas contas-consumo
ar repasse
aos
consumidores dos valores pagos ao INEA ~ Instituto Estadual do
Ambiente - e à ANA - Agência National de Águas - e/ou
quaisquer órgãos que, porventura, venham a substitui-Ias, relativos
à taxa de recursos hídricos, conforme determinam
a lei
- 5.234/2008 e o Decreto N° 41.974/2009 e demais atos atinentes,
de acordo e em igualdade de condições com a fórmula de cálculo
e regras previstas no Artigo 1° e seguintes do Decreto N°
41.974/2009.
Cláusula sa - A atualização; tarifária anual prevista no item 13.2.5
do Edital, que, conforme prescrito na Cláusula 2a do Terceiro
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão n° 018/2007, dar-se-á
sempre em 1° (primeiro) de janeiro da cada ano, será mediante
aplicação da fórmula para métrica apresentada no Anexo 1 do
presente Termo Aditivo.
Cláusula gil - O descumprinlento das obrigações estabelecidas
neste Termo Aditivo e no seu correspondente Contrato, .bem como
no
regulamento
editarfcio
da
concessão,
sujeitará
a
Concessionária às sanções previstas no epigrafado regulamento,
observadas as formalid
ali previstas, e nos artigos
e 87 da
e na
i Fedel-a! 8987/95
I_ei Feder-a: nO

melro

:didade
irnpiemento
o
italício
COr!
no rnesmo,
no artigo 87 da L_eí 8666/93 e
poderá ser a icada a rTi
no inciso li! do a
01 f3
unicipal 25[:32/06, no percentuai
de
0,001 % (um rn
rno de por cento) do va
estimado
contrato, por d a de i adímp mento, limitado ao máximo de 1Qrio
(dez por cento),
hida na forma e prazo regulamentares
editalícios con

A

a aplicação
ula, pers

Li ma,

tI : (24) 2
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Cláusula

10 - Permanecem

inalteradas as demais disposições
contratuais que não tenham sido afetadas pelas Cláusulas do
presente Termo Aditivo.
Lido e achado conforme é este Termo Aditivo, assinado pelas
partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas que abaixo assinam.
Resende-RJ, 18 de março de 2011.

1',
José~u~n
J

,

Junior
'

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Concedente/lnterveniente
Anuente
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ANEXO 1 AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO N° 018/2007

Anexo 1 ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão
nO018/2007, celebrado entre a Agência de Saneamento Básico do
Município de Resende - SANEAR e Ág,uas das Agulhas Negras
S/A, sendo interveniente anuente o Município de Resende.
Este Anexo apresenta, a seguir, a fórmula \paramétrica
- mencionada na Cláusula 8a do Quarto Termo Aditivo ao Contrato
de Concessão nO018/2007:
f';-

Fórmula Paramétrica

TRAn = TRAo x {[1 + (PES + ENE + RLD + PRQ + EVM + CAD + MAN + INV)J xCI}

Onde:
TRAn = Tarifa Referendal de Água atualizada a Vigorar
referenda mês/ano
(n) em que deve iniciar a vigorar.
~.
~-RAo = Tarifa Referencial de Água atualmente ern vigor
referência mês/ano
em que COllleçou a vlgol"ar.
incidência da variaçdo
de incidência da variação
incidência da variação
incidência
incidência
VEICULOS

vai"iação
variação

C;,lstocom PESSOAL.
custo com ENERGIA.
custo com Fi.ETiRLJ.,DA
custo com PRODUTOS OU
ousto com
iP.AME~HOS E

(rv1Af\IUTENÇAO).

Fator de incidência
variação do CllstO com
ISTRAÇAo.
Fator de incidência da variação do custo com
UTEI\Jç,Li,O.
= Fator de incidência da variação do custo com IrNESTIMENTO.
=

=

Fator de correção devido a alteração
ou tributo.

T_~irrla.

ou redução) ou criação

"disco ~.
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Onde:
CI

=

1 -

(10/100)

1 - (In/i00)
!n = Imposto ou tributo considerado "após a alteração", expresso como é em
percentagem.
"antes da alteração", expresso como é em
percentagem. Caso o imposto esteja sendo criado ou implántado, adota-se como
igual a zero.
10

= Imposto ou tributo considerado

Sendo:

A fórmula paramétrica leva em conta o peso percentual de cada um dos insumos da
Concessionária e a variação inflacionária (ou defiacionária) de cada um dos custos destes
insumos. Os insumos da Concessionária (Pessoal, Energia, Retirada de lodo,

Produtos

Químicos, Equipamentos e Veículos (Manutenção), Administração,
ManuteJlção e
Investimento) e seus pesos percentuais são os constantes do Quadro 11 do Anexo II do
Edital de Concessão, parte integtMte do Contrato de Concessão. Aplicando-se os pesos
percentuais de cada insumo, chega-se aos fatores de incidência das variações dos custos
dos respectivos insumos da Concessionária, da seguinte forma:
PES

=

0,252 x (PSln-1 - PSLO-1)
PSlO-1

ENE = 0,266 x (CENTn-1 - CENTO-i)
CENTo-1
R.LO = 0,002

x ICBln-1

- CBLO-l)
C8Lo-1

)<

LOUin-1 - OUIO-I)
QUIO-1

-

v

/"

=0,095x
!PCO-1

= 0,025 x fMPLn-l - íVIPLQJJ
l'v1PlO-1

!~irna.

T L:

o.rdan JaJisco--

í

-

-

-

._.

__

._---_.

__ ._-~-_.

__

.-
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INCCO-1
Onde:

PSLn-1 = É o valor do piso salarial dos trabalhadores
mês anterior

(n-1) ao mês/ano

da Concessionária

em que a tarifa atualizada

PSLO-1 = É o valor do piso salarial dos trabalhadores
mês anterior
CENTn-1

(0-1) ao mês/ano

= É o valor

Concessionária,

calculado

ocorrido

o periodo

durante

começou
tarifa

a vigorar

atualizada

deve

custo

da

considerando

e findo

começou

t

do

iniciado

energia

consumi0la/demandada

mês/ano

mês anterior

a vigorar

('

pela

de energia,

(O) em que a atual tarifa

(n-1) ao mês/ano

e levando

Nota 1),

- referência

a vigorar.

o perfil de consumo/demanda

na referência

na referência

começar

a vigorar.

da Conéessionária

em que a atualJarifa

total

deve começar

- referência

em conta

em que a
também

a

aplicação, sobre este mesmo perfil de consumo/demanda,
de todos os !igDs de
tarifas de energia vigentes na referência mês anterior (n-1) ao mês/ano em que a
tarifa atualizada

deve co~tlr

CENTo-1

O

= É

valor

a vigorar

total

do

custo

Concessionária,

calculado

considerando

ocorrido

o periodo

iniciado

durante

começou
tarifa

aplicação,
tarifas

a vigorar

atualizada

e findo

sobre

este mesmo
vigentes

atual tarifa começou

a vigorar

energia

consumida/demandada

o perfiL de consumo/demanda
mês/ano

mês anterior
('

Nota 1),

(n-1) ao mês/ano

e levando

mês anterior

pela

de energia,

(O) em que a atual tarifa

perfil de consumo/demanda,

na referência

a vigorar ('

da

na referência

na referência

deve começar

de energia

(* Nota 1).

em conta
de todos

(0-1) ao mê5tano

em que a
também
os tipos

a
de

em que a

Nota 1).

enl que a tarifa atualizei{ja
memória
de cálculo
constante
307!S,uJ~Ep,Rj09.

::- Relativo

à

combustíveis

e lubrificantes,

é

- F'rodutos

o

de

Derivados

Jalisco--

de
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(FGV) - referência mês anterior (n-1) ao mês/ano em que a tarifa atualizada deve
começar a vigorar. (* Nota 1)
CBLO-1 = Relativo à combustiveis e lubrificantes, é o índice IPA Origem - Produtos
Industriais - Indústria de Transformação - Produtos Derivados de Petróleo e Álcool
(FGV) - referência mês anterior (0-1) ao mês/ano em que a atual tarifa começou a
vigorar. (* Nota 1)
QUln-1 = É O índice IPA Origem - Produtos Industriais - Indústria de Transformação
- Produtos Químicos (FGV) - referência mês anterior (n-1) ao mês/ano em que a
tarifa atualizada deve começar a vigorar. (* Nota 1)
QUIO-1 = É O índice IPA Origem - Produtos Industriais -Indústria de Transformação
- Produtos Químicos (FGV) - referência mês anterior (0-1) ao mês/ano em que a
atual tarifa começou a vigorar. (* Nota 1)
)

IPCn-1

= É O

'7"""'"

índice de Preços ao Consumidor - IPC - Brasil (FGV) - Geral -

referência mês anterior (nT'~'ao mês/ano em que a tarifa atualizada deve começar a
vigorar
(* Nota 1)
IPCO-í = É O índice de Preços ao Consumidor - IPC - Brasil (FGV) - Geral referência mês anterior (0-1) ao mês/ano em que a atual tarifa começou a vigorar'.
Nota 1)

MPLn-1

=

É

O

indice

IP/', Origem

,- Produtos

industriais

-

indústria

Transformação - Artigos de Borracha e Plástico (FGV) - referência mês anterior
1) ao mês/ano em que a tarifa atualizada deve começar a vigorar. (' Nota 1)
O indlce IPA Origem de Borracha e Plástico

= É
em que a

20

começou a

-!
) ao mês/ano em que a

(* I"!ota '1): Quando, no momento da atualização tarifária anual, o

obtenção de determinado "Fator de Incidência
for possível, em virtude da não
de

'f e L:

(2·4) 21

Variação

Custo cem

de

-------------------------------------------------------------------------------

/."

t
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referência mês anterior (n-1) ao mês/ano em que a tarifa atualizada deve começar a
vigorar, será empregado o último número deste índice que houver sido publicado.
Nesse caso, a fórmula do cálculo do "Fator de Incidência" também não utilizará o
número do índice relativo à referência mês anteríor (0-1) ao mês/ano em que a atual
tarifa começou a vigorar, passando-se, então, a ser aplicada a seguinte metodologia
de cálculo, conforme o exemplo abaixo:
Sendo: PRQ

=

0,036 x (QUln-1 - QUiO-1)
QUIO-1

Então:
a) Quando o índice QUln-1 ainda não estiver
empregará os índices QUln-2 e QUIO-2,onde:

dívulg~do,

essa fórmula

QUln-2 = é o índice de referência segundo mês anterior (n-2) ao
mês/ano em que a tarifa atualizada deve começar a vigorar;
J

>r-

QUIO-2 :: é o índice de referência segundo mês anterior (0-2) ao
mês/ano e+H' que a atual tarifa começou a vigorar.
Logo, a fórmula para calcular o Fator de Incidência PRQ será:
PRQ = 0,036 x (QUln-2 - QUIO-2);
QUIO-2
b) Quando o índice QUin-1 e o índice QUln-2 ainda não estiverem
divulgados, essa fórmula empregará os índices QUln-3 e QUfO-3,onde:
de referência terceiro mês anterior
deve começar 2
terceiro mês

:: 0,036 x

Quando os índices

!n-2 e QUln-3 ainda

divulgados, essa formula empregará os índices QUln-4 e

i n-j!

ao
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d) Em relação aos valores totais do custo da energia consumida/demandada
pela Concessionária (CENTo-1 e CENTn-1), de maneira análoga, quando as
contas de energia relativas à referência mês anterior (n-1) ao mês/ano em
que a tarifa atualizada deve começar a vigorar ainda não forem de
conhecimento da Concessionária, essa fórmula empregará os valores totais
do custo da energia CENTn-2 e CENTo-2. Quando as contas de energia
relativas à referência mês anterior (n-1) e à referência segundo mês anterior
(n-2) ao mês/ano em que a tarifa atualizada deve ctlmeçar a vigorar ainda
não forem de conhecimento da Concessionária, essa fórmula empregará os
valores totais do custo da energia CE'NTn-3 e CENTo-3, e assim por diante.

f--

Rua

ANO
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012

-RESENDE,

30
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DE

2011

Carlos José da Silva
Superintendente
de Licitações
e Contratos

01 - CONCEDENTE:
Município
de Resende;
02 - CONCESSIONÁRIA:
Águas das Agulhas
Negras S/A;
03 - OBJETO: Quarto termo de aditivo ao Contrato de Concessão

n'"' 18/2007, atinente

â Conct3sac

pela Concedente
de gestão integrada dos sistemas e serviços de saneamento
básico de água e dE
esgotos sanitários
no perímetro
urbano do Município
de r~sende, visando a ampliação
da ETA
Alegria, mediante implantação
de novo móclu!o com capacidade
de tratamento de água de 200 ljtro~
por segundo, num prazo máximo de 18 (dezoito) meses;
04 - EMBASAMENTO/MODALlDADE:
Em conformidade
com o art. 0°: 58, inciso l, da Lei Federal n" 8.666/93 e slIas alterações;
05 - PRAZO:
18 (dezoi to) meses;
06 - DATA DE ASSINATURA
DO ADITAMENTO:
Resende-Rj.,
18 de Março de 2011.
José Rechuan
Junior
Prefeitura
municipal
de Resende

Concedente/lnterveniente

Anuente

