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1. INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de reunir esforços para o planejamento municipal e o 

desenvolvimento de ações para a implantação de melhorias e adequações  dos 

serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento dos esgotos e da limpeza 

urbana, coleta e tratamento de resíduos sólidos municipais, aliada à disposição do 

governo municipal de Palmeira - PR em qualificar, melhorar e induzir investimentos 

em infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário, e resíduos 

sólidos municipais formam uma conjuntura propícia a implementação de uma 

Concessão Ambiental Ampliada no Município de Palmeira - PR. 

Atendendo ao que determina a legislação, a Prefeitura Municipal de Palmeira, 

publicou, no dia 12 de março de 2015, o Edital de Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI) Nº 001/2015, para elaboração de estudos técnicos destinados à 

modelagem de uma Concessão Plena Ampliada para execução de infraestrutura e 

exploração dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e resíduos sólidos nas áreas urbanas do Distrito Sede de Palmeira, do Distrito 

de Papagaios Novos e ainda as comunidades, bairros e vilas denominadas “Quero-

Quero, Lago, Santa Bárbara de Cima e Pinheiral de Baixo”.  

Sancionada em fevereiro de 1.995, a lei das Concessões (Lei Federal nº 8.987), 

regulamenta contratos de prestação de serviços públicos para longo prazo (30 a 35 

anos) pela Administração Pública, denominados Contratos de Concessão.  

Dentre os parâmetros da normativa encontra-se a garantia de que a 

remuneração da empresa será feita mediante recebimentos de valores cobrados nas 

tarifas dos usuários. 

 A Concessão Ambiental Ampliada em questão prevê que seja aberta licitação 

para que uma empresa – ou um consórcio de empresas – assuma a gestão dos 

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, coleta e 

tratamento de resíduos, do Distrito Sede de Palmeira do Distrito de Papagaios Novos 

e ainda as comunidades, bairros e vilas denominadas “Quero-Quero, Lago, Santa 

Bárbara de Cima e Pinheiral de Baixo”, com ações para implantação da coleta e do 

tratamento de efluentes, bem como para melhorias na qualidade e na distribuição da 

água. 
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O Modelo de Concessão Plena de Água e Esgoto tem sido adotada em diversas 

cidades e regiões brasileiras, como uma forma de desonerar o poder público e agilizar 

as intervenções demandadas. A Prefeitura de Palmeira, ao abrir a possibilidade para 

a adoção de um inovador modelo de Concessão Ambiental Ampliada em parceria com 

a iniciativa privada, objetiva universalizar o atendimento de esgoto no distrito sede do 

município em prazo inferior a cinco anos e incorporar a vertente de resíduos sólidos 

no escopo da concessão. Essa decisão possui o mérito de aliar a universalização dos 

serviços prestados, além de suprir a deficiência municipal quanto a gestão dos 

resíduos sólidos que apresenta historicamente sucessivos déficits orçamentários. 

Essa parceria, uma vez consolidada, garante a previsão de atingir a universalização 

dos serviços e a sustentabilidade econômica e financeira dos sistemas, conforme 

caracterizado no Plano Municipal de Saneamento Básico Atualizado – Água, Esgoto, 

Resíduos Sólidos e Drenagem, concluído no mês de novembro de 2014. 

 

2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA REALIDADE DA GESTÃO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO 

 

Este item visa a caracterização do Sistema de Abastecimento de Água – SAA, 

Sistema de Esgotamento Sanitário – SES e Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos - RSU, contendo a identificação de todas as unidades com suas principais 

características, forma de operação e manutenção, objetivando caracterizar o cenário 

atual da prestação dos serviços, dos sistemas existentes, suas diversas etapas 

inclusive eventuais intervenções em andamento. 

A Figura 1 apresenta a localização dos componentes do SAA do Município de 

Palmeira, incluindo Captação Superficial, Captação Subterrânea, Adução de Água 

Bruta, Estações de Tratamento de Água (ETAs), Centros de Reservação de Água 

Tratada. 

A Figura 2 apresenta a localização das áreas / comunidades atendidas pela 

SANEPAR com sistema coletivo de abastecimento de água (Área Urbana de 

Palmeira, Papagaios Novos, e Núcleos Urbanos dos Bairros, Vilas e comunidades 

denominadas: “Quero-Quero, Lago, Colônia Papagaios, Santa Bárbara de Cima e 

Pinheiral de Baixo”) e as áreas atendidas pela coleta de Resíduos Sólidos (lixo) que 

são Lago, Papagaios Novos, Colônia Papagaios, Witmarsun, Colônia Maciel e Vieiras. 
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Figura 1 – Mapa de localização dos componentes do SAA de Palmeira 
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Figura 2 – Localização das áreas/comunidades atendidas pelos serviços de abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos 
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A Figura 3 apresenta a localização dos componentes do SES do Município de 

Palmeira, incluindo Estações Elevatórias de Esgoto e Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE). 

Na Figura 4 é possível verificar o mapa da usina de reciclagem de Palmeira 

enquanto que a Figura 5 apresenta o mapa de localização da unidade de destinação 

final dos Resíduos Sólidos Urbanos – RSU (aterro sanitário). 

Os sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do 

município de Palmeira, são gerenciados desde de 1973 pela Companhia de 

Saneamento do Paraná – SANEPAR, por meio de Contrato de Concessão de Serviços 

Públicos, sendo que este contrato se encontra vencido desde 2008 e não foi renovado 

e nem mesmo assinado Contrato de Programa com o Governo do Estado do Paraná 

com interveniência da Sanepar, até a presente data. 

As demais vilas e comunidades existentes no município, são atendidos com 

sistema coletivo de abastecimento de água, diretamente pela Prefeitura Municipal de 

Palmeira, contando em alguns casos com a colaboração de cooperativas locais. Com 

relação ao sistema de esgotamento sanitário dessas comunidades, prevalecem 

soluções individuais devido à distância média entre as habitações ser relativamente 

elevadas, inviabilizando a implantação de soluções coletivas.  

A coleta de Resíduos Sólidos Urbanos é realizada por um caminhão 

compactador terceirizado que percorre diariamente toda a área urbana e alguns 

bairros rurais (Witmarsun, Lago, Papagaios Novos, Colônia Maciel, Vilinha e Vieiras), 

alternando entre turnos diurnos e noturnos. Há coleta de resíduos recicláveis em toda 

a área urbana, tendo cada residência atendida uma vez por semana, já nas áreas 

Rurais (Lago e Vieiras) a coleta é realizada quinzenalmente. 

Os Resíduos de Serviço de Saúde, são coletados por empresa terceirizada que 

faz sua destinação em aterro sanitário em Ponta Grossa após passar por inertização 

em um processo de Autoclavagem. 

A destinação final dos RSU é realizada em aterro sanitário municipal, operado 

através de contrato entre o município e empresa terceirizada. Quanto ao tratamento 

e disposição de resíduos industriais, no Município de Palmeira, são de 

responsabilidade da empresa geradora.

19 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 



 

Figura 3 - Mapa de localização dos componentes do SES de Palmeira 
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Figura 4 – Mapa de localização da usina de reciclagem  
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Figura 5 – Mapa de localização do aterro sanitário de Palmeira 
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2.1 Sistema de Abastecimento de Água 

 

O sistema de abastecimento do município de Palmeira, administrados pela 

SANEPAR, é composto por 5 sistemas distintos, que atendem: 

• Distrito Sede incluindo Colônia Quero-Quero; 

• Distrito de Papagaios Novos; 

• Santa Bárbara de Cima; 

• Pinheiral de Baixo; e 

• Lago. 

 

2.1.1 Sede Municipal / Colônia Quero-Quero 

 

2.1.1.1 Captação Superficial de Água Bruta 

 

O Rio Pugas é o manancial responsável pelo abastecimento principal (83%), da 

sede municipal e da Colônia Quero-Quero. A vazão captada é de 150m³/h.  

A captação (Figura 6) é realizada através de uma barragem de elevação de nível 

construída no Rio Pugas. Esta barragem, apresentada na Figura 7, encontra-se 

parcialmente assoreada, embora exista dispositivo de descarga de fundo na mesma. 

Nos últimos anos, em época de estiagem há registros de insuficiência de vazão 

do manancial para atender a demanda, que normalmente cresce nos dias mais 

quentes. Para solucionar a necessidade de aumentar a capacidade de tratamento de 

água atual e demanda futura devido ao crescimento populacional, o município 

reportou a existência de projeto elaborado pela SANEPAR (não disponibilizado), 

objetivando a construção de nova captação superficial às margens do Rio do Salto. 
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Figura 6 Captação Rio Pugas 
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Figura 7 -Barragem de captação 

 

 

2.1.1.2 Captação Subterrânea de Água Bruta 

 

O manancial subterrâneo é responsável pelo abastecimento parcial (17%) da 

sede municipal e da Colônia Quero-Quero, através da exploração de um Poço Tubular 

Profundo – PT01, que pode ser observado na Figura 8. A vazão captada é de 30m³/h. 
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Figura 8 - ERAB02 e PT01 

 

 

2.1.1.3 Estação de Recalque de Água Bruta – Rio Pugas (ERAB). 

 

A água bruta captada do Rio Pugas é recalcada através da Estação de Recalque 

de Água Bruta – ERAB01, localizada às margens do Rio Pugas.  

A água bruta captada do Poço Tubular Profundo – PT01 é recalcada através da 

Estação de Recalque de Água Bruta – ERAB02, através de conjunto moto bomba 

submersível, localizada no interior do PT01, conforme já mostrado na Figura 8. 

A vazão total captada é de 180m³/h (Rio Pugas + PT01). 

 

2.1.1.4  Adução de Água Bruta – AAB  

 

A água bruta captada do Rio Pugas e recalcada pela ERAB01 é transportada 

por uma tubulação, denominada Adutora de Água Bruta – AAB01 (Figura 9), até a 

Estação de Tratamento de Água – ETA01.  
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A água bruta captada do Poço Tubular Profundo e recalcada pela ERAB02 é e 

transportada por uma tubulação, denominada Adutora de Água Bruta – AAB02, até 

uma unidade de tratamento denominada Estação de Tratamento de Água – ETA02, 

especificamente construída e instalada com sistema de filtros para redução do teor de 

ferro natural. A ETA02, está localizada no Centro de Reservação – CR01. 

 

Figura 9 - Adutora de água Bruta 

  

 

2.1.1.5 Estação de Tratamento de Água – ETA  

 

O sistema de tratamento da água do manancial superficial, é composto por uma 

estação de tratamento de água ETA01 (metálica) apresentada na Figura 10 – com 

capacidade total de 150 m³/h, composta por três floco decantadores e dois filtros de 

areia fechados - com capacidade nominal total de 150 m³/h. 

Na área da ETA01, existem ainda unidades operacionais destinadas ao 

armazenamento de produtos químicos utilizados no tratamento, sala de preparação e 

dosagem de produtos químicos, câmara de contato (reservatório) estação elevatória 

de água tratada, laboratório / casa de química para análise e controle do processo de 

tratamento. 

O sistema de tratamento da água do manancial subterrâneo, é composto por 

uma estação de tratamento de água ETA02 (metálica) - com capacidade total de 30 

m3/h. 
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Na área da ETA02, existem unidades operacionais destinadas à reservação, e 

recalque de água tratada. Não existem operadores locais, sendo que as análises e 

controle do processo de tratamento é feito pelo laboratório da ETA01. 

A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano, segundo 

as informações disponibilizadas pela SANEPAR, atende aos parâmetros 

estabelecidos pela portaria 2914/11 do Ministério da Saúde. 

 

Figura 10 – Estação de Tratamento de Água- ETA 

  

  

 

2.1.1.6 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT e Boosters. 

 

A água tratada na ETA01 é recalcada pela Estação Elevatória de Água Tratada 

– EEAT01 até o Centro de Reservação - CR01 e também pela Estação Elevatória de 

Água Tratada – EEAT02 até o Centro de Reservação - CR03, localizado na Colônia 

Quero-Quero. 
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Localizado no CR01, encontra-se a Estação Elevatória de Água Tratada – 

EEAT03, destinada a recalcar água desde o Reservatório Enterrado – REN01 do 

CR01 até o Reservatório Elevado - REL01 do Centro de Reservação - CR02 

Localizado nas proximidades do CR02, existe uma unidade de recalque de água 

tratada, destinada a aumentar a pressão na rede de distribuição. Esta unidade é 

denominada Booster – BST-01. 

Durante a vista técnica realizada pelos profissionais do consórcio CONASA / 

ZERO RESÍDUOS, não foram informados a existência de outras unidades de recalque 

no sistema de abastecimento de água. 

 

2.1.1.7 Adução e Sub Adução de Água Tratada - AAT. 

 

A água tratada pela ETA01, e recalcada pela EEAT01 com sucção direta da 

Câmara de Contato, é transportada por uma tubulação, denominada Adutora de Água 

Tratada – AAT01, até o Centro de Reservação – CR01.  

A água tratada pela ETA01, e recalcada pela EEAT02 com sucção direta da 

Câmara de Contato, é transportada por uma tubulação, denominada Adutora de Água 

Tratada – AAT03 (Figura 11), até o Reservatório Apoiado – RAP02 do Centro de 

Reservação – CR03 (Figura 12), localizado na Colônia Quero-Quero. 

A tubulação denominada Adutora de Água Tratada - AAT03, interliga o 

Reservatório Enterrado – REN01 do CR01 até o Reservatório Elevado - REL01 do 

Centro de Reservação - CR02 

Localizado no CR01, encontra-se a Estação Elevatória de Água Tratada – 

EEAT03, destinada a recalcar água desde o Reservatório Enterrado – REN01 do 

CR01 até o Reservatório Elevado - REL01 do Centro de Reservação - CR02 
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Figura 11 - Adutora de Água Tratada  
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Figura 12 – Reservatório Quero-Quero 

 

 

2.1.1.8 Reservação 

 

O sistema de reservação é composto por 3 (três) centros de reservação, 

contendo cinco reservatórios com características e capacidades diferentes, 

totalizando-se 920 m³, incluído neste caso a Câmara ou Tanque de Contato. 

 

2.1.1.8.1 Câmara ou tanque de contato - TC01 

 

Construído em concreto armado, do tipo apoiado (RAP 01), com capacidade de 

armazenar 50 m³ localiza-se na área da captação e tratamento principal. 
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2.1.1.8.2 Centro de reservação – CR01 

 

Construído em concreto armado, do tipo enterrado (REN01), com capacidade de 

armazenar 200 m³ localiza-se na área central da cidade. 

Construído em concreto armado, do tipo enterrado (REN02), com capacidade de 

armazenar 300 m³ localiza-se na área central da cidade. 

Construído em concreto armado, do tipo enterrado (REN03), com capacidade de 

armazenar 300 m³ localiza-se na área central da cidade. 

 

2.1.1.8.3 Centro de reservação – CR02 

 

Construído em concreto armado, do tipo elevado (REL01), com capacidade de 

armazenar 50 m³ localiza-se na Rua Conceição, próximo ao trevo com a Rodovia 

BR/PR 277. 

 

2.1.1.8.4 Centro de reservação – CR03 

 

Construído em aço carbono (metálico), do tipo apoiado (RAP02), com 

capacidade de armazenar 20 m³ localiza-se na estrada geral da Colônia Quero-Quero. 

 

2.1.1.9 Rede de Distribuição 

 

A rede de distribuição de água é composta por 159,39 quilômetros de tubulações 

com diâmetros variáveis de 25 a 250mm. 

 

2.1.1.10 Ligações e Economias de Água 

 

O município de Palmeira segundo a SANEPAR, apresentava em 2014 as 

seguintes quantidades de ligações de água, como pode ser visto na Tabela 1. Estes 

dados estão presentes no Caderno Estatístico do município, publicado pelo IPARDES.  
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Tabela 1 - Número de Ligações e Economias Ativas de Água por Categoria de Uso – Ano Base 2014 
Categoria Economias % Ligações % 

Residencial 7.128 89,850 6.766 90,06 

Comercial 587 7,400 535 7,12 

Industrial 45 0,570 45 0,60 

Utilidade Pública 78 0,980 77 1,03 

Poder Público 95 1,200 89 1,19 

Total 7.933 100,000 7.512 100 

Fonte: IPARDES – SANEPAR – Ano Base 2014 
NOTA: Unidades (Economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão 
independente do imóvel, dotado de pelo menos um ponto de água, perfeitamente identificável, como unidade 
autônoma, para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa. 

 

• Índice de Hidrometração = 100%; 

• Relação de Economias / Ligação = 1,06; 

• Relação de Economias Residenciais / Economias Totais = 90,06%. 

 

Registra-se o fato de que os números registrados pelo IPARDES, a partir das 

informações da SANEPAR, referem-se a todo o sistema de Palmeira, incluindo os 

Distritos, Vilas e Comunidades operacionalizadas. 

 

2.1.2 Papagaios Novos 

 

O distrito de Papagaios Novos também tem o sistema de abastecimento de água 

SAA controlado pela SANEPAR. 

 

2.1.2.1 Captação Subterrânea de Água Bruta 

 

O manancial subterrâneo é responsável pelo abastecimento do Distrito de 

Papagaios Novos, através da exploração de um Poço Tubular Profundo – PT02. 
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2.1.2.2 Estação de Recalque de Água Bruta – PT02 

 

A água bruta captada do Poço Tubular Profundo – PT02 é recalcada através da 

Estação de Recalque de Água Bruta – ERAB03, por conjunto moto bomba 

submersível, localizada no interior do PT02. A vazão captada é de 54m³/h (PT02). 

 

2.1.2.3 Adução Água Bruta - AAB 

 

A água bruta captada do Poço Tubular Profundo e recalcada pela ERAB03 é 

transportada por uma tubulação, denominada Adutora de Água Bruta – AAB03, até 

uma unidade de tratamento denominada Estação de Tratamento de Água – ETA03, 

especificamente construída e instalada com sistema de filtros para redução do teor de 

ferro natural.  

 

2.1.2.4 Estação de Tratamento de Água - ETA. 

 

O sistema de tratamento da água do manancial subterrâneo, é composto por 

uma estação de tratamento de água ETA03 (metálica) - com capacidade total de 10 

m³/h, sendo que existe outro filtro de pressão disponível, de mesma capacidade 

nominal de tratamento. 

A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano, segundo 

as informações disponibilizadas pela SANEPAR, atende aos parâmetros 

estabelecidos pela portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde. 

 

2.1.2.5 Reservação 

 

O sistema de reservação é composto por dois reservatórios com capacidade total 

de 45 m³. 
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2.1.2.6 Rede de Distribuição 

 

A rede de distribuição de água é composta por 19.957 metros de tubulações com 

diâmetros variáveis de 25 a 75mm. 

 

2.1.2.7 Ligações Domiciliares e Hidrômetros 

 

O Distrito de Papagaios Novos, apresentava um número total de 199 economias 

e Ligações de Água, sendo todas providas de instrumento de medição (hidrômetros). 

A relação de economias / ligação é de 1,00. 

 

2.1.3 Comunidade de Lago 

 

2.1.3.1 Captação Subterrânea de Água Bruta 

 

O manancial subterrâneo é responsável pelo abastecimento da Lago, através da 

exploração de um Poço Tubular Profundo – PT03.  

 

2.1.3.2 Estação de Recalque de Água Bruta – PT03. 

 

A água bruta captada do Poço Tubular Profundo – PT03 é recalcada através da 

Estação de Recalque de Água Bruta – ERAB04, por conjunto moto bomba 

submersível, localizada no interior do PT03. A vazão captada é de 108 m³/h (PT03). 

 

2.1.3.3 Adução de Água Bruta – AAB 

 

A água bruta captada do Poço Tubular Profundo e recalcada pela ERAB04 é 

transportada por uma tubulação, denominada Adutora de Água Bruta – AAB04, até o 

Reservatório de Distribuição existente próximo ao PT03 (atrás da Igreja da 

Comunidade). 
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2.1.3.4 Estação de Tratamento de Água – ETA 

 

O sistema de tratamento da água do manancial subterrâneo, é composto por um 

sistema de simples desinfeção, com capacidade para tratar 5,4 m³/h. A qualidade da 

água tratada disponibilizada para o consumo humano, atende aos parâmetros 

estabelecidos pela portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde. 

 

2.1.3.5 Reservação 

 

O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade total 

de 10 m³. 

 

2.1.3.6 Rede De Distribuição 

 

A rede de distribuição de água é composta por 4.448 metros de tubulações com 

diâmetros variáveis de 25 a 75mm. 

 

2.1.3.7 Ligações, Hidrômetros e Economias de Água. 

 

A comunidade de Lago, apresentava um número total de 76 Economias e 

Ligações de Água, sendo todas providas de instrumento de medição (hidrômetros). A 

relação de economias / ligação é de 1,00. 

 

2.1.4 Comunidade de Santa Barbara de Cima. 

 

2.1.4.1 Captação Subterrânea de Água Bruta 

 

O manancial subterrâneo é responsável pelo abastecimento da Lago, através da 

exploração de um Poço Tubular Profundo – PT04.  
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2.1.4.2 Estação de Recalque de Água Bruta – PT04 

 

A água bruta captada do Poço Tubular Profundo – PT04 é recalcada através da 

Estação de Recalque de Água Bruta – ERAB05, por conjunto moto bomba 

submersível, localizada no interior do PT04. A vazão captada é de 160 m³/h (PT04). 

 

2.1.4.3 Adução de Água Bruta - AAB 

 

A água bruta captada do Poço Tubular Profundo e recalcada pela ERAB05 é 

transportada por uma tubulação, denominada Adutora de Água Bruta – AAB05, até o 

Reservatório de Distribuição existente. 

 

2.1.4.4 Estação de Tratamento de Água - ETA 

 

O sistema de tratamento da água do manancial subterrâneo, é composto por um 

sistema de simples desinfeção, com capacidade para tratar 6,6 m³/h. 

A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano, atende 

aos parâmetros estabelecidos pela portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde. 

 

2.1.4.5 Reservação 

 

O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade total 

de 55 m³. 

 

2.1.4.6 Rede de Distribuição 

 

A rede de distribuição de água é composta por 16.749 metros de tubulações com 

diâmetros variáveis de 25 a 100mm. 
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2.1.4.7 Ligações, Hidrômetros e Economias de Água 

 

A comunidade de Santa Bárbara de Cima, apresentava um número total de 166 

economias e ligações de água, sendo todas providas de instrumento de medição 

(hidrômetros). A relação de Economias / Ligação é de 1,00. 

 

2.1.5 Comunidade de Pinheiral de Baixo 

 

2.1.5.1 Captação Subterrânea de Água Bruta 

 

O manancial subterrâneo é responsável pelo abastecimento de Lago, através da 

exploração de um Poço Tubular Profundo – PT05.  

 

2.1.5.2 Estação de Recalque de Água Bruta – PT05 

 

A água bruta captada do Poço Tubular Profundo – PT05 é recalcada através da 

Estação de Recalque de Água Bruta – ERAB06, por conjunto moto bomba 

submersível, localizada no interior do PT05. A vazão captada é de 220 m³/h (PT05). 

 

2.1.5.3 Adução de Água Bruta - AAB 

 

A água bruta captada do Poço Tubular Profundo e recalcada pela ERAB06 é 

transportada por uma tubulação, denominada Adutora de Água Bruta – AAB06, até o 

Reservatório de Distribuição existente. 

 

2.1.5.4 Estação de Tratamento de Água - ETA 

 

O sistema de tratamento da água do manancial subterrâneo, é composto por um 

sistema de simples desinfeção, com capacidade para tratar 11 m³/h. 

A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano, atende 

aos parâmetros estabelecidos pela portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde. 
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2.1.5.5 Reservação 

 

O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade total 

de 15 m³. 

 

2.1.5.6 Rede de Distribuição 

 

A rede de distribuição de água é composta por 6.584 metros de tubulações com 

diâmetros variáveis de 25 a 75mm. 

 

2.1.5.7 Ligações, Hidrômetros e Economias de Água 

 

A comunidade de Pinheiral de Baixo, apresentava um número total de 63 

economias e ligações de água, sendo todas providas de instrumento de medição 

(hidrômetros). A relação de economias / ligação é de 1,00. 

 

2.1.4 Investimentos Realizados 

 

Foram realizados investimentos durante o período compreendido entre 1993 e 

novembro 2013, na ordem de R$ 6.137.615,36 (seis milhões cento e trinta e sete mil 

seiscentos e quinze reais e trinta e seis centavos), de acordo com o Relatório do 

Sistema Contábil da SANEPAR, disponível no sistema SIS WEB - mês de referência: 

novembro / 2013. 

 

2.1.5 Investimentos em Andamento 

 

Em andamento, um recurso PAC-FUNASA / SANEMANTO URBANO 

equivalente ao montante de R$ 1.277.777,78 (um milhão, duzentos e setenta e sete 

mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), aplicado na 

implantação de Sistema de Abastecimento de Água nas localidades rurais de Rincão 

do Cocho, Correias, Guarauninhas, Pugas de Baixo, Pugas de Cima, Faxinal dos 

Mineiros, Pinheiral de Cima e Volta Grande. 
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 Há outras comunidades além das citadas anteriormente, localizadas nas zonas 

rurais, são de menor porte e também não são interligadas ao sistema da sede urbana 

ou distritos administrativos, sendo operados diretamente pelo município com o apoio 

da comunidade local.  

A Tabela 2 apresenta o resumo das principais características relacionadas aos 

sistemas de abastecimento de água das comunidades de Lago, Santa Bárbara de 

Cima e Pinheiral de Baixo. 

 
Tabela 2 - Parâmetros e critérios do sistema de abastecimento de água – Lago, Santa Bárbara de 

cima e Pinheiral de Baixo 

Parâmetros e Critérios Lago Santa Bárbara de Cima Pinheiral de Baixo 

Manancial Utilizado Subterrâneo Subterrâneo Subterrâneo 

Tipo de Captação Poço Tubular Profundo Poço Tubular Profundo Poço Tubular Profundo 

Capacidade Nominal (L/s) 30 44 61,11 
Limite da Adutora de Água 

Bruta (L/s) 5,56 - - 

Elevatória de água tratada 
- localização Interior do Poço Interior do Poço Interior do Poço 

Adutora de Água Bruta - 
Recalca para 

Reservatório Reservatório Reservatório 

Tipo de Tratamento Simples Desinfecção Simples Desinfecção Simples Desinfecção 
Capacidade Tratamento 

(L/s) 
1,5 2,0 3,06 

Atende Portaria 
2914/2011 do MS Sim Sim Sim 

Volume Reservação (m³) 10 55 15 
Extensão da rede de 

distribuição (m) 4448 16.749 6584 

Ligações existentes (ud) 76 166 63 
Hidrômetros existentes 

(ud) 76 166 63 

Índice de hidrometração 1 1 1 
Extensão de rede por 

ligação (m/lig) 
58,53 101 104,51 

 

2.2 Sistema de Esgotamento Sanitário Existente 

 

O sistema público de esgotamento sanitário existente no município de Palmeira – 

PR, está implantado apenas na área urbana do Distrito Sede. Possui implantado as 

etapas de: 

• Ligações Prediais, incluindo ramais; 
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• Rede Coletora do tipo separador absoluto, incluindo unidades de poços de 

visita (PV) e terminais de limpeza (TL); 

• Interceptores de coleta; 

• Estação Elevatória de Esgoto; 

• Emissário Misto, constituído por trecho de Linha de Recalque e trecho por 

gravidade; 

• Estação de Tratamento de Esgoto; 

• Emissário Final de Efluentes. 

 

2.2.1 Ligações e Economias 

 

Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – 

IPARDES 2015, o sistema de coleta de esgotos sanitários de Palmeira – PR, conta 

com as seguintes quantidades de unidades atendidas, conforme a Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Ligações e Economias – Sistema de Coleta de Esgoto Sanitário de Palmeira 

Atendimento de Esgoto Segundo as Categorias - 2014 

Categorias  Unidades Atendidas Ligações 

Residenciais  6032 5.713 

Comerciais  544 492 

Industriais 29 29 

Utilidade Pública 60 59 

Poder Público 75 69 

Total 6.740 6.362 
Fonte 1 – SANEPAR, Outras Fontes de Saneamento. 
*Unidades Atendidas (Economia). É todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, entre outros) ou subdivisão 
independente do imóvel, dotado de pelo menos um ponto de água, perfeitamente identificável, como unidade 
autônoma, para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa. 

 

2.2.2 Rede Coletora 

 

A Rede Coletora de Esgoto de Palmeira – PR possui uma extensão aproximada 

de 85,96 quilômetros em tubulação composta por tubos cerâmicos, tubos de concreto, 

tubos de PVC, Tubos de Ferro Fundido, com diâmetros variáveis de 150 a 400 mm. 
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2.2.3 Interceptores 

 

A extensão aproximada dos interceptores de esgoto é de 11.680 metros. 

 

2.2.4 Estação Elevatória de Esgoto 

 

Atualmente o sistema apresenta uma unidade elevatória de esgoto em operação. 

Encontra-se em fase de construção uma segunda Estação Elevatória de Esgoto, que 

está sendo implantada com o objetivo de universalizar o serviço de esgotamento 

sanitário na área urbana de Palmeira – PR. 

 

2.2.5 Emissário / Linha de Recalque 

 

A Linha de Recalque existente possui uma extensão de 1.750 metros, sendo 

alimentada pela Estação Elevatória de Esgoto existente e destina os efluentes à 

unidade de tratamento de esgoto. 

 

2.2.6 Estação de Tratamento de Esgoto 

 

Denominada de ETE Forquilha, a unidade de tratamento de efluentes atende a 

área urbana do Distrito Sede de Palmeira. 

A tecnologia de tratamento utilizada é o tratamento biológico via anaeróbia, 

através de um sistema de Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado – RALF, seguido de 

um Decantador Secundário.  

A ETE conta com as seguintes unidades implantadas: 

• Tratamento Preliminar constituído de: 

o Gradeamento; 

o Caixa de Areia – Desarenador; 

• Tratamento Principal  

o Reator Anaeróbio – RALF (separador de fases); 

o Fase Gasosa – Queimador de gás; 

o Fase Sólida – Lodo – Leitos de Secagem (após RALF); 
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o Fase Líquida – Decantador Secundário pós RALF. 

• Laboratório de Controle do Processo  

• Emissário Final – com lançamento do efluente tratado no Rio Capivari. 

 

Considerando-se que o RALF, também conhecido como UASB, já possui 

internamente unidade de decantação, verifica-se que o sistema implantado possui 

eficiência limitada a eficiência do RALF, ou seja, o Decantador Secundário não agrega 

praticamente nenhuma eficiência ao processo de tratamento. Entende-se que o 

município deve exigir a implantação de um pós tratamento pós reator anaeróbio que 

amplie a eficiência de tratamento da ETE, tendo em vista a necessidade de melhoria 

do efluente para atender os padrões de lançamento no manancial superficial, 

conforme exigência da legislação ambiental. 

O índice de atendimento urbano com sistema público de esgotamento sanitário é 

de 95%. 

A Figura 3, apresentada anteriormente, demonstra a localização da estação de 

tratamento de esgoto dentro do município.  

Conforme informado anteriormente, no Distrito de Papagaios Novos e nas 

demais comunidades (núcleos urbanos) de Palmeiras, prevalecem as soluções 

individuais para o esgotamento sanitário, em virtude da alta distância relativa entre as 

unidades consumidoras de água, inviabilizando do ponto de vista econômico e 

financeiro a implantação de sistema coletivo de coleta e tratamento. 

Para essa situação, o Plano Municipal de Saneamento de Palmeira – PR, prevê 

a necessidade de atuação e apoio do operador dos serviços de água e esgoto, com 

projeto, assistência técnica e educação sanitária à essas comunidades. 

A seguir apresenta-se a Figura 13 que ilustra o sistema de esgotamento sanitário 

atualmente instalado no município de Palmeira. 
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Figura 13 – Estação de tratamento de esgoto - ETE Forquilha 

  
 

  
 

2.2.1.6 Dados e Indicadores Operacionais de Esgoto 

 

A Tabela 4 apresenta os dados e indicadores operacionais do sistema de 

esgotamento sanitário de Palmeira, no ano de 2013. 

 
Tabela 4 - Dados e Indicadores Operacionais do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Indicadores Operacionais Valores em 2013 

População total atendida com esgotamento sanitário 18.979 habitantes 

População urbana atendida com esgotamento sanitário 18.979 habitantes 

Volume de esgoto coletado 743,60 (x1.000 m³/ano). 

Volume de esgoto tratado 743,60 (x1.000 m³/ano). 

Índice de atendimento urbano de esgoto 94,02% 

Índice de coleta de esgoto 83,96% 

Índice de tratamento de esgoto 100% 
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2.2.7 Investimentos Realizados 

 

Foram realizados investimentos na faixa de R$ 7.148.933,97 (sete milhões cento 

e quarenta e oito mil novecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos) entre 

os anos de 1973 a 2013, conforme relatório do sistema Contábil da SANEPAR, 

disponíveis no sistema SIS WEB, referente a janeiro de 2013. 

Os itens realizados conforme o investimento citado, resume-se ao sistema de 

esgotamento sanitário a Implantação da Estação de Tratamento Forquilha 

(capacidade 252 m³/h), Estação de Elevatória de Esgoto EEE-01, 1.118m de Linha de 

Recalque; e 4.637,40m de interceptores. O valor total da obra foi de R$ 2.422.572,02, 

concluída em 2007. 

 

2.2.8 Investimentos em Andamento 

 

Tem-se como investimentos em andamento, oriundos do PAC – FUNASA / 

SANEAMENTO URBANO, o valor de R$ 3.333.333,33 (três milhões, trezentos e trinta 

e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Sendo previsto a 

ampliação e adequações necessárias do Sistema de Esgotamento Sanitário, com a 

substituição de redes e interceptores em manilha de barro e a implantação de rede 

coletora de esgotos no Distrito Industrial, Becos Bugay e Passoni, Vila Rural, 

prolongamento da rua Jesuíno Marcondes, Loteamento Bela Vista e Colônia 

Francesa, onde também será implantada uma Estação Elevatória de Esgotos, além 

de redes esparsas. 

 

2.2.9 Indicadores Financeiros e Administrativos – Sistema de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário 

 

Os indicadores financeiros e administrativos referentes ao sistema de 

esgotamento sanitário e abastecimento de água estão demonstrados na Tabela 5, que 

retrata realidade dos anos de 2007 a 2012, tendo como base dados divulgados pelo 

Sistema Nacional de Informações do Saneamento – SNIS. 
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Tabela 5 - Informações e indicadores financeiros e administrativos – sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário 
Informações e Indicadores Financeiros e Administrativos - SNIS 2010 2011 2012 2013 

Receita operacional direta total [R$/ano] 3.309.860,28 3.884.333,30 4.719.713,33 5.212.677,23 

Receita operacional direta de água [R$/ano] 2.021.697,16 2.365.949,71 2.906.795,79 3.170.055,22 

Receita operacional direta de esgoto [R$/ano] 1.288.163,12 1.518.383,59 1.812.917,54 2.042.622,01 

Receita operacional indireta [R$/ano] 121.136,77 128.892,13 171.402,77 184.620,76 

Receita operacional total (direta + indireta) [R$/ano] 3.430.997,05 4.013.225,43 4.891.116,10 5.397.297,99 

Arrecadação total [R$/ano] 3.396.362,48 3.919.063,55 4.770.888,37 5.268.956,55 

Despesa com pessoal próprio [R$/ano] 784.945,58 834.026,30 950.820,23 1.926.987,22 

Despesa com produtos químicos [R$/ano] 47.167,42 44.044,23 60.988,69 75.062,40 

Despesa com energia elétrica [R$/ano] 344.327,08 403.454,34 407.990,17 361.965,41 

Despesa com serviços de terceiros [R$/ano] 344.971,79 600.121,57 767.697,70 1.382.846,75 

Despesas de exploração (DEX) [R$/ano] 1.852.682,90 2.269.938,21 2.657.509,96 4.240.386,11 

Despesas com juros e encargos do serviço da dívida [R$/ano] 226.178,73 219.630,38 189.600,84 178.047,52 

Despesas totais com os serviços (DTS) [R$/ano] 2.444.970,38 2.858.081,86 3.417.931,63 5.331.312,18 

Despesas fiscais ou tributárias computadas na DEX [R$/ano] 237.677,98 286.651,55 355.695,25 131.161,54 

Invest. Realizado em água pelo prestador de serviços [R$/ano] 346.540,23 384.441,05 536.702,44 364.888,28 

Invest. Realizado em esgoto pelo prestador de serviços [R$/ano] 65.957,72 40.432,05 27.134,93 81.590,30 

Outros invest. Realizados pelo prestador de serviços [R$/ano] - 220 650 3.114,86 

Quantidade total de empregados próprios [empregado] 15 15 13 15 

Outras despesas de exploração [R$/ano] 93.593,05 101.640,22 114.317,92 91.729,44 

Outras despesas com os serviços [R$/ano] 31.774,31 35.441,70 6.279,01 403.460,86 

Despesas totais com o serviço da dívida [R$/ano] 226.178,73 219.630,38 189.600,84 188.604,68 

Produtividade: economias ativas / pessoal próprio [econ./empreg.] 852,56 881,33 981,50 1.020,10 

Despesa total com os serviços por m3 faturado [R$/m³] 1,27 1,44 1,65 2,52 

Tarifa média praticada [R$/m³] 1,72 1,96 2,28 2,47 

Tarifa média de água [R$/m³] 1,91 2,17 2,58 2,75 

Tarifa média de esgoto [R$/m³] 1,48 1,69 1,93 2,13 

Despesa média anual por empregado [R$/empreg.] 52.329,70 55.601,75 67.915,73 137.641,94 

Índice de perdas faturamento [percentual] 13,49 16,13 18,85 19,36 

Despesa de exploração por m3 faturado [R$/m³] 0,96 1,14 1,28 2,01 

Despesa de exploração por economia [R$/ano/econ.] 144,87 171,7 193,4 296,78 

Índice de evasão de receitas [percentual] 1 2,35 2,46 2,38 
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É demonstrado nas Tabela 6 e 7 a tarifa cobrada pelos serviços prestados, para 

cada categoria de consumo, a partir de março de 2015 e junho de 2015. As 

informações foram fornecidas pela SANEPAR através de seu site. 

 
Tabela 6 - Tarifas de Saneamento Básico Por Categoria de Consumo – 03/2015 

Categoria Serviço 
Faixa de Consumo 

Até 10 m³ Excedente a 10m³ Excedente a 30m³ 

Tarifa Social 

  Até 10 m3 Excedente a 10m3 Excedente a 30m3 

Água 7,03 R$ 0,70 / m3 --- 

Água e Esgoto 10,55 R$ 1,05 / m3 --- 

Micro e Pequeno Comercio 

Água 26,77 R$ 5,42 / m3 --- 

Esgoto 21,42 R$ 4,32 / m3 --- 

Água e Esgoto 48,19 R$ 9,74 / m3 --- 

Tarifa Normal - Residencial 

Água 26,77 R$ 4,02 / m3 R$ 6,82 / m3 

Esgoto 21,42 R$ 3,21 / m3 R$ 5,47 / m3 

Água e Esgoto 48,19 R$ 7,23 / m3 R$ 12,32 / m3 

Tarifa Normal – Não – 
Residencial (Comercial / 

Industrial / Utilidade 
Pública) 

Água 48,13 R$ 5,42 / m3 --- 

Esgoto 38,50 R$ 4,32 / m3 --- 

Água e Esgoto 86,63 R$ 9,74 / m3 --- 
Observação: Tarifa de Água Social: 26,25% da Tarifa Residencial 

 

Tabela 7 - Tarifas de Saneamento Básico Por Categoria de Consumo – 06/2015 

Categoria Serviço 
Faixa de Consumo 

Até 10 m³ Excedente a 10m³ Excedente a 30m³ 

Tarifa Social 

  Até 10 m3 Excedente a 10m3 Excedente a 30m3 

Água 7,43 R$ 0,74 / m3 --- 

Água e Esgoto 11,15 R$ 1,11 / m3 --- 

Micro e Pequeno Comercio 

Água 28,28 R$ 5,73 / m3 --- 

Esgoto 22,62 R$ 4,57 / m3 --- 

Água e Esgoto 50,90 R$ 10,30 / m3 --- 

Tarifa Normal - Residencial 

Água 28,28 R$ 4,24 / m3 R$ 7,23 / m3 

Esgoto 22,62 R$ 3,39 / m3 R$ 5,78 / m3 

Água e Esgoto 50,90 R$ 7,63 / m3 R$ 13,01 / m3 

Tarifa Normal – Não – 
Residencial (Comercial / 

Industrial / Utilidade 
Pública) 

Água 50,84 R$ 5,73 / m3 --- 

Esgoto 40,67 R$ 4,57 / m3 --- 

Água e Esgoto 91,51 R$ 10,30 / m3 --- 
Observação: Tarifa de Água Social: 26,25% da Tarifa Residencial 

 

O Decreto Estadual N° 4943 de 11 de fevereiro de 2015, autoriza o reajuste 

conforme demonstrado na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Reajuste Autorizado pelo Decreto Estadual No 494 de 11/02/2015 
Mês Faturamento Mês Vencimento Índice Aplicado 

mar-11 abr-11 16,00% 

mar-12 abr-12 16,50% 

mar-13 abr-13 6,90% 

mar-14 abr-14 6,40% 

mar-15 abr-15 12,50% 

 
2.3 Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos 

 

 No ano de 2012 a Prefeitura Municipal elaborou seu Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) em atendimento à Lei Estadual nº 12.493 de 

22 de janeiro de 1999. 

 Em 25/04/2014 o prefeito municipal sancionou a Lei nº 3.659 que instituiu o Plano 

Municipal de Saneamento Básico - PMSB, o qual foi objeto de audiência pública em 

28/02/2014. Em fevereiro de 2015, o PMSB sofreu sua primeira revisão, justificada 

pela necessidade de adequação e complementação de informações de aspectos 

relevantes para o mesmo.  

 A gestão dos serviços de manejo de resíduos e limpeza pública está vinculada 

à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, através da 

qual a prestação de parte dos serviços foi terceirizada. Dentre eles, estão a coleta de 

resíduos sólidos urbanos domiciliares e comerciais, a coleta seletiva de materiais 

recicláveis, a coleta e tratamento de resíduos de serviços de saúde, e a operação do 

aterro sanitário municipal. 

 Já os serviços de varrição de ruas e logradouros; bem como a limpeza de praças 

e demais espaços públicos são realizados pela própria Prefeitura Municipal, através 

de equipes da Secretaria de Obras. 

 A terceirização dos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos ocorreu 

no segundo semestre de 2012, através de licitação na modalidade concorrência 

pública, sob nº 06/2012. Este processo originou o contrato de prestação de serviços 

de nº 560/2012, cujo objeto segue abaixo: 

 
“1.0 Contratação de empresa para prestação dos serviços de Limpeza 
Pública no Perímetro Urbano e Rural do Município de Palmeira. 
1.1 Serviços a serem realizados: 
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1.1.1 Coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais da área 
urbana de Palmeira e das comunidades rurais de Lago, Papagaios Novos, 
Vieiras e Witmarsum, no montante estimado de 470 ton/mês (duas equipes). 
1.1.2 Coleta e transporte de resíduos recicláveis da área urbana de Palmeira 
(uma equipe); 
1.1.3 Coleta, Transporte e Tratamento dos Resíduos Sépticos de Saúde-RSS 
no montante estimado de 200 Quilogramas/mês (uma equipe); 
1.1.4 Operação e manutenção do aterro sanitário municipal, no montante 
estimado de 570 Toneladas/mês (mensal); 
1.1.5 Varrição de vias e logradouros públicos, em distância aproximada de 
160 quilômetros lineares/mês (por Km); 
1.1.6 Fornecimento de equipe padrão para serviços diversos (uma equipe);” 

 

 Em 19/10/2012 foi emitida a Ordem de Serviço nº 001/2012 autorizando o início 

dos serviços relativos aos itens 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.4 acima. 

 Em 04/04/2013 foi emitida a Ordem de Serviço nº 002/2013 autorizando o início 

dos serviços relativo ao item 1.1.3 acima.  

 O Contrato nº 560/2012 estará vigente até a data de 10/01/2016 através de 

aditivos de prorrogação contratual, onde o objeto também permanece o mesmo. 

 A fiscalização deste contrato está a cargo da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, na pessoa do engenheiro ambiental 

Marcos M. Kincheski. 

 

2.3.1 Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 

 

 Com o contrato citado anteriormente, o município de Palmeira recebe coleta do 

lixo domiciliar e comercial em 100% do perímetro urbano, dividido em 04 setores de 

coleta, com frequência alternada (segundas, quartas e sextas / terças, quintas e 

sábados), nos períodos diurno e noturno. Também são atendidas as comunidades 

rurais de Lago, Papagaios Novos, Vieiras e Witmarsum.  

Esta coleta é realizada com caminhões coletores compactadores (CCL) (Figura 

14) com equipe composta de motorista e 03 garis coletores. Todo o resíduo coletado 

é destinado ao aterro sanitário municipal. Atualmente, a média coletada diariamente 

é de pouco mais de 15 toneladas. 
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Figura 14 - Coleta domiciliar de RSU 

 

 

2.3.2 Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis 

 

 Na coleta seletiva porta a porta de resíduos recicláveis, que é realizada em 05 

setores com frequência de uma vez por semana no turno diurno, o equipamento de 

coleta é um caminhão com carroceria baú de 30m³ e equipe composta por motorista 

e também 03 garis coletores (Figura 15).  

A coleta seletiva atinge também 100% do perímetro urbano e também as 

comunidades rurais de Lago, Papagaios Novos e Vieiras. Apenas na Rua Conceição 

e na Rua Conselheiro Jesuíno Marcondes, ruas com comércio intenso, é que a coleta 

seletiva de recicláveis é executada diariamente.  

Todo o resíduo coletado é destinado às associações de catadores do município 

– Associação de Recicladores Nossa Senhora do Rocio. Atualmente, a média 

coletada diariamente é de 3,50 toneladas. 
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Figura 15 - Coleta seletiva de recicláveis 

 

 

2.3.3  Coleta e Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

 

 Em relação à coleta dos resíduos de serviços de saúde, realizada nos 

estabelecimentos públicos, a frequência de coleta é quinzenal, sendo realizada por 

veículo devidamente licenciado e específico para tal em um total de 10 (dez) pontos 

de coleta.  

Todo o resíduo coletado é transportado e tratado em unidade de autoclavagem 

da empresa Zero Resíduos Ltda., na cidade de Ponta Grossa. Atualmente, a média 

coletada mensalmente é de 260 kg. 

 

2.3.4  Destinação Final em Aterro Sanitário 

 

 Em relação ao aterro sanitário municipal, localizado na comunidade de Faxinal 

dos Silva (Figura 5 e Figura 16), a operação e manutenção do mesmo é escopo do 
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mesmo contrato (Contrato nº 560/2012). Nele são disponibilizados os seguintes 

equipamentos: um trator de esteiras modelo tipo D4, uma retroescavadeira de pneus 

e um caminhão com caçamba basculante de 6m³.  

Para a operação do aterro está destacado um funcionário que tem a função de 

receber, orientar a descarga, compactar e cobrir diariamente o lixo e manter a limpeza 

do local. O aterro recebe todo o resíduo coletado no município de Palmeira e também 

o resíduo do município de Porto Amazonas. 

 O aterro foi projetado para ser composto por 15 trincheiras com capacidade de 

aproximadamente 6.700,00 m³ cada uma, tendo uma vida útil estimada de 01 (um) 

ano cada trincheira. Atualmente iniciou-se a operação da 5ª trincheira. Para a 

construção de cada nova trincheira, a prefeitura municipal realiza procedimento 

licitatório específico para o serviço. Na Figura 5, apresentada no item 2 do presente 

documento, está a localização do aterro sanitário de Palmeira-PR. 

 

Figura 16 - Acesso do aterro sanitário municipal 
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3. ESTUDO DE DEMANDAS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Tendo como referência os parâmetros apresentados no Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Palmeira - PR, com a perspectiva de minimizar os riscos da 

Concessão, foram elaboradas novas projeções de crescimento para as regiões 

propostas de abrangência da Concessão.  

Com a mesma segmentação do Plano Municipal de Saneamento, foram 

mantidos os índices de crescimento previstos para a população da região até o ano 

de 2044. A partir deste ano a projeção foi estendida até o ano de 2046, mantendo-se 

as taxas de crescimento utilizadas até o final do planejamento.   

A taxa de crescimento da população foi considerada de forma semelhante ao 

Plano Municipal de Saneamento, acrescendo-se, entretanto, as Vilas e Comunidades 

de Lago, Santa Barbara de Baixo, Pinheiral de Cima. Para o Sistema de Coleta de 

Resíduos Sólidos, as comunidades atendidas são Lago, Papagaios Novos, 

Witmarsun, Colônia Maciel e Vieiras. 

Baseado nas premissas apresentadas realizou-se a projeção populacional, de 

ligações e economias, das demandas necessárias para o sistema de abastecimento 

de água e das contribuições para o sistema de esgotamento sanitário, demonstrados 

nos itens subsequentes. 

 

3.1 Parâmetros utilizados para os cálculos  

 

 Para os cálculos das demandas relativas aos Sistemas de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário do Município de Palmeira-PR, que serão apresentados 

nos itens subsequentes, foram utilizados os seguintes parâmetros e coeficientes: 

 

• Ano de início das projeções populacionais (Ano 01): 2015; 

• Período de planejamento (alcance de projeto): 32 anos; 

• Ano de término das projeções (Ano 32): 2046; 

• Consumo médio Per Capita: 112 L/hab.dia; 

• Coeficiente do dia de maior consumo (k1): 1,2; 

• Coeficiente da hora de maior consumo (k2): 1,5; 
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• Índice de perdas distribuição inicial (Ano 01 - 2015): 35%; 

• Meta redução de perdas: 1%aa, iniciando em 35% até atingir 30% em curto 

prazo, sendo mantido até o final da projeção; 

• Volume de Reservação de água: 1/3 do consumo máximo diário; 

• Coeficiente de retorno água e esgoto (k3): 0,8; 

• Coeficiente (Taxa) de infiltração: 0,1 L/s.km de rede coletora; 

• Cobertura com serviços de abastecimento de água: 100% em todo o período; 

• Cobertura com serviços de esgoto sanitário: manter 95% em todo o período; 

• Índice de hidrometração: 100% (manter durante 30 anos); 

• Economias Residenciais / Economias Totais: 89,86%; 

• Densidade Economia / Ligações para a sede urbana: 1,06; 

• Densidade Economia / Ligações para comunidades e distritos: 1; 

• Ampliação de rede de distribuição de água para a sede urbana: 18,00 metros 

por ligação de água; 

• Ampliação de rede de distribuição de água para demais comunidades e 

distritos: 20,00 metros por ligação de água; 

• Ampliação de rede coletora de esgoto: 14,00 metros por ligação de esgoto; 

• Manutenção e substituição de hidrômetros anual: 20% do total instalado (vida 

útil = < 5 anos); 

• Proporção de estações elevatórias de esgoto: uma a cada 14.111 km de rede 

implantada; 

• Comprimento da linha de recalque: 1500 m para cada EEE a ser implantada; 

• Geração per capita de resíduos sólidos 0,778 kg/hab.dia. 

 

  A população urbana tratada neste documento refere-se à população da sede 

incluída a população da comunidade Quero-Quero. As demais comunidades a que se 

refere este documento, para o abastecimento de água são Lago, Santa Bárbara de 

Cima e Pinheiral de Baixo e o Distrito de Papagaios Novos. 
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3.2 Projeções Populacionais 

 

 A Tabela 9 apresenta a evolução populacional para a sede urbana e o distrito de 

Quero-Quero para os anos estudados. 

 

Tabela 9 - Evolução populacional para a sede urbana e o distrito de Quero-Quero 
ANO Local 

Ano de Projeto Calendário Sede Urbana + Quero-Quero 

1 2015 20.283 
2 2016 20.451 
3 2017 20.615 
4 2018 20.774 
5 2019 20.929 
6 2020 21.079 
7 2021 21.225 
8 2022 21.366 
9 2023 21.504 

10 2024 21.636 
11 2025 21.765 
12 2026 21.889 
13 2027 22.008 
14 2028 22.123 
15 2029 22.234 
16 2030 22.341 
17 2031 22.443 
18 2032 22.540 
19 2033 22.633 
20 2034 22.722 
21 2035 22.807 
22 2036 22.887 
23 2037 22.962 
24 2038 23.034 
25 2039 23.100 
26 2040 23.163 
27 2041 23.221 
28 2042 23.275 
29 2043 23.324 
30 2044 23.369 
31 2045 23.409 
32 2046 23.445 
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A projeção populacional para os demais distritos onde existe abastecimento de 

água (Lago, Papagaios Novos, Santa Bárbara de Cima e Pinheiral de Baixo) e coleta 

de resíduos sólidos (Lago, Papagaios Novos, Witmarsun, Colônia Maciel e Vieiras) é 

apresentada na Tabela 10. 

A projeção populacional de Papagaios Novos, doravante apresentada, inclui a 

população residente na Colônia Papagaios, e, portanto, todos os cálculos resultantes 

e dependentes dessa população já levaram em consideração essa premissa. 
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Tabela 10 - Evolução populacional para demais comunidades e distritos 
Ano Local 

Proj. Calendário Lago Santa Barbara de 
 

Pinheiral de Baixo Papagaios Novos   Witmarsum Colônia Maciel Vieiras 
1 2015 250 547 207 657 514 619 390 
2 2016 254 550 210 673 517 622 393 
3 2017 257 554 213 689 520 626 396 
4 2018 261 557 215 705 524 629 400 
5 2019 264 561 218 720 527 633 403 
6 2020 268 564 221 736 531 636 407 
7 2021 271 567 224 752 534 639 410 
8 2022 275 571 227 768 538 643 414 
9 2023 279 574 230 784 541 646 417 

10 2024 282 578 232 800 544 650 420 
11 2025 286 581 235 815 548 653 424 
12 2026 289 584 238 831 551 656 427 
13 2027 293 588 241 847 555 660 431 
14 2028 296 591 244 863 558 663 434 
15 2029 300 595 246 879 561 667 437 
16 2030 304 598 249 895 565 670 441 
17 2031 307 602 252 911 568 674 444 
18 2032 311 605 255 926 572 677 448 
19 2033 314 608 258 942 575 680 451 
20 2034 318 612 260 958 578 684 454 
21 2035 321 615 263 974 582 687 458 
22 2036 325 619 266 990 585 691 461 
23 2037 328 622 269 1006 589 694 465 
24 2038 332 625 272 1021 592 697 468 
25 2039 336 629 275 1037 595 701 471 
26 2040 339 632 277 1053 599 704 475 
27 2041 343 636 280 1069 602 708 478 
28 2042 346 639 283 1085 606 711 482 
29 2043 350 642 286 1101 609 714 485 
30 2044 357 656 297 1164 612 718 488 
31 2045 361 659 300 1180 616 721 492 
32 2046 364 663 303 1196 619 725 495 
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3.2 Abastecimento de Água 

 

3.2.1 Metas de Cobertura 

  

Têm-se como meta de cobertura de abastecimento de água o valor de 100% 

para a sede e demais distritos (Papagaios Novos, Lago, Santa Bárbara de Cima e 

Pinheiral de Baixo) ao longo do período analisado. A Tabela 11 apresenta as metas 

de atendimento para abastecimento de água e a população atendida ao longo do 

período estudado. 
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Tabela 11 - Metas para abastecimento de água para o período estudado 
Ano População 

Meta  Pop. Atendida 
Proj. Calend. Sede + Quero-Quero Lago Santa Barbara de Cima Pinheiral de Baixo Papagaios Novos   Total 

1 2015 20.283 250 547 207 657 21.944 100% 21.944 
2 2016 20.451 254 550 210 673 22.138 100% 22.138 
3 2017 20.615 257 554 213 689 22.327 100% 22.327 
4 2018 20.774 261 557 215 705 22.512 100% 22.512 
5 2019 20.929 264 561 218 720 22.693 100% 22.693 
6 2020 21.079 268 564 221 736 22.868 100% 22.868 
7 2021 21.225 271 567 224 752 23.040 100% 23.040 
8 2022 21.366 275 571 227 768 23.206 100% 23.206 
9 2023 21.504 279 574 230 784 23.370 100% 23.370 

10 2024 21.636 282 578 232 800 23.528 100% 23.528 
11 2025 21.765 286 581 235 815 23.682 100% 23.682 
12 2026 21.889 289 584 238 831 23.832 100% 23.832 
13 2027 22.008 293 588 241 847 23.977 100% 23.977 
14 2028 22.123 296 591 244 863 24.117 100% 24.117 
15 2029 22.234 300 595 246 879 24.254 100% 24.254 
16 2030 22.341 304 598 249 895 24.386 100% 24.386 
17 2031 22.443 307 602 252 911 24.514 100% 24.514 
18 2032 22.540 311 605 255 926 24.637 100% 24.637 
19 2033 22.633 314 608 258 942 24.755 100% 24.755 
20 2034 22.722 318 612 260 958 24.870 100% 24.870 
21 2035 22.807 321 615 263 974 24.981 100% 24.981 
22 2036 22.887 325 619 266 990 25.086 100% 25.086 
23 2037 22.962 328 622 269 1.006 25.187 100% 25.187 
24 2038 23.034 332 625 272 1.021 25.284 100% 25.284 
25 2039 23.100 336 629 275 1.037 25.376 100% 25.376 
26 2040 23.163 339 632 277 1.053 25.465 100% 25.465 
27 2041 23.221 343 636 280 1.069 25.548 100% 25.548 
28 2042 23.275 346 639 283 1.085 25.628 100% 25.628 
29 2043 23.324 350 642 286 1.101 25.703 100% 25.703 
30 2044 23.369 357 656 297 1.164 25.843 100% 25.843 
31 2045 23409 361 659 300 1.180 25.909 100% 25.909 
32 2046 23445 364 663 303 1.196 25.970 100% 25.970 
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3.2.2 Economias e Ligações 

 

A Tabela 12 apresenta a evolução do número de economias e ligações anuais 

de água para a sede urbana e distrito de Quero-Quero. 

 

Tabela 12 – Projeção do número de economias e ligações (ativas) anuais de água para sede urbana 
e distrito de Quero-Quero 

Proj. Calen. População Sede + 
Quero-Quero 

Taxa de ocupação 
(hab/domicílio) 

Economias  Ligações 
Incrementos 

Economias Ligações 

1 2015 20.283 3,05 7.421 6.972 156 145 
2 2016 20.451 3,01 7.577 7.117 156 145 
3 2017 20.615 2,98 7.733 7.264 156 147 
4 2018 20.774 2,94 7.892 7.413 159 149 
5 2019 20.929 2,90 8.051 7.563 159 150 
6 2020 21.079 2,87 8.212 7.715 161 152 
7 2021 21.225 2,83 8.375 7.868 163 153 
8 2022 21.366 2,79 8.538 8.021 163 153 
9 2023 21.504 2,76 8.704 8.176 166 155 

10 2024 21.636 2,72 8.870 8.333 166 157 
11 2025 21.765 2,69 9.038 8.490 168 157 
12 2026 21.889 2,66 9.208 8.650 170 160 
13 2027 22.008 2,62 9.377 8.809 169 159 
14 2028 22.123 2,59 9.548 8.970 171 161 
15 2029 22.234 2,55 9.721 9.132 173 162 
16 2030 22.341 2,52 9.896 9.296 175 164 
17 2031 22.443 2,49 10.072 9.462 176 166 
18 2032 22.540 2,46 10.249 9.628 177 166 
19 2033 22.633 2,42 10.426 9.794 177 166 
20 2034 22.722 2,39 10.606 9.963 180 169 
21 2035 22.807 2,36 10.787 10.133 181 170 
22 2036 22.887 2,33 10.969 10.304 182 171 
23 2037 22.962 2,30 11.152 10.476 183 172 
24 2038 23.034 2,27 11.339 10.652 187 176 
25 2039 23.100 2,24 11.524 10.826 185 174 
26 2040 23.163 2,21 11.712 11.002 188 176 
27 2041 23.221 2,18 11.900 11.179 188 177 
28 2042 23.275 2,15 12.091 11.358 191 179 
29 2043 23.324 2,12 12.283 11.538 192 180 
30 2044 23.369 2,09 12.475 11.719 192 181 
31 2045 23.409 2,04 12.838 12.060 363 341 

 

 A Tabela 13 apresenta a projeção do número de economias, ligações e 

respectivos incrementos anuais para as comunidades de Lago, Santa Bárbara de 

Cima, Pinheiral de Baixo e Papagaios Novos, respectivamente.  
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Tabela 13 – Evolução do número de economias e ligações de água para as demais comunidades e distritos 

Projeção Calendário 
Lago Santa Bárbara de Cima Pinheiral de Baixo Papagaios Novos 

Economias Ligações 
Incrementos 

Economias Ligações 
Incrementos 

Economias Ligações 
Incrementos 

Economias Ligações 
Incrementos 

Economias Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias Ligações 
1 2015 91 91 2 2 199 199 4 4 75 75 2 2 240 240 9 9 
2 2016 94 94 2 2 203 203 4 4 77 77 2 2 248 248 9 9 
3 2017 96 96 3 3 207 207 4 4 79 79 2 2 257 257 9 9 
4 2018 99 99 3 3 211 211 4 4 82 82 2 2 267 267 9 9 
5 2019 101 101 3 3 215 215 4 4 84 84 2 2 276 276 9 9 
6 2020 104 104 3 3 219 219 4 4 86 86 2 2 286 286 10 10 
7 2021 107 107 3 3 223 223 4 4 88 88 2 2 296 296 10 10 
8 2022 109 109 3 3 227 227 4 4 90 90 2 2 306 306 10 10 
9 2023 112 112 3 3 232 232 4 4 93 93 2 2 316 316 10 10 

10 2024 115 115 3 3 236 236 4 4 95 95 2 2 327 327 11 11 
11 2025 118 118 3 3 240 240 4 4 97 97 2 2 337 337 11 11 
12 2026 121 121 3 3 245 245 5 5 100 100 2 2 348 348 11 11 
13 2027 124 124 3 3 250 250 5 5 102 102 2 2 360 360 11 11 
14 2028 127 127 3 3 254 254 5 5 105 105 3 3 371 371 11 11 
15 2029 131 131 3 3 259 259 5 5 107 107 3 3 383 383 12 12 
16 2030 134 134 3 3 264 264 5 5 110 110 3 3 395 395 12 12 
17 2031 137 137 3 3 269 269 5 5 113 113 3 3 407 407 12 12 
18 2032 141 141 3 3 274 274 5 5 115 115 3 3 420 420 13 13 
19 2033 144 144 3 3 279 279 5 5 118 118 3 3 432 432 13 13 
20 2034 148 148 4 4 285 285 5 5 121 121 3 3 446 446 13 13 
21 2035 151 151 4 4 290 290 5 5 124 124 3 3 459 459 13 13 
22 2036 155 155 4 4 295 295 6 6 127 127 3 3 473 473 14 14 
23 2037 159 159 4 4 301 301 6 6 130 130 3 3 487 487 14 14 
24 2038 163 163 4 4 307 307 6 6 133 133 3 3 501 501 14 14 
25 2039 167 167 4 4 313 313 6 6 136 136 3 3 516 516 15 15 
26 2040 171 171 4 4 318 318 6 6 140 140 3 3 531 531 15 15 
27 2041 175 175 4 4 325 325 6 6 143 143 3 3 546 546 15 15 
28 2042 179 179 4 4 331 331 6 6 146 146 3 3 561 561 16 16 
29 2043 184 184 4 4 337 337 6 6 150 150 3 3 578 578 16 16 
30 2044 190 190 6 6 349 349 12 12 158 158 8 8 619 619 42 42 
31 2045 197 197 7 7 360 360 11 11 164 164 6 6 645 645 26 26 
32 2046 202 202 5 5 368 368 8 8 168 168 4 4 664 664 19 19 
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3.2.3 Hidrômetros 

 

A Tabela 14 apresenta a projeção da necessidade anual de hidrômetros para a 

sede urbana do Município de Palmeira somado ao distrito de Quero-Quero. 

 

Tabela 14 - Projeção da necessidade anual de hidrômetros para a sede urbana e distrito de Quero-
Quero 

Sede + Quero-Quero 

Ano 
Projeto 

Ano 
Calendário 

População 
Atendida 

Hidrômetros 

Novos (un) 
Substituição 
(20% a.a.) 

Total (un) 

1 2015 20.283 145 1.394 1.539 
2 2016 20.451 145 1.423 1.568 
3 2017 20.615 147 1.452 1.599 
4 2018 20.774 149 1.482 1.631 
5 2019 20.929 150 1.512 1.662 
6 2020 21.079 152 1.543 1.695 
7 2021 21.225 153 1.573 1.726 
8 2022 21.366 153 1.604 1.757 
9 2023 21.504 155 1.635 1.790 

10 2024 21.636 157 1.666 1.823 
11 2025 21.765 157 1.698 1.855 
12 2026 21.889 160 1.730 1.890 
13 2027 22.008 159 1.761 1.920 
14 2028 22.123 161 1.794 1.955 
15 2029 22.234 162 1.826 1.988 
16 2030 22.341 164 1.859 2.023 
17 2031 22.443 166 1.892 2.058 
18 2032 22.540 166 1.925 2.091 
19 2033 22.633 166 1.958 2.124 
20 2034 22.722 169 1.992 2.161 
21 2035 22.807 170 2.026 2.196 
22 2036 22.887 171 2.060 2.231 
23 2037 22.962 172 2.095 2.267 
24 2038 23.034 176 2.130 2.306 
25 2039 23.100 174 2.165 2.339 
26 2040 23.163 176 2.200 2.376 
27 2041 23.221 177 2.235 2.412 
28 2042 23.275 179 2.271 2.450 
29 2043 23.324 180 2.307 2.487 
30 2044 23.369 181 2.343 2.524 
31 2045 23409 341 2.412 2.753 
32 2046 23445 217 2.455 2.672 

Total  - - - - 65.868 
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 Para as demais comunidades e distrito, a Tabela 15 apresenta um resumo da 

demanda de hidrômetros a serem inseridos/substituídos até o final do período 

estudado. 

 

Tabela 15 – Resumo da quantidade de hidrômetros a serem inseridos/substituídos até o final do 
período estudado 

Comunidades e Distrito 

Ano Projeto Ano Calendário 
Hidrômetros 

Novos  
un) 

Substituição  
(20% a.a.) 

Total  
un) 

1 2015 17 121 138 
2 2016 17 124 141 
3 2017 17 128 145 
4 2018 18 131 148 
5 2019 18 135 153 
6 2020 19 138 156 
7 2021 19 142 161 
8 2022 19 145 165 
9 2023 20 150 169 

10 2024 20 153 173 
11 2025 21 158 178 
12 2026 21 162 183 
13 2027 21 166 187 
14 2028 22 171 192 
15 2029 22 176 198 
16 2030 23 179 202 
17 2031 23 184 208 
18 2032 24 189 213 
19 2033 24 194 218 
20 2034 25 199 224 
21 2035 25 204 229 
22 2036 26 209 234 
23 2037 26 214 241 
24 2038 27 220 247 
25 2039 28 225 253 
26 2040 28 231 259 
27 2041 29 236 265 
28 2042 29 242 272 
29 2043 30 248 279 
30 2044 68 262 329 
31 2045 50 272 322 
32 2046 37 279 316 

Total  - - - 6.799 
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3.2.4 Projeção de Demandas e Perdas 

 

Da Tabela 16 à Tabela 20 são apresentadas as projeções de demanda e 

evolução do percentual de perdas para a sede urbana e Distrito de Quero-Quero e 

comunidades de Lago, Santa Bárbara de Cima, Pinheiral de Baixo e Papagaios Novos 

respectivamente.  

 

Tabela 16 - Projeção de demandas para a sede urbana e distrito de Quero-Quero 
Sede + Quero-Quero 

Ano 
Projeto 

Ano 
Calendário 

População 
Per 

Capita 
(l/hab.dia) 

Vazão 
Média 
(l/s) 

Perdas (%) 

Vazão com Perdas 
Vazão 
Média 
(L/s) 

Vazão 
Máxima 

Diária (L/s) 

Vazão 
Máxima 

Horária (L/s) 
1 2015 20.283 112 26,29 35% 40,45 48,54 72,81 
2 2016 20.451 112 26,51 34% 40,17 48,20 72,30 
3 2017 20.615 112 26,72 33% 39,89 47,86 71,79 
4 2018 20.774 112 26,93 32% 39,60 47,52 71,28 
5 2019 20.929 112 27,13 31% 39,32 47,18 70,77 
6 2020 21.079 112 27,32 30% 39,04 46,84 70,26 
7 2021 21.225 112 27,51 30% 39,31 47,17 70,75 
8 2022 21.366 112 27,70 30% 39,57 47,48 71,22 
9 2023 21.504 112 27,88 30% 39,82 47,79 71,68 

10 2024 21.636 112 28,05 30% 40,07 48,08 72,12 
11 2025 21.765 112 28,21 30% 40,31 48,37 72,55 
12 2026 21.889 112 28,37 30% 40,54 48,64 72,96 
13 2027 22.008 112 28,53 30% 40,76 48,91 73,36 
14 2028 22.123 112 28,68 30% 40,97 49,16 73,74 
15 2029 22.234 112 28,82 30% 41,17 49,41 74,11 
16 2030 22.341 112 28,96 30% 41,37 49,65 74,47 
17 2031 22.443 112 29,09 30% 41,56 49,87 74,81 
18 2032 22.540 112 29,22 30% 41,74 50,09 75,13 
19 2033 22.633 112 29,34 30% 41,91 50,30 75,44 
20 2034 22.722 112 29,45 30% 42,08 50,49 75,74 
21 2035 22.807 112 29,56 30% 42,24 50,68 76,02 
22 2036 22.887 112 29,67 30% 42,38 50,86 76,29 
23 2037 22.962 112 29,77 30% 42,52 51,03 76,54 
24 2038 23.034 112 29,86 30% 42,66 51,19 76,78 
25 2039 23.100 112 29,94 30% 42,78 51,33 77,00 
26 2040 23.163 112 30,03 30% 42,89 51,47 77,21 
27 2041 23.221 112 30,10 30% 43,00 51,60 77,40 
28 2042 23.275 112 30,17 30% 43,10 51,72 77,58 
29 2043 23.324 112 30,23 30% 43,19 51,83 77,75 
30 2044 23.369 112 30,29 30% 43,28 51,93 77,90 
31 2045 23.409 112 30,35 30% 43,35 52,02 78,03 
32 2046 23.445 112 30,39 30% 43,42 52,10 78,15 
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Tabela 17 - Projeção de demandas para a comunidade de Lago 
Lago 

Ano 
Projeto 

Ano 
Calendário 

População 
Per Capita 
(l/hab.dia) 

Vazão 
Média 
(l/s) 

Perdas (%) 

Vazão com Perdas 

Vazão 
Média 
(L/s) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(L/s) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(L/s) 
1 2015 250 112 0,32 35% 0,50 0,60 0,90 
2 2016 253 112 0,33 34% 0,50 0,60 0,90 
3 2017 257 112 0,33 33% 0,50 0,60 0,89 
4 2018 260 112 0,34 32% 0,50 0,59 0,89 
5 2019 263 112 0,34 31% 0,49 0,59 0,89 
6 2020 267 112 0,35 30% 0,49 0,59 0,89 
7 2021 270 112 0,35 30% 0,50 0,60 0,90 
8 2022 273 112 0,35 30% 0,51 0,61 0,91 
9 2023 277 112 0,36 30% 0,51 0,62 0,92 

10 2024 280 112 0,36 30% 0,52 0,62 0,93 
11 2025 283 112 0,37 30% 0,52 0,63 0,94 
12 2026 287 112 0,37 30% 0,53 0,64 0,96 
13 2027 290 112 0,38 30% 0,54 0,64 0,97 
14 2028 293 112 0,38 30% 0,54 0,65 0,98 
15 2029 297 112 0,38 30% 0,55 0,66 0,99 
16 2030 300 112 0,39 30% 0,56 0,67 1,00 
17 2031 304 112 0,39 30% 0,56 0,67 1,01 
18 2032 307 112 0,40 30% 0,57 0,68 1,02 
19 2033 310 112 0,40 30% 0,57 0,69 1,03 
20 2034 314 112 0,41 30% 0,58 0,70 1,05 
21 2035 317 112 0,41 30% 0,59 0,70 1,06 
22 2036 320 112 0,42 30% 0,59 0,71 1,07 
23 2037 324 112 0,42 30% 0,60 0,72 1,08 
24 2038 327 112 0,42 30% 0,61 0,73 1,09 
25 2039 330 112 0,43 30% 0,61 0,73 1,10 
26 2040 334 112 0,43 30% 0,62 0,74 1,11 
27 2041 337 112 0,44 30% 0,62 0,75 1,12 
28 2042 340 112 0,44 30% 0,63 0,76 1,13 
29 2043 344 112 0,45 30% 0,64 0,76 1,15 
30 2044 347 112 0,45 30% 0,64 0,77 1,16 
31 2045 350 112 0,45 30% 0,65 0,78 1,17 
32 2046 357 112 0,46 30% 0,66 0,79 1,19 
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Tabela 18 - Projeção de demandas para a comunidade de Santa Bárbara de Cima 
Santa Bárbara de Cima 

Ano 
Projeto 

Ano 
Calendário 

População 
Per 

Capita 
(l/hab.dia) 

Vazão 
Média 
(l/s) 

Perdas (%) 

Vazão com Perdas 

Vazão 
Média 
(L/s) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(L/s) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(L/s) 
1 2015 547 112 0,71 35% 1,09 1,31 1,96 
2 2016 550 112 0,71 34% 1,08 1,30 1,95 
3 2017 554 112 0,72 33% 1,07 1,29 1,93 
4 2018 557 112 0,72 32% 1,06 1,27 1,91 
5 2019 561 112 0,73 31% 1,05 1,26 1,90 
6 2020 564 112 0,73 30% 1,04 1,25 1,88 
7 2021 567 112 0,74 30% 1,05 1,26 1,89 
8 2022 571 112 0,74 30% 1,06 1,27 1,90 
9 2023 574 112 0,74 30% 1,06 1,28 1,91 

10 2024 578 112 0,75 30% 1,07 1,28 1,93 
11 2025 581 112 0,75 30% 1,08 1,29 1,94 
12 2026 584 112 0,76 30% 1,08 1,30 1,95 
13 2027 588 112 0,76 30% 1,09 1,31 1,96 
14 2028 591 112 0,77 30% 1,09 1,31 1,97 
15 2029 595 112 0,77 30% 1,10 1,32 1,98 
16 2030 598 112 0,78 30% 1,11 1,33 1,99 
17 2031 602 112 0,78 30% 1,11 1,34 2,01 
18 2032 605 112 0,78 30% 1,12 1,34 2,02 
19 2033 608 112 0,79 30% 1,13 1,35 2,03 
20 2034 612 112 0,79 30% 1,13 1,36 2,04 
21 2035 615 112 0,80 30% 1,14 1,37 2,05 
22 2036 619 112 0,80 30% 1,15 1,37 2,06 
23 2037 622 112 0,81 30% 1,15 1,38 2,07 
24 2038 625 112 0,81 30% 1,16 1,39 2,08 
25 2039 629 112 0,82 30% 1,16 1,40 2,10 
26 2040 632 112 0,82 30% 1,17 1,40 2,11 
27 2041 636 112 0,82 30% 1,18 1,41 2,12 
28 2042 639 112 0,83 30% 1,18 1,42 2,13 
29 2043 642 112 0,83 30% 1,19 1,43 2,14 
30 2044 646 112 0,84 30% 1,20 1,44 2,15 
31 2045 649 112 0,84 30% 1,20 1,44 2,16 
32 2046 656 112 0,85 30% 1,21 1,46 2,19 
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Tabela 19 - Projeção de demandas para a comunidade de Pinheiral de Baixo 
Pinheiral de Baixo 

Ano 
Projeto 

Ano 
Calendário 

População 
Per Capita 
(l/hab.dia) 

Vazão 
Média 
(l/s) 

Perdas (%) 

Vazão com Perdas 

Vazão 
Média 
(L/s) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(L/s) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(L/s) 
1 2015 207 112 0,27 35% 0,41 0,50 0,74 
2 2016 210 112 0,27 34% 0,41 0,49 0,74 
3 2017 213 112 0,28 33% 0,41 0,49 0,74 
4 2018 215 112 0,28 32% 0,41 0,49 0,74 
5 2019 218 112 0,28 31% 0,41 0,49 0,74 
6 2020 221 112 0,29 30% 0,41 0,49 0,74 
7 2021 224 112 0,29 30% 0,41 0,50 0,75 
8 2022 227 112 0,29 30% 0,42 0,50 0,76 
9 2023 230 112 0,30 30% 0,43 0,51 0,77 

10 2024 232 112 0,30 30% 0,43 0,52 0,77 
11 2025 235 112 0,30 30% 0,44 0,52 0,78 
12 2026 238 112 0,31 30% 0,44 0,53 0,79 
13 2027 241 112 0,31 30% 0,45 0,54 0,80 
14 2028 244 112 0,32 30% 0,45 0,54 0,81 
15 2029 246 112 0,32 30% 0,46 0,55 0,82 
16 2030 249 112 0,32 30% 0,46 0,55 0,83 
17 2031 252 112 0,33 30% 0,47 0,56 0,84 
18 2032 255 112 0,33 30% 0,47 0,57 0,85 
19 2033 258 112 0,33 30% 0,48 0,57 0,86 
20 2034 260 112 0,34 30% 0,48 0,58 0,87 
21 2035 263 112 0,34 30% 0,49 0,59 0,88 
22 2036 266 112 0,34 30% 0,49 0,59 0,89 
23 2037 269 112 0,35 30% 0,50 0,60 0,90 
24 2038 272 112 0,35 30% 0,50 0,60 0,91 
25 2039 275 112 0,36 30% 0,51 0,61 0,92 
26 2040 277 112 0,36 30% 0,51 0,62 0,92 
27 2041 280 112 0,36 30% 0,52 0,62 0,93 
28 2042 283 112 0,37 30% 0,52 0,63 0,94 
29 2043 286 112 0,37 30% 0,53 0,64 0,95 
30 2044 289 112 0,37 30% 0,53 0,64 0,96 
31 2045 291 112 0,38 30% 0,54 0,65 0,97 
32 2046 297 112 0,39 30% 0,55 0,66 0,99 
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Tabela 20 - Projeção de demandas para a comunidade de Papagaios Novos 
Papagaios Novos 

Ano 
Projeto 

Ano 
Calendário 

População 
Per 

Capita 
(l/hab.dia) 

Vazão 
Média 
(l/s) 

Perdas 
(%) 

Vazão com Perdas 

Vazão 
Média 
(L/s) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(L/s) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(L/s) 
1 2015 657 112 0,85 35% 1,31 1,57 2,36 
2 2016 673 112 0,87 34% 1,32 1,59 2,38 
3 2017 689 112 0,89 33% 1,33 1,60 2,40 
4 2018 705 112 0,91 32% 1,34 1,61 2,42 
5 2019 720 112 0,93 31% 1,35 1,62 2,44 
6 2020 736 112 0,95 30% 1,36 1,64 2,45 
7 2021 752 112 0,97 30% 1,39 1,67 2,51 
8 2022 768 112 1,00 30% 1,42 1,71 2,56 
9 2023 784 112 1,02 30% 1,45 1,74 2,61 

10 2024 800 112 1,04 30% 1,48 1,78 2,67 
11 2025 815 112 1,06 30% 1,51 1,81 2,72 
12 2026 831 112 1,08 30% 1,54 1,85 2,77 
13 2027 847 112 1,10 30% 1,57 1,88 2,82 
14 2028 863 112 1,12 30% 1,60 1,92 2,88 
15 2029 879 112 1,14 30% 1,63 1,95 2,93 
16 2030 895 112 1,16 30% 1,66 1,99 2,98 
17 2031 911 112 1,18 30% 1,69 2,02 3,04 
18 2032 926 112 1,20 30% 1,72 2,06 3,09 
19 2033 942 112 1,22 30% 1,74 2,09 3,14 
20 2034 958 112 1,24 30% 1,77 2,13 3,19 
21 2035 974 112 1,26 30% 1,80 2,16 3,25 
22 2036 990 112 1,28 30% 1,83 2,20 3,30 
23 2037 1006 112 1,30 30% 1,86 2,23 3,35 
24 2038 1021 112 1,32 30% 1,89 2,27 3,40 
25 2039 1037 112 1,34 30% 1,92 2,31 3,46 
26 2040 1053 112 1,37 30% 1,95 2,34 3,51 
27 2041 1069 112 1,39 30% 1,98 2,38 3,56 
28 2042 1085 112 1,41 30% 2,01 2,41 3,62 
29 2043 1101 112 1,43 30% 2,04 2,45 3,67 
30 2044 1116 112 1,45 30% 2,07 2,48 3,72 
31 2045 1132 112 1,47 30% 2,10 2,52 3,77 
32 2046 1164 112 1,51 30% 2,16 2,59 3,88 
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3.2.5 Rede de Água 
 

Para a sede urbana do Município de Palmeira somada ao distrito de Quero-

Quero, a Tabela 21 apresenta a quantidade de rede e os incrementos anuais a serem 

implantados ao longo do período estudado, além da substituição de redes prevista 

para acontecer nos 5 primeiros anos.  A Tabela 22 apresenta a evolução da 

implantação de rede para as demais comunidades e distritos, além da previsão de 

substituição de redes para os 3 anos iniciais estudados. 
 

Tabela 21 -Projeção das Extensões e Incrementos Anuais de Rede de Distribuição de Água para 
sede urbana e distrito de Quero-Quero 

Sede 

Projeção Calendário População Ligações Rede (m) 
Incrementos de 

rede (m) 
Substituição 

1 2015 20.283 6.946 125.028 2.610 3.751 
2 2016 20.451 7.091 127.638 2.610 3.751 
3 2017 20.615 7.237 130.266 2.628 3.751 
4 2018 20.774 7.386 132.948 2.682 3.751 
5 2019 20.929 7.535 135.630 2.682 3.751 
6 2020 21.079 7.686 138.348 2.718 -- 
7 2021 21.225 7.839 141.102 2.754 -- 
8 2022 21.366 7.991 143.838 2.736 -- 
9 2023 21.504 8.146 146.628 2.790 -- 

10 2024 21.636 8.302 149.436 2.808 -- 
11 2025 21.765 8.459 152.262 2.826 -- 
12 2026 21.889 8.617 155.106 2.844 -- 
13 2027 22.008 8.776 157.968 2.862 -- 
14 2028 22.123 8.936 160.848 2.880 -- 
15 2029 22.234 9.098 163.764 2.916 -- 
16 2030 22.341 9.261 166.698 2.934 -- 
17 2031 22.443 9.427 169.686 2.988 -- 
18 2032 22.540 9.592 172.656 2.970 -- 
19 2033 22.633 9.758 175.644 2.988 -- 
20 2034 22.722 9.926 178.668 3.024 -- 
21 2035 22.807 10.096 181.728 3.060 -- 
22 2036 22.887 10.266 184.788 3.060 -- 
23 2037 22.962 10.438 187.884 3.096 -- 
24 2038 23.034 10.612 191.016 3.132 -- 
25 2039 23.100 10.786 194.148 3.132 -- 
26 2040 23.163 10.961 197.298 3.150 -- 
27 2041 23.221 11.137 200.466 3.168 -- 
28 2042 23.275 11.316 203.688 3.222 -- 
29 2043 23.324 11.496 206.928 3.240 -- 
30 2044 23.369 11.676 210.168 3.240 -- 
31 2045 23.409 12.015 216.270 6.102 -- 
32 2046 23.445 12.232 220.176 3.906 -- 
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Tabela 22 - Projeção das Extensões e Incrementos Anuais de Rede de Distribuição de Água para Comunidades e Distrito 

 

Ano Vila Lago Santa Barbara de Cima Pinheiral de Baixo Papagaios Novos 

Projeção Calendário Rede 
Incrementos 

de rede 
Substituição Rede 

Incrementos 
de rede 

Substituição Rede 
Incrementos 

de rede 
Substituição Rede 

Incrementos 
de rede 

Substituição 

1 2015 1.823 49 61 3.989 75 133 1.509 40 50 4.791 177 160 
2 2016 1.872 49 61 4.064 75 133 1.549 40 50 4.968 177 160 
3 2017 1.922 50 61 4.140 77 133 1.590 40 50 5.148 181 160 
4 2018 1.974 51 -- 4.219 78 -- 1.631 41 -- 5.334 185 -- 
5 2019 2.026 52 -- 4.298 80 -- 1.673 42 -- 5.523 189 -- 
6 2020 2.080 53 -- 4.379 81 -- 1.716 43 -- 5.716 193 -- 
7 2021 2.134 55 -- 4.462 83 -- 1.760 44 -- 5.914 198 -- 
8 2022 2.190 56 -- 4.546 84 -- 1.805 45 -- 6.115 202 -- 
9 2023 2.247 57 -- 4.632 86 -- 1.851 46 -- 6.322 206 -- 

10 2024 2.305 58 -- 4.720 88 -- 1.898 47 -- 6.533 211 -- 
11 2025 2.364 59 -- 4.809 89 -- 1.946 48 -- 6.748 215 -- 
12 2026 2.424 60 -- 4.899 91 -- 1.994 49 -- 6.968 220 -- 
13 2027 2.486 62 -- 4.992 92 -- 2.044 50 -- 7.193 225 -- 
14 2028 2.549 63 -- 5.086 94 -- 2.095 51 -- 7.422 229 -- 
15 2029 2.613 64 -- 5.182 96 -- 2.147 52 -- 7.658 235 -- 
16 2030 2.679 66 -- 5.279 98 -- 2.200 53 -- 7.897 240 -- 
17 2031 2.746 67 -- 5.379 100 -- 2.254 54 -- 8.143 245 -- 
18 2032 2.815 69 -- 5.481 102 -- 2.309 55 -- 8.394 251 -- 
19 2033 2.884 70 -- 5.585 104 -- 2.365 56 -- 8.650 256 -- 
20 2034 2.956 71 -- 5.690 106 -- 2.423 58 -- 8.912 262 -- 
21 2035 3.029 73 -- 5.798 107 -- 2.481 59 -- 9.179 267 -- 
22 2036 3.103 75 -- 5.908 110 -- 2.541 60 -- 9.453 274 -- 
23 2037 3.179 76 -- 6.020 112 -- 2.602 61 -- 9.733 280 -- 
24 2038 3.257 78 -- 6.134 115 -- 2.665 63 -- 10.020 287 -- 
25 2039 3.336 79 -- 6.251 116 -- 2.729 64 -- 10.312 292 -- 
26 2040 3.418 81 -- 6.370 119 -- 2.794 65 -- 10.611 300 -- 
27 2041 3.500 83 -- 6.491 121 -- 2.861 66 -- 10.916 305 -- 
28 2042 3.585 85 -- 6.615 124 -- 2.929 68 -- 11.230 313 -- 
29 2043 3.672 87 -- 6.741 127 -- 2.999 70 -- 11.550 321 -- 
30 2044 3.798 126 -- 6.978 237 -- 3.159 161 -- 12.382 832 -- 
31 2045 3.940 143 -- 7.206 228 -- 3.276 117 -- 12.894 511 -- 
32 2046 4.045 105 -- 7.363 157 -- 3.362 85 -- 13.283 389 -- 
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3.2.6 Reservação 

 

A Tabela 23 apresenta o balanço da produção e reservação de água para a sede 

urbana do Município de Palmeira, para os anos estudados. Como ressaltado no PMBS 

(2014), o atual sistema produtor, com capacidade nominal de 50 L/s (ETA = 41,66 + 

Poço = 8,34) seria suficiente até o ano 17 do período estudado.  

A partir desta data é necessário ampliar a produção de água, instalando-se uma 

nova unidade de produção no rio do Salto, que além do suprimento das demandas 

apresentadas, está fortemente associada à garantia das vazões do manancial em 

época de estiagem e preservação da sua qualidade.  

Para as demais comunidades, o balanço de produção e reservação pode ser 

visualizado da Tabela 24 à Tabela 27. Para as localidades: Lago, Santa Bárbara de 

Cima e Pinheiral de Baixo, não será necessário ampliar a capacidade de reservação 

dos sistemas de abastecimento de água, apenas para Papagaios novos que será 

indispensável a implantação de um reservatório de 30m³ para suprir a demanda de 

água tratada. 
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Tabela 23 - Balanço da produção versus reservação de água para a sede urbana 
Sede 

Ano Projeto Ano Calendário 
Necessário Existente À implantar Balanço (+/-) 

Produção 
(L/s) 

Reservação 
(m3) 

Produção  
(L/s) 

Reservação (m3) Produção (L/s) Reservação (m3) Produção (L/s) Reservação (m3) 

1 2015 48,54 1397,97 50 900 0 500 1,46 -497,97 

2 2016 48,20 1388,19 50 1400 0 0 1,80 11,81 

3 2017 47,86 1378,44 50 1400 0 0 2,14 21,56 

4 2018 47,52 1368,64 50 1400 0 0 2,48 31,36 

5 2019 47,18 1358,87 50 1400 0 0 2,82 41,13 

6 2020 46,84 1349,06 50 1400 0 0 3,16 50,94 

7 2021 47,17 1358,40 50 1400 0 0 2,83 41,60 

8 2022 47,48 1367,42 50 1400 0 0 2,52 32,58 

9 2023 47,79 1376,26 50 1400 0 0 2,21 23,74 

10 2024 48,08 1384,70 50 1400 0 0 1,92 15,30 

11 2025 48,37 1392,96 50 1400 0 0 1,63 7,04 

12 2026 48,64 1400,90 50 1550 0 150 1,36 149,10 

13 2027 48,91 1408,51 50 1550 0 0 1,09 141,49 

14 2028 49,16 1415,87 50 1550 0 0 0,84 134,13 

15 2029 49,41 1422,98 50 1550 0 0 0,59 127,02 

16 2030 49,65 1429,82 50 1550 0 0 0,35 120,18 

17 2031 49,87 1436,35 50 1550 0 0 0,13 113,65 

18 2032 50,09 1442,56 75 1550 0 0 24,91 107,44 

19 2033 50,30 1448,51 75 1550 0 0 24,70 101,49 

20 2034 50,49 1454,21 75 1550 0 0 24,51 95,79 

21 2035 50,68 1459,65 75 1550 0 0 24,32 90,35 

22 2036 50,86 1464,77 75 1550 0 0 24,14 85,23 

23 2037 51,03 1469,57 75 1550 0 0 23,97 80,43 

24 2038 51,19 1474,18 75 1550 0 0 23,81 75,82 

25 2039 51,33 1478,40 75 1550 0 0 23,67 71,60 

26 2040 51,47 1482,43 75 1550 0 0 23,53 67,57 

27 2041 51,60 1486,14 75 1550 0 0 23,40 63,86 

28 2042 51,72 1489,60 75 1550 0 0 23,28 60,40 

29 2043 51,83 1492,74 75 1550 0 0 23,17 57,26 

30 2044 51,93 1495,62 75 1550 0 0 23,07 54,38 

31 2045 52,02 1498,18 75 1550 0 0 22,98 51,82 

32 2046 52,10 1500,48 75 1550 0 0 22,90 49,52 
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Tabela 24 - Balanço da produção versus reservação de água para a comunidade de Lago 
Lago 

Ano Projeto Ano Calendário 
Necessário Existente À Implantar Balanço (+/-) 

Produção 
(L/s) 

Reservação  
(m3) 

Produção 
L/s) 

Reservação  
(m3) 

Produção 
(L/s) 

Reservação  
(m3) 

Produção  
(L/s) 

Reservação  
(m3) 

1 2015 0,60 17,23 1,5 10 0 10 0,90 -7,23 
2 2016 0,60 17,20 1,5 20 0 0 0,90 2,80 
3 2017 0,60 17,16 1,5 20 0 0 0,90 2,84 
4 2018 0,59 17,13 1,5 20 0 0 0,91 2,87 
5 2019 0,59 17,10 1,5 20 0 0 0,91 2,90 
6 2020 0,59 17,07 1,5 20 0 0 0,91 2,93 
7 2021 0,60 17,28 1,5 20 0 0 0,90 2,72 
8 2022 0,61 17,50 1,5 20 0 0 0,89 2,50 
9 2023 0,62 17,71 1,5 20 0 0 0,89 2,29 

10 2024 0,62 17,93 1,5 20 0 0 0,88 2,07 
11 2025 0,63 18,14 1,5 20 0 0 0,87 1,86 
12 2026 0,64 18,35 1,5 20 0 0 0,86 1,65 
13 2027 0,64 18,57 1,5 20 0 0 0,86 1,43 
14 2028 0,65 18,78 1,5 20 0 0 0,85 1,22 
15 2029 0,66 19,00 1,5 20 0 0 0,84 1,00 
16 2030 0,67 19,21 1,5 20 0 0 0,83 0,79 
17 2031 0,67 19,42 1,5 20 0 0 0,83 0,58 
18 2032 0,68 19,64 1,5 20 0 0 0,82 0,36 
19 2033 0,69 19,85 1,5 20 0 5 0,81 0,15 
20 2034 0,70 20,07 1,5 25 0 0 0,80 4,93 
21 2035 0,70 20,28 1,5 25 0 0 0,80 4,72 
22 2036 0,71 20,49 1,5 25 0 0 0,79 4,51 
23 2037 0,72 20,71 1,5 25 0 0 0,78 4,29 
24 2038 0,73 20,92 1,5 25 0 0 0,77 4,08 
25 2039 0,73 21,14 1,5 25 0 0 0,77 3,86 
26 2040 0,74 21,35 1,5 25 0 0 0,76 3,65 
27 2041 0,75 21,56 1,5 25 0 0 0,75 3,44 
28 2042 0,76 21,78 1,5 25 0 0 0,74 3,22 
29 2043 0,76 21,99 1,5 25 0 0 0,74 3,01 
30 2044 0,77 22,21 1,5 25 0 0 0,73 2,79 
31 2045 0,78 22,42 1,5 25 0 0 0,72 2,58 
32 2046 0,79 22,85 1,5 25 0 0 0,71 2,15 
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Tabela 25 - Balanço da produção versus reservação de água para a comunidade de Santa Bárbara de Cima 
Santa Bárbara de Cima 

Ano Projeto Ano Calendário 
Necessário Existente À implantar Balanço (+/-) 

Produção  
(L/s) 

Reservação  
(m3) 

Produção  
(L/s) 

Reservação  
(m3) 

Produção  
(L/s) 

Reservação  
(m3) 

Produção  
(L/s) 

Reservação 
 (m3) 

1 2015 1,31 37,70 1,83 55 0 0 0,52 17,30 
2 2016 1,30 37,36 1,83 55 0 0 0,54 17,64 
3 2017 1,29 37,03 1,83 55 0 0 0,55 17,97 
4 2018 1,27 36,71 1,83 55 0 0 0,56 18,29 
5 2019 1,26 36,40 1,83 55 0 0 0,57 18,60 
6 2020 1,25 36,10 1,83 55 0 0 0,58 18,90 
7 2021 1,26 36,32 1,83 55 0 0 0,57 18,68 
8 2022 1,27 36,53 1,83 55 0 0 0,56 18,47 
9 2023 1,28 36,75 1,83 55 0 0 0,56 18,25 

10 2024 1,28 36,97 1,83 55 0 0 0,55 18,03 
11 2025 1,29 37,19 1,83 55 0 0 0,54 17,81 
12 2026 1,30 37,41 1,83 55 0 0 0,53 17,59 
13 2027 1,31 37,62 1,83 55 0 0 0,53 17,38 
14 2028 1,31 37,84 1,83 55 0 0 0,52 17,16 
15 2029 1,32 38,06 1,83 55 0 0 0,51 16,94 
16 2030 1,33 38,28 1,83 55 0 0 0,50 16,72 
17 2031 1,34 38,50 1,83 55 0 0 0,50 16,50 
18 2032 1,34 38,71 1,83 55 0 0 0,49 16,29 
19 2033 1,35 38,93 1,83 55 0 0 0,48 16,07 
20 2034 1,36 39,15 1,83 55 0 0 0,47 15,85 
21 2035 1,37 39,37 1,83 55 0 0 0,47 15,63 
22 2036 1,37 39,59 1,83 55 0 0 0,46 15,41 
23 2037 1,38 39,80 1,83 55 0 0 0,45 15,20 
24 2038 1,39 40,02 1,83 55 0 0 0,44 14,98 
25 2039 1,40 40,24 1,83 55 0 0 0,44 14,76 
26 2040 1,40 40,46 1,83 55 0 0 0,43 14,54 
27 2041 1,41 40,68 1,83 55 0 0 0,42 14,32 
28 2042 1,42 40,89 1,83 55 0 0 0,41 14,11 
29 2043 1,43 41,11 1,83 55 0 0 0,41 13,89 
30 2044 1,44 41,33 1,83 55 0 0 0,40 13,67 
31 2045 1,44 41,55 1,83 55 0 0 0,39 13,45 
32 2046 1,46 41,98 1,83 55 0 0 0,38 13,02 
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Tabela 26 - Balanço da produção versus reservação de água para a comunidade de Pinheiral de Baixo 
Pinheiral de Baixo 

Ano Projeto Ano Calendário 
Necessário Existente À Implantar Balanço (+/-) 

Produção  
(L/s) 

Reservação  
(m3) 

Produção  
(L/s) 

Reservação  
(m3) 

Produção  
(L/s) 

Reservação  
(m3) 

Produção  
(L/s) 

Reservação 
 (m3) 

1 2015 0,50 14,27 3,06 15 0 0 2,56 0,73 
2 2016 0,49 14,24 3,06 15 0 0 2,56 0,76 
3 2017 0,49 14,22 3,06 15 0 0 2,56 0,78 
4 2018 0,49 14,19 3,06 15 0 0 2,56 0,81 
5 2019 0,49 14,17 3,06 15 0 0 2,56 0,83 
6 2020 0,49 14,15 3,06 15 0 0 2,56 0,85 
7 2021 0,50 14,33 3,06 15 0 0 2,56 0,67 
8 2022 0,50 14,51 3,06 15 0 0 2,55 0,49 
9 2023 0,51 14,69 3,06 15 0 0 2,55 0,31 

10 2024 0,52 14,87 3,06 15 0 5 2,54 0,13 
11 2025 0,52 15,05 3,06 20 0 0 2,53 4,95 
12 2026 0,53 15,23 3,06 20 0 0 2,53 4,77 
13 2027 0,54 15,41 3,06 20 0 0 2,52 4,59 
14 2028 0,54 15,59 3,06 20 0 0 2,51 4,41 
15 2029 0,55 15,77 3,06 20 0 0 2,51 4,23 
16 2030 0,55 15,95 3,06 20 0 0 2,50 4,05 
17 2031 0,56 16,13 3,06 20 0 0 2,50 3,87 
18 2032 0,57 16,31 3,06 20 0 0 2,49 3,69 
19 2033 0,57 16,49 3,06 20 0 0 2,48 3,51 
20 2034 0,58 16,67 3,06 20 0 0 2,48 3,33 
21 2035 0,59 16,85 3,06 20 0 0 2,47 3,15 
22 2036 0,59 17,03 3,06 20 0 0 2,46 2,97 
23 2037 0,60 17,21 3,06 20 0 0 2,46 2,79 
24 2038 0,60 17,39 3,06 20 0 0 2,45 2,61 
25 2039 0,61 17,57 3,06 20 0 0 2,45 2,43 
26 2040 0,62 17,75 3,06 20 0 0 2,44 2,25 
27 2041 0,62 17,93 3,06 20 0 0 2,43 2,07 
28 2042 0,63 18,11 3,06 20 0 0 2,43 1,89 
29 2043 0,64 18,29 3,06 20 0 0 2,42 1,71 
30 2044 0,64 18,47 3,06 20 0 0 2,41 1,53 
31 2045 0,65 18,65 3,06 20 0 0 2,41 1,35 
32 2046 0,66 19,01 3,06 20 0 0 2,40 0,99 
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Tabela 27 - Balanço da produção versus reservação de água para a comunidade de Papagaios Novos 
Papagaios Novos 

Ano Projeto Ano Calendário 
Necessário Existente À Implantar Balanço (+/-) 

Produção (L/s) Reservação (m3) Produção (L/s) Reservação (m3) Produção (L/s) Reservação (m3) Produção (L/s) Reservação (m3) 

1 2015 1,57 45,28 5,56 45 0 30 3,98 -0,28 
2 2016 1,59 45,67 5,56 75 0 0 3,97 29,33 
3 2017 1,60 46,05 5,56 75 0 0 3,96 28,95 
4 2018 1,61 46,42 5,56 75 0 0 3,94 28,58 
5 2019 1,62 46,77 5,56 75 0 0 3,93 28,23 
6 2020 1,64 47,12 5,56 75 0 0 3,92 27,88 
7 2021 1,67 48,13 5,56 75 0 0 3,88 26,87 
8 2022 1,71 49,15 5,56 75 0 0 3,85 25,85 
9 2023 1,74 50,16 5,56 75 0 0 3,81 24,84 

10 2024 1,78 51,17 5,56 75 0 0 3,78 23,83 
11 2025 1,81 52,19 5,56 75 0 0 3,74 22,81 
12 2026 1,85 53,20 5,56 75 0 0 3,71 21,80 
13 2027 1,88 54,22 5,56 75 0 0 3,67 20,78 
14 2028 1,92 55,23 5,56 75 0 0 3,64 19,77 
15 2029 1,95 56,24 5,56 75 0 0 3,60 18,76 
16 2030 1,99 57,26 5,56 75 0 0 3,57 17,74 
17 2031 2,02 58,27 5,56 75 0 0 3,53 16,73 
18 2032 2,06 59,29 5,56 75 0 0 3,50 15,71 
19 2033 2,09 60,30 5,56 75 0 0 3,46 14,70 
20 2034 2,13 61,31 5,56 75 0 0 3,43 13,69 
21 2035 2,16 62,33 5,56 75 0 0 3,39 12,67 
22 2036 2,20 63,34 5,56 75 0 0 3,36 11,66 
23 2037 2,23 64,36 5,56 75 0 0 3,32 10,64 
24 2038 2,27 65,37 5,56 75 0 0 3,29 9,63 
25 2039 2,31 66,38 5,56 75 0 0 3,25 8,62 
26 2040 2,34 67,40 5,56 75 0 0 3,22 7,60 
27 2041 2,38 68,41 5,56 75 0 0 3,18 6,59 
28 2042 2,41 69,43 5,56 75 0 0 3,14 5,57 
29 2043 2,45 70,44 5,56 75 0 0 3,11 4,56 
30 2044 2,48 71,45 5,56 75 0 0 3,07 3,55 
31 2045 2,52 72,47 5,56 75 0 0 3,04 2,53 
32 2046 2,59 74,50 5,56 75 0 0 2,97 0,50 
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3.2.6 Análise do Alcance das Intervenções Propostas Para o Abastecimento de Água 

 

As intervenções para o abastecimento de água durante o período proposto 

elevarão a infraestrutura existente no último ano de projeto para: 

 

• 14.424 economias de água; 

• 13.635 ligações domiciliares; 

• 72.445 hidrômetros; 

• A reservação de água deve ser ampliada para 1.658,82 m³; 

• A rede de distribuição deve totalizar 248.229 metros.  

 

3.3 Esgotamento Sanitário 

 

3.3.1 Metas de Cobertura  

 

Para o sistema de esgotamento sanitário, prevê-se atingir 95% de atendimento 

com rede coletora de esgoto desde 2015 até o ano de 2046 para a sede urbana. Para 

o distrito de Papagaios Novos e demais comunidades, prevê-se 100% de atendimento 

por meio de soluções individuais.  

A Tabela 28 apresenta as metas para o sistema de esgotamento sanitário da 

sede urbana de Palmeira-PR. 
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Tabela 28 –Metas para o sistema de esgotamento sanitário da sede urbana 
Ano 

População sede Meta População atendida 
Projeto Calendário 

1 2015 20.283 95% 19.269 
2 2016 20.451 95% 19.428 
3 2017 20.615 95% 19.584 
4 2018 20.774 95% 19.735 
5 2019 20.929 95% 19.883 
6 2020 21.079 95% 20.025 
7 2021 21.225 95% 20.164 
8 2022 21.366 95% 20.298 
9 2023 21.504 95% 20.429 

10 2024 21.636 95% 20.554 
11 2025 21.765 95% 20.677 
12 2026 21.889 95% 20.795 
13 2027 22.008 95% 20.908 
14 2028 22.123 95% 21.017 
15 2029 22.234 95% 21.122 
16 2030 22.341 95% 21.224 
17 2031 22.443 95% 21.321 
18 2032 22.540 95% 21.413 
19 2033 22.633 95% 21.501 
20 2034 22.722 95% 21.586 
21 2035 22.807 95% 21.667 
22 2036 22.887 95% 21.743 
23 2037 22.962 95% 21.814 
24 2038 23.034 95% 21.882 
25 2039 23.100 95% 21.945 
26 2040 23.163 95% 22.005 
27 2041 23.221 95% 22.060 
28 2042 23.275 95% 22.111 
29 2043 23.324 95% 22.158 
30 2044 23.369 95% 22.201 
31 2045 23409 95% 22.239 
32 2046 23445 95% 22.273 
 

Segundo informações do IBGE (2010), 0,55% dos domicílios da cidade de 

Palmeira-PR não possuem banheiro, o que representa 54 domicílios. Destes, 25 se 

encontram na área rural. Portanto para atingir os 100% de domicílios com banheiro, a 

CONASA, tanto na área urbana, quanto na área rural, irá nos três primeiros anos 

localizar estes domicílios e promover a adequação destes ao sistema de esgotamento 

apropriado, sendo a ligação do domicílio à rede, na área urbana, e a implantação de 

fossas sépticas na área rural, garantindo assim a meta de atendimento de 100% por 

soluções individuais nas áreas rurais (Lago, Pinheiral de Baixo, Santa Bárbara de 

Cima e Papagaios Novos). 
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3.3.2 Economias e Ligações 

 

A Tabela 29 apresenta a projeção do número de economias e ligações de esgoto 

para o SES de Palmeira-PR, relativo a sede urbana ao longo do período estudado. 

 

Tabela 29 – Projeção do número de economias e ligações de esgoto para o SES de Palmeira-PR 

Projeção Calendário 
População 

Sede 
Economias  Ligações 

Incrementos 
Economias Ligações 

1 2015 20.283 7050 6623 148 138 
2 2016 20.451 7198 6761 148 138 
3 2017 20.615 7346 6901 148 140 
4 2018 20.774 7497 7042 151 142 
5 2019 20.929 7648 7185 151 143 
6 2020 21.079 7801 7329 153 144 
7 2021 21.225 7956 7475 155 145 
8 2022 21.366 8111 7620 155 145 
9 2023 21.504 8269 7767 158 147 

10 2024 21.636 8427 7916 158 149 
11 2025 21.765 8586 8066 160 149 
12 2026 21.889 8748 8218 162 152 
13 2027 22.008 8908 8369 161 151 
14 2028 22.123 9071 8522 162 153 
15 2029 22.234 9235 8675 164 154 
16 2030 22.341 9401 8831 166 156 
17 2031 22.443 9568 8989 167 158 
18 2032 22.540 9737 9147 168 158 
19 2033 22.633 9905 9304 168 158 
20 2034 22.722 10076 9465 171 161 
21 2035 22.807 10248 9626 172 162 
22 2036 22.887 10421 9789 173 162 
23 2037 22.962 10594 9952 174 163 
24 2038 23.034 10772 10119 178 167 
25 2039 23.100 10948 10285 176 165 
26 2040 23.163 11126 10452 179 167 
27 2041 23.221 11305 10620 179 168 
28 2042 23.275 11486 10790 181 170 
29 2043 23.324 11669 10961 182 171 
30 2044 23.369 11851 11133 182 172 
31 2045 23.409 12196 11457 345 324 
32 2046 23.445 12416 11663 219 206 

 

3.3.3 Rede de Esgoto 

 

 A Tabela 30 apresenta a quantidade de rede de esgoto a serem implantadas ao 

longo do período estudado para a sede urbana do Município de Palmeira. 

79 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 



 
 

Tabela 30 – Projeção da quantidade de rede de esgoto a serem implantadas 

Projeção Cal. 
População 

Sede 
Incrementos 

Rede (m) 
Incrementos 

(m) 
Substituição 

(m) Economias Ligações 
1 2015 20.283 147 138 92.382 1.929 1.540 
2 2016 20.451 147 138 94.310 1.929 1.540 
3 2017 20.615 147 139 96.252 1.942 1.540 
4 2018 20.774 150 142 98.234 1.982 -- 
5 2019 20.929 152 142 100.216 1.982 -- 
6 2020 21.079 152 143 102.224 2.008 -- 
7 2021 21.225 154 145 104.259 2.035 -- 
8 2022 21.366 155 144 106.280 2.022 -- 
9 2023 21.504 156 147 108.342 2.062 -- 

10 2024 21.636 158 148 110.417 2.075 -- 
11 2025 21.765 159 149 112.505 2.088 -- 
12 2026 21.889 161 150 114.606 2.101 -- 
13 2027 22.008 162 151 116.721 2.115 -- 
14 2028 22.123 162 152 118.849 2.128 -- 
15 2029 22.234 163 154 121.003 2.155 -- 
16 2030 22.341 165 155 123.171 2.168 -- 
17 2031 22.443 167 158 125.379 2.208 -- 
18 2032 22.540 167 157 127.574 2.195 -- 
19 2033 22.633 168 158 129.781 2.208 -- 
20 2034 22.722 170 160 132.016 2.234 -- 
21 2035 22.807 171 162 134.277 2.261 -- 
22 2036 22.887 173 162 136.538 2.261 -- 
23 2037 22.962 173 163 138.825 2.288 -- 
24 2038 23.034 177 165 141.140 2.314 -- 
25 2039 23.100 176 165 143.454 2.314 -- 
26 2040 23.163 178 166 145.781 2.328 -- 
27 2041 23.221 178 167 148.122 2.341 -- 
28 2042 23.275 181 170 150.503 2.381 -- 
29 2043 23.324 181 171 152.897 2.394 -- 
30 2044 23.369 182 171 155.291 2.394 -- 
31 2045 23.409 343 322 159.800 4.509 -- 
32 2046 23.445 219 206 162.686 2.886 -- 

 

3.3.4 Projeção de Demandas 

 

 A Tabela 31 apresenta a projeção de demandas do sistema de esgotamento 

sanitário do Município de Palmeira-PR. Para as projeções das contribuições de 

esgoto, foram adotados os mesmos parâmetros de água, acrescidos do coeficiente 

de retorno de 0,8 e da taxa de infiltração de 0,1 L/s.km de rede coletora. 
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Tabela 31 - Projeção de demandas do SES de Palmeira-PR 

Ano 
Projeto 

Ano Calendário 
População 

Atendida Esgoto 
Rede Coletora 

(m) 
Vazão Contribuição 

(L/s) 
Vazão 

Infiltração (L/s) 

Vazão ETE Carga 
Orgânica (kg. 

DBO.dia) 

ETE 
Balanço (+/-) 

(L/s) 
Média (L/s) Máx. Diária (L/s) Mín. Diária (L/s) Existente (l/s) 

Implantar / 
Ampliar (L/s) 

1 2015 20.283 92.727,60 21,03 9,27 30,31 36,37 54,55 1.095,28 35,00 0,00 4,69 

2 2016 20.451 94.656,10 21,21 9,47 30,67 36,81 55,21 1.104,35 35,00 0,00 4,33 

3 2017 20.615 96.611,20 21,38 9,66 31,04 37,25 55,87 1.113,21 35,00 0,00 3,96 

4 2018 20.774 98.592,90 21,54 9,86 31,40 37,68 56,52 1.121,80 35,00 0,00 3,60 

5 2019 20.929 100.587,90 21,70 10,06 31,76 38,12 57,17 1.130,17 35,00 0,00 3,24 

6 2020 21.079 102.609,50 21,86 10,26 32,12 38,54 57,82 1.138,27 35,00 0,00 2,88 

7 2021 21.225 104.644,40 22,01 10,46 32,48 38,97 58,46 1.146,15 35,00 0,00 2,52 

8 2022 21.366 106.679,30 22,16 10,67 32,83 39,39 59,09 1.153,76 35,00 0,00 2,17 

9 2023 21.504 108.740,80 22,30 10,87 33,17 39,81 59,71 1.161,22 35,00 0,00 1,83 

10 2024 21.636 110.828,90 22,44 11,08 33,52 40,22 60,34 1.168,34 35,00 0,00 1,48 

11 2025 21.765 112.917,00 22,57 11,29 33,86 40,64 60,95 1.175,31 35,00 0,00 1,14 

12 2026 21.889 115.045,00 22,70 11,50 34,20 41,05 61,57 1.182,01 35,00 0,00 0,80 

13 2027 22.008 117.159,70 22,82 11,72 34,54 41,45 62,17 1.188,43 35,00 0,00 0,46 

14 2028 22.123 119.301,00 22,94 11,93 34,87 41,85 62,77 1.194,64 35,00 6,00 6,13 

15 2029 22.234 121.455,60 23,06 12,15 35,20 42,24 63,37 1.200,64 41,00 0,00 5,80 

16 2030 22.341 123.636,80 23,17 12,36 35,53 42,64 63,96 1.206,41 41,00 0,00 5,47 

17 2031 22.443 125.844,60 23,27 12,58 35,86 43,03 64,55 1.211,92 41,00 0,00 5,14 

18 2032 22.540 128.052,40 23,37 12,81 36,18 43,42 65,12 1.217,16 41,00 0,00 4,82 

19 2033 22.633 130.260,20 23,47 13,03 36,50 43,80 65,70 1.222,18 41,00 0,00 4,50 

20 2034 22.722 132.507,90 23,56 13,25 36,81 44,18 66,27 1.226,99 41,00 0,00 4,19 

21 2035 22.807 134.768,90 23,65 13,48 37,13 44,55 66,83 1.231,58 41,00 0,00 3,87 

22 2036 22.887 137.043,20 23,73 13,70 37,44 44,93 67,39 1.235,90 41,00 0,00 3,56 

23 2037 22.962 139.330,80 23,81 13,93 37,75 45,29 67,94 1.239,95 41,00 0,00 3,25 

24 2038 23.034 141.671,60 23,89 14,17 38,05 45,67 68,50 1.243,84 41,00 0,00 2,95 

25 2039 23.100 143.985,80 23,96 14,40 38,35 46,02 69,04 1.247,40 41,00 0,00 2,65 

26 2040 23.163 146.326,60 24,02 14,63 38,65 46,38 69,58 1.250,80 41,00 0,00 2,35 

27 2041 23.221 148.680,70 24,08 14,87 38,95 46,74 70,11 1.253,93 41,00 0,00 2,05 

28 2042 23.275 151.061,40 24,14 15,11 39,24 47,09 70,64 1.256,85 41,00 0,00 1,76 

29 2043 23.324 153.455,40 24,19 15,35 39,53 47,44 71,16 1.259,50 41,00 0,00 1,47 

30 2044 23.369 155.862,70 24,23 15,59 39,82 47,78 71,68 1.261,93 41,00 0,00 1,18 

31 2045 23.409 160.398,00 24,28 16,04 40,32 48,38 72,57 1.264,09 41,00 0,00 0,68 

32 2046 23.445 163.284,10 24,31 16,33 40,64 48,77 73,16 1.266,03 41,00 0,00 0,36 

 

81 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 



 

3.3.5 Estações Elevatórias 

 

A Tabela 32 apresenta a projeção da quantidade de Estações Elevatórias de 

Esgoto necessária para o SES de Palmeira-PR.  

 

Tabela 32 – Projeção do número de estações elevatórias para o SES de Palmeira-PR 

Proj. 
Ano 
Cal. 

População 
Atendida - 

Esgoto 

Extensão 
Rede 

Coletora 
(m) 

Incremento 
Anual de 

Rede 
Coletora 

(m) 

Elevatórias Esgoto Linhas 
de 

Recalque 
(m) 

Existente 
(un) 

À 
Implantar 

(un) 

Total 
Acumulado 

(un) 
1 2015 20.283 92.382 1.929 1 1 2 --- 
2 2016 20.451 94.310 1.929 2 0 2 --- 
3 2017 20.615 96.252 1.942 2 0 2 --- 
4 2018 20.774 98.234 1.982 2 0 2 --- 
5 2019 20.929 100.216 1.982 2 0 2 --- 
6 2020 21.079 102.224 2.008 2 0 2 --- 
7 2021 21.225 104.259 2.035 2 1 3 1500 
8 2022 21.366 106.280 2.022 3 0 3 --- 
9 2023 21.504 108.342 2.062 3 0 3 --- 

10 2024 21.636 110.417 2.075 3 0 3 --- 
11 2025 21.765 112.505 2.088 3 0 3 --- 
12 2026 21.889 114.606 2.101 3 1 4 1500 
13 2027 22.008 116.721 2.115 4 0 4 --- 
14 2028 22.123 118.849 2.128 4 0 4 --- 
15 2029 22.234 121.003 2.155 4 0 4 --- 
16 2030 22.341 123.171 2.168 4 0 4 --- 
17 2031 22.443 125.379 2.208 4 1 5 1500 
18 2032 22.540 127.574 2.195 5 0 5 --- 
19 2033 22.633 129.781 2.208 5 0 5 --- 
20 2034 22.722 132.016 2.234 5 0 5 --- 
21 2035 22.807 134.277 2.261 5 0 5 --- 
22 2036 22.887 136.538 2.261 5 1 6 1500 
23 2037 22.962 138.825 2.288 6 0 6 --- 
24 2038 23.034 141.140 2.314 6 0 6 --- 
25 2039 23.100 143.454 2.314 6 0 6 --- 
26 2040 23.163 145.781 2.328 6 0 6 --- 
27 2041 23.221 148.122 2.341 6 1 7 1500 
28 2042 23.275 150.503 2.381 7 0 7 --- 
29 2043 23.324 152.897 2.394 7 0 7 --- 
30 2044 23.369 155.291 2.394 7 0 7 --- 
31 2045 23.409 159.800 4.509 7 0 7   
32 2046 23.445 162.686 2.886 7 6 7 7500 
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3.3.6 Análise do Alcance das Intervenções Propostas Para o Esgotamento Sanitário 

 

 As intervenções para o sistema de esgotamento sanitário durante o período 

proposto consistirão no alcance para o último ano de projeto de: 

 

• 6.740 economias de esgoto; 

• 6.362 ligações prediais; 

• 162.686 metros de rede coletora de esgoto; 

• 6 Estações Elevatórias de Esgoto; 

• Ampliação da capacidade da ETE para 41 l/s.  

 

3.4 Sistema de Manejo de Resíduos 

 

 O principal objetivo do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de 

Palmeira (2014) é a universalização do acesso aos serviços, especificamente neste 

caso, coleta e disposição final adequada dos resíduos sólidos urbanos e também dos 

demais serviços de limpeza pública urbana. 

 Para garantir o atingimento deste objetivo é necessário o estudo da demanda 

para um horizonte de planejamento de no mínimo 30 anos, observando índices e 

tendências de crescimento populacional obtidos de dados censitários, crescimento da 

geração de resíduos e os reflexos de programas de educação ambiental, no âmbito 

do município em estudo. 

 O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, tendo como fonte o IBGE, 

traz o dado de que a população urbana do município de Palmeira apresentou 

crescimento médio de 1,16% ao ano no período compreendido entre 2.000 e 2.010. 

Já a população rural apresentou um crescimento negativo de -0,63% no mesmo 

período. Isto sugere que está havendo uma migração da população da zona rural para 

a zona urbana. No censo de 2010 a população total urbana do município de Palmeira 

era de 19.375, representando 60% da população total do município.  

 Ainda no PMSB, agora analisando o número de domicílios do município, para o 

mesmo período (2.000 – 2.010), a taxa média de crescimento para a zona urbana foi 

de 2,72% ao ano. Índice consideravelmente superior à taxa de crescimento da 
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população (134%). O número de domicílios na área urbana de Palmeira, no 

levantamento censitário de 2.010, era de 5.959. 

 Outro dado importante apresentado no PMSB é a taxa média de moradores por 

domicílio que, seguindo a tendência nacional está diminuindo, no censo de 2.010 era 

de 3,31 moradores por domicílio.  

 Como a projeção de crescimento populacional tem apresentado uma tendência 

bastante conservadora, apesar de sempre crescente, porém com redução constante 

das taxas, a expectativa é que a população apresente neste período de projeto, com 

horizonte de 30 anos, um crescimento total de pouco mais de 15%, baseado em dados 

censitário do IBGE apresentados no PMSB de Palmeira (2014). 

 Desta forma, deve-se manter estudos com a finalidade de analisar os seguintes 

fatos: de que há uma tendência de migração da população da zona rural para a zona 

urbana, ao mesmo tempo que há uma diminuição do número de moradores por 

domicílio, e também de que com a melhoria da qualidade de vida, haverá uma 

tendência de aumento da geração per capita de resíduos.  

 A Tabela 33 apresenta a projeção de demanda de geração de resíduos sólidos 

para a sede urbana e distritos do Município de Palmeira durante o período de estudo.
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Tabela 33 - Projeção de demanda de geração de resíduos sólidos para a sede urbana e distritos do Município de Palmeira 

Ano Projeto Ano Calen. 
Geração de 

RSU 
(kg/hab.dia) 

Pop. Sede 
Geração 
(ton/mês) 

Pop. Lago 
Geração 
(ton/mês) 

Pop. Witmarsum 
Geração 
(ton/mês) 

Pop. Colônia 
Maciel 

Geração 
(ton/mês) 

Pop. Papagaios 
Novos 

Geração 
(ton/mês) 

Pop. 
Vieiras 

Geração 
(ton/mês) 

1 2015 0,778 20.283 473,41 250 5,84 514 11,99 619 14,45 657 15,33 390 9,09 
2 2016 0,778 20.451 477,33 254 5,92 517 12,07 622 14,53 673 15,70 393 9,17 
3 2017 0,778 20.615 481,15 257 6,00 520 12,15 626 14,61 689 16,07 396 9,25 
4 2018 0,778 20.774 484,87 261 6,08 524 12,23 629 14,69 705 16,44 400 9,33 
5 2019 0,778 20.929 488,48 264 6,17 527 12,31 633 14,77 720 16,81 403 9,41 
6 2020 0,778 21.079 491,98 268 6,25 531 12,39 636 14,84 736 17,18 407 9,49 
7 2021 0,778 21.225 495,39 271 6,33 534 12,47 639 14,92 752 17,55 410 9,57 
8 2022 0,778 21.366 498,68 275 6,42 538 12,55 643 15,00 768 17,92 414 9,65 
9 2023 0,778 21.504 501,90 279 6,50 541 12,62 646 15,08 784 18,29 417 9,73 

10 2024 0,778 21.636 504,98 282 6,58 544 12,70 650 15,16 800 18,66 420 9,81 
11 2025 0,778 21.765 508,00 286 6,67 548 12,78 653 15,24 815 19,03 424 9,89 
12 2026 0,778 21.889 510,89 289 6,75 551 12,86 656 15,32 831 19,40 427 9,97 
13 2027 0,778 22.008 513,67 293 6,83 555 12,94 660 15,40 847 19,77 431 10,05 
14 2028 0,778 22.123 516,35 296 6,92 558 13,02 663 15,48 863 20,14 434 10,13 
15 2029 0,778 22.234 518,94 300 7,00 561 13,10 667 15,56 879 20,51 437 10,21 
16 2030 0,778 22.341 521,44 304 7,08 565 13,18 670 15,64 895 20,88 441 10,29 
17 2031 0,778 22.443 523,82 307 7,17 568 13,26 674 15,72 911 21,25 444 10,37 
18 2032 0,778 22.540 526,08 311 7,25 572 13,34 677 15,80 926 21,62 448 10,45 
19 2033 0,778 22.633 528,25 314 7,33 575 13,42 680 15,88 942 21,99 451 10,53 
20 2034 0,778 22.722 530,33 318 7,42 578 13,50 684 15,96 958 22,36 454 10,61 
21 2035 0,778 22.807 532,32 321 7,50 582 13,58 687 16,04 974 22,73 458 10,68 
22 2036 0,778 22.887 534,18 325 7,58 585 13,66 691 16,12 990 23,10 461 10,76 
23 2037 0,778 22.962 535,93 328 7,67 589 13,74 694 16,20 1.006 23,47 465 10,84 
24 2038 0,778 23.034 537,61 332 7,75 592 13,82 697 16,28 1.021 23,84 468 10,92 
25 2039 0,778 23.100 539,15 336 7,83 595 13,90 701 16,36 1.037 24,21 471 11,00 
26 2040 0,778 23.163 540,62 339 7,92 599 13,98 704 16,44 1.053 24,58 475 11,08 
27 2041 0,778 23.221 541,98 343 8,00 602 14,06 708 16,51 1.069 24,95 478 11,16 
28 2042 0,778 23.275 543,24 346 8,08 606 14,14 711 16,59 1.085 25,32 482 11,24 
29 2043 0,778 23.324 544,38 350 8,17 609 14,22 714 16,67 1.101 25,69 485 11,32 
30 2044 0,778 23.369 545,43 357 8,33 612 14,29 718 16,75 1.164 27,17 488 11,40 
31 2045 0,778 23.409 546,37 361 8,42 616 14,37 721 16,83 1.180 27,54 492 11,48 
32 2046 0,778 23.445 547,21 364 8,50 619 14,45 725 16,91 1.196 27,91 495 11,56 
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Têm-se como meta para o sistema de manejo de resíduos a manutenção da 

cobertura de 100% para a sede, distrito e demais localidades rurais (Lago, 

Witmarsum, Colônia Maciel, Papagaios Novos e Vieiras) ao longo do período 

analisado. A Tabela 34 apresenta as metas de atendimento para o sistema de manejo 

de resíduos e a população atendida ao longo do período estudado. 

 

Tabela 34 - Metas de cobertura para o sistema de manejo de resíduos 
Ano População 

Proj. Cal. Sede Lago Witmarsum 
Colônia 
Maciel 

Papagaios 
Novos 

Vieiras Total Meta 
População 
atendida 

1 2015 20.283 250 514 619 657 390 22.712 100% 22.712 
2 2016 20.451 254 517 622 673 393 22.910 100% 22.910 
3 2017 20.615 257 520 626 689 396 23.104 100% 23.104 
4 2018 20.774 261 524 629 705 400 23.292 100% 23.292 
5 2019 20.929 264 527 633 720 403 23.477 100% 23.477 
6 2020 21.079 268 531 636 736 407 23.656 100% 23.656 
7 2021 21.225 271 534 639 752 410 23.832 100% 23.832 
8 2022 21.366 275 538 643 768 414 24.003 100% 24.003 
9 2023 21.504 279 541 646 784 417 24.170 100% 24.170 

10 2024 21.636 282 544 650 800 420 24.332 100% 24.332 
11 2025 21.765 286 548 653 815 424 24.491 100% 24.491 
12 2026 21.889 289 551 656 831 427 24.644 100% 24.644 
13 2027 22.008 293 555 660 847 431 24.793 100% 24.793 
14 2028 22.123 296 558 663 863 434 24.938 100% 24.938 
15 2029 22.234 300 561 667 879 437 25.078 100% 25.078 
16 2030 22.341 304 565 670 895 441 25.215 100% 25.215 
17 2031 22.443 307 568 674 911 444 25.346 100% 25.346 
18 2032 22.540 311 572 677 926 448 25.473 100% 25.473 
19 2033 22.633 314 575 680 942 451 25.596 100% 25.596 
20 2034 22.722 318 578 684 958 454 25.714 100% 25.714 
21 2035 22.807 321 582 687 974 458 25.829 100% 25.829 
22 2036 22.887 325 585 691 990 461 25.939 100% 25.939 
23 2037 22.962 328 589 694 1.006 465 26.043 100% 26.043 
24 2038 23.034 332 592 697 1.021 468 26.145 100% 26.145 
25 2039 23.100 336 595 701 1.037 471 26.240 100% 26.240 
26 2040 23.163 339 599 704 1.053 475 26.333 100% 26.333 
27 2041 23.221 343 602 708 1.069 478 26.421 100% 26.421 
28 2042 23.275 346 606 711 1.085 482 26.504 100% 26.504 
29 2043 23.324 350 609 714 1.101 485 26.583 100% 26.583 
30 2044 23.369 357 612 718 1.164 488 26.709 100% 26.709 
31 2045 23.409 361 616 721 1.180 492 26.778 100% 26.778 
32 2046 23.445 364 619 725 1.196 495 26.844 100% 26.844 
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Tomando-se por base os dados de demanda de geração de resíduos sólidos 

para o horizonte de estudo, já apresentados no presente documento, a Tabela 35 à 

Tabela 39 apresentam a estrutura demandada estimada para se manter a 

universalização dos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana no 

Município de Palmeira. 

 

Tabela 35 – Estrutura demandada para coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais 

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS 

Período: do 1º ao 10º ano 

Equipe: 1 equipe diurna e 1 equipe noturna, com motorista de descarga 

Frota: 1 CCL operacional + 1 CCL reserva 

  

Período: do 11º ao 30º ano 

Equipe: 2 equipes diurnas e 1 equipe noturna, com motorista de descarga 

Frota: 2 CCL operacional + 1 CCL reserva 

 

Tabela 36 - Estrutura demandada para coleta de resíduos recicláveis 

COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS 

Período: do 1º ao 10º ano 

Equipe: 1 equipe diurna e 1 equipe noturna 

Frota: 1 caminhão baú operacional + 1 caminhão baú reserva 

  

Período: do 11º ao 30º ano 

Equipe: 2 equipes diurnas e 1 equipe noturna 

Frota: 2 caminhões baú operacional + 1 caminhão baú reserva 

 

Tabela 37 - Estrutura demandada para operação e manutenção do aterro sanitário 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

Período: do 1º ao 30º ano 

Equipe: 2 serventes e 1 motorista operador 

Frota: 1 caminhão basculante + 1 trator de esteiras + 1 retroescavadeira 
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Tabela 38 - Estrutura demandada para execução de serviços diversos 
EQUIPE PADRÃO PARA SERVIÇOS DIVERSOS 

Período: do 1º ao 30º ano 

Equipe: 4 coletores de resíduos vegetais e 2 roçadores 

Frota: 1 utilitário com capacidade para 8 passageiros 

Equipamentos: 2 roçadeiras costal 

 

Tabela 39 - Estrutura demandada para varrição manual 

VARRIÇÃO MANUAL 

Período: do 1º ao 30º ano 

Equipe: 4 garis varredores 

Equipamentos: 4 lutocares 
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4. PROPOSTA TÉCNICA DE PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

4.1 Detalhamento de Indicadores Para a Avaliação de Contrato Para a Prestação dos 

Serviços Públicos de Saneamento Básico 

 

4.1.1 Indicadores Para a Avaliação de Contrato Para a Prestação do Serviço de 

Abastecimento de Água 

 

A avaliação e monitoramento do contrato e das metas estabelecidas para a 

prestação do serviço de abastecimento de água no Município de Palmeira serão 

realizados através da utilização dos seguintes indicadores: 

• CBA – Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água (Atendimento); 

•  ICA – Continuidade do Abastecimento de Água; 

•  IPD – Índice de Perdas de Água no sistema de distribuição; 

•  IQA – Índice de Qualidade de Água. 

 

4.1.1.1 Índice CBA – Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água 

 

 O índice de cobertura do sistema de abastecimento de água, correspondente ao 

percentual da população atendida pelo abastecimento corresponde ao indicador CBA 

é definido, como a Cobertura pela Rede Distribuidora Água, sendo que sua avaliação 

anual (Tabela 40) será realizada separadamente para Sede Urbana e Distritos, 

através da aplicação criteriosa da seguinte fórmula: 

 

CBA (%) = (População Abastecida pelo Sistema) * 100 
        Total da População Urbana 

 
Tabela 40 - Classificação de acordo com o valor do CBA 

COBERTURA (%) 
CLASSIFICAÇÃO DO 

SERVIÇO 

Menor que 95% (noventa e cinco)  Ruim 
Maior ou igual a 95% (noventa e cinco) e inferior a 99% (noventa e nove por 
cento) 

Satisfatório 

Maior ou igual a 99% (noventa e nove por cento)  Ótimo 
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4.1.1.2 Índice ICA – Continuidade do Abastecimento de Água 

 

 O Índice de Continuidade do Abastecimento (ICA) deverá ser informado 

trimestralmente com o acumulado de 12 meses. Os valores superiores a 98% serão 

classificados como adequados (Tabela 41). Destaca-se que os pontos serão definidos 

pelo regulador do sistema.  A fórmula para determinar o índice assim segue: 

 

ICA (%) = Tempo com Pressão maior que 10m.c.a 
              Tempo Médio da Apuração  

 

Tabela 41 - Classificação de acordo com o valor do ICA 
VALORES DO ICA CLASSIFICAÇÃO  

Inferior a 95% (noventa e cinco por cento) Abastecimento intermitente 
Entre 95% (noventa e cinco por cento) e 98% (noventa e oito por 
cento) 

Abastecimento irregular 

Superior a 98% (noventa e oito por cento) Abastecimento satisfatório 

 

4.1.1.3 Índice IPD – Índice de Perdas de Água no Sistema de Distribuição 

 

 O Índice de Perdas de Água no Sistema de Distribuição (IPD) avaliará o nível de 

perdas de água no sistema de distribuição. O valor deverá ser mensurado e informado 

mensalmente com o acumulado dos últimos 12 meses, separadamente para a Sede 

Urbana e distritos, de acordo com a metodologia de análise apresentada na Tabela 

42.  O cálculo e acompanhamento deste indicador deverão ser realizados a partir da 

fórmula apresentada adiante. 

 

IPD(%) =  (Volume Total de Água Distribuída - Volume de Água Medido) * 100 

Volume Total de Água Distribuída 

 

Tabela 42 - Classificação de acordo com o valor do IDP 
NÍVEL DE PERDAS CLASSIFICAÇÃO  

Acima de 40% (quarenta por cento) Inadequado 

Entre 30% (trinta por cento) e 40% (quarenta por cento) Regular 

Abaixo de 30% (trinta por cento) Adequado 
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4.1.1.4 Índice IQA – Índice de Qualidade de Água 
 

 O Índice de Qualidade da Água (IQA) deverá ser informado mensalmente com o 

acumulado de 12 meses, destacando que a qualidade será adequada se a média dos 

IQA´s apurados nos últimos 12 meses for igual ou superior a 95%, não sendo 

permitido ocorrer nenhum valor mensal menor do que 80%. A obtenção deste 

indicador se dará pela seguinte equação adiante, cujas condições e pesos se 

encontram subsequentemente na Tabela 43. 

 

IQA = 0,15*P(TB) + 0,25*P(CRL) + 0,15*P(pH) + 0,15*P(FLR) + 0,30*P(BAC) 

 

Onde:  

IQA = Índice de Qualidade da Água. 

P(TB) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a turbidez na 

rede de distribuição. 

P(CLR) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o cloro residual 

na rede de distribuição. 

P(pH) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o pH na saída o 

tratamento. 

P(FLR) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para fluoretos na 

saída do tratamento. 

P(BAC) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a bacteriologia 

na rede de distribuição. 

 

Tabela 43 - Condições e pesos dos parâmetros envolvidos no cálculo do IQA 
PARÂMETRO SÍMBOLO CONDIÇÃO EXIGIDA PESO 

Turbidez TB Menor que 1,0 (uma) U.T. (unidade de turbidez) 0,15 

Cloro livre residual CRL 
Maior que 0,2 (dois décimos) e menor que um valor limite a 
ser fixado de acordo com as condições do sistema 

0,25 

pH pH Maior que 6,5 (seis e meio) e menor que 8,5 (oito e meio). 0,15 

Fluoreto FLR 
Maior que 0,7 (sete décimos) e menor que 0,9 (nove 
décimos) mg/l (miligramas por litro) 

0,15 

Bacteriologia BAC 
Menor que 1,0 (uma) UFC/100 ml (unidade formadora de 
colônia por cem mililitros). 

0,30 

 

 Destaca-se ainda o cumprimento à legislação vigente para a qualidade da água 

de abastecimento, neste caso a Portaria do Ministério da Saúde 2.914/2011, que 
91 

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 



 
 

“Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade”. 

 

4.1.2 Indicadores Para a Avaliação de Contrato Para a Prestação do Serviço de 

Esgotamento Sanitário 

 

A avaliação e monitoramento do contrato e das metas estabelecidas para a 

prestação do serviço de esgotamento sanitário no Município de Palmeira serão 

realizados através da utilização dos seguintes indicadores: 

• CBE – Cobertura do Sistema pela Rede Coletora de Esgotos (Atendimento); 

• ESC – Eficiência do Sistema de Coleta de Esgotos Sanitários; 

• IQE – Índice de Qualidade dos Efluentes. 

 

4.1.2.1 Índice CBE – Cobertura pela Rede Coletora de Esgotos 

 

 O Índice de Cobertura dos Serviços de Esgoto (CBE), será calculado pela 

seguinte equação: 
 

CBE = ( PA/PT) x 100 

 

Onde: 

CBE - Cobertura pela rede coletora de esgotos, em porcentagem; 

PA – População atendida pelo sistema de esgotamento sanitário; 

PT – Total da população urbana. 

 

Observa-se que este indicador será calculado anualmente. A avaliação irá 

considerar os critérios apresentados na Tabela 44. 

 

Tabela 44 - Critérios para classificação do serviço 
Porcentagem de Cobertura Classificação do serviço 

Porcentagem de cobertura menor que as metas 
de atendimento do SES previstas para o 

horizonte de projeto 
Inadequado 

Porcentagem de cobertura maior ou igual que 
as metas de atendimento do SES previstas para 

o horizonte de projeto 
Adequado 
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4.1.2.2 Índice ESC – Eficiência do Sistema de Coleta de Esgotos Sanitários 

 

A eficiência do sistema de coleta de esgotos sanitários será medida pelo número 

de desobstruções de redes coletoras e ramais prediais que efetivamente forem 

realizadas por solicitação dos usuários. 

O Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares – IORD, deverá ser apurado 

mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de ramais 

realizadas no período por solicitação dos usuários e o número de imóveis ligados à 

rede, no primeiro dia do mês, multiplicada por 10.000 (dez mil). 

O Índice de Obstrução de Redes Coletoras – IORC, será apurado mensalmente 

e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de redes coletoras 

realizadas por solicitação dos usuários e a extensão desta em quilômetros, no primeiro 

dia do mês, multiplicada por 1.000 (um mil). 

 O serviço de coleta dos esgotos sanitários é considerado eficiente e, portanto 

adequado, se: 

• A média anual dos IORD’s, calculados mensalmente, for inferior a 20 (vinte), 

podendo este valor ser ultrapassado desde que não ocorra em 2 (dois) meses 

consecutivos nem em mais de 4 (quatro) meses em 1 (um) ano. 

• A média anual dos IORC’s, calculados mensalmente, deverá ser inferior a 200 

(duzentos), podendo ser ultrapassado desde que não ocorra em 2 (dois) 

meses consecutivos nem em mais de 4 (quatro) meses em 1 (um) ano. 

 

 Este indicador deverá ser informado mensalmente com o acumulado de 12 

meses. 

 

4.1.2.3 Índice IQE – Índice de Qualidade dos Efluentes 

 

 A qualidade dos efluentes lançados nos cursos de água será medida pelo índice 

de qualidade do efluente - IQE. O IQE é calculado como a média ponderada das 

probabilidades de atendimento da condição exigida para cada um dos parâmetros 

constantes da tabela a seguir, considerados o peso de 0,35 para materiais 
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sedimentáveis (SS), 0.30 para óleos vegetais e gorduras animais (SH), e 0,35 para 

DBO5 menor que 60mg/L.  

 O IQE será obtido através da seguinte expressão: 

 

IQE = 0,35 x P(SS) + 0,30 x P(SH) + 0,35 x P(DBO) 

onde: 

 

P(SS) - probabilidade de que seja atendida a condição exigida para materiais 

sedimentáveis, calculada pelo n° de amostras conformes dividido pelo total de 

amostras. 

P(SH) - probabilidade de que seja atendida a condição exigida para óleos vegetais e 

gorduras animais, calculada pelo n° de amostras conformes dividido pelo total de 

amostras. 

P(DBO) - probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a demanda 

bioquímica de oxigênio, calculada pelo n° de amostras conformes dividido pelo total 

de amostras. 

 O efluente lançado será considerado adequado se a média dos IQE’s apurados 

nos últimos 12 (doze) meses for igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento), 

não podendo ocorrer, no entanto, nenhum valor mensal inferior a 80% (oitenta por 

cento), as demais classificações são apresentadas na Tabela 45. 

 

Tabela 45 – Classificação de acordo com o valor de IQE 
Valores do IQE Classificação 

Menor que 80% (oitenta por cento) Ruim 

Maior ou igual a 80% (oitenta por cento) e menor que 90% (noventa por cento) Regular 

Maior ou igual a 90% (noventa por cento) e menor que 95% (noventa e cinco por 
cento) 

Bom 

Igual ou maior que 95% (noventa e cinco por cento) Ótimo 

  

 Este indicador deverá ser informado mensalmente com o acumulado de 12 

meses. 
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4.1.3 Indicadores Para a Avaliação de Contrato Para a Prestação do Serviço de 

Manejo de Resíduos Sólidos 

 

A avaliação e monitoramento do contrato e das metas estabelecidas para a 

prestação do serviço de manejo de resíduos sólidos no Município de Palmeira serão 

realizados através da utilização dos seguintes indicadores demonstrados nos itens 

subsequentes do presente tópico. 

 

4.1.3.1 TCD – Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar direta (porta-a-porta) 

da população urbana do município 

 

 A Taxa de cobertura do serviço de Coleta Domiciliar direta (porta-a-porta) da 

população urbana (TCD), será calculado pela seguinte equação: 
 

TCD = (PUCD / PU) x 100 

 

Onde: 

TCD – Taxa de cobertura do serviço de Coleta Domiciliar direta (porta-a-porta) da 

população urbana (%); 

PUCD – População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, 

porta-a-porta; 

PU – População urbana total do município (fonte: IBGE); 

 

Observa-se que este indicador será calculado anualmente. A avaliação irá 

considerar os critérios apresentados na Tabela 46. 

 

Tabela 46 - Critério para avaliação do indicador TCD 
Porcentagem de Cobertura               Classificação do serviço 

Porcentagem de cobertura menor que as metas 
de atendimento do SRS previstas no PMSB 

para o horizonte de projeto  
Inadequado 

Porcentagem de cobertura maior ou igual que 
as metas de atendimento do SRS previstas no 

PMSB para o horizonte de projeto 
Adequado 
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4.1.3.2 TCS – Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em 

relação à população urbana do município 

 

 A Taxa de cobertura do serviço de Coleta Seletiva porta-a-porta em relação à 

população urbana (TCS), será calculado pela seguinte equação: 
 

TCS = ( PUCS / PU ) x 100 

 

Onde: 

TCD – Taxa de cobertura do serviço de Coleta Seletiva porta-a-porta da população 

urbana (%); 

PUCD – População urbana atendida pelo serviço de coleta seletiva do tipo porta-a-

porta; 

PU – População urbana total do município (fonte: IBGE); 

 

Observa-se que este indicador será calculado anualmente. A avaliação irá 

considerar os critérios apresentados na Tabela 47. 

 

Tabela 47 - Critério para avaliação do indicador TCS 
Porcentagem de Cobertura               Classificação do serviço 

Porcentagem de cobertura menor que as metas 
de atendimento do SRS previstas no PMSB 

para o horizonte de projeto  
Inadequado 

Porcentagem de cobertura maior ou igual que 
as metas de atendimento do SRS previstas no 

PMSB para o horizonte de projeto 
Adequado 

 

4.1.3.3 Pesquisa de Satisfação 

 

A regularidade e o atendimento dos serviços também serão avaliados pelos 

índices de pesquisa de satisfação realizada com os munícipes, numa amostragem 

representativa, devendo-se atender os seguintes critérios: 

• Seja constatado, através de pesquisa de opinião, em amostragem 

representativa da população, que a concessionária possui índices de 
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aceitação dos serviços concedidos iguais ou superiores à 85% (oitenta e 

cinco por cento); 

• A periodicidade de realização da pesquisa de satisfação será anual; 

• Os dados obtidos na pesquisa, bem como a análise do indicador, deverão 

ser fornecidos para a Prefeitura Municipal de Palmeira, que avaliará e 

monitorará o atendimento do indicador. 

 

4.2 Detalhamento de Objetivos de Curto, Médio e Longo Prazo Para a Universalização 

de Acesso aos Serviços 

 

4.2.1 Sistema de Abastecimento de Água 

 

A ampliação progressiva do acesso ao abastecimento de água a todos os 

domicílios ocupados configura-se, conforme a Lei 11.445/2007, Art 3º, Inciso III, na 

universalização da disponibilidade do serviço à população, de modo adequado à 

saúde pública e à proteção do meio ambiente. 

Para atingir tal alvo de pleno atendimento são necessárias melhorias em todas 

as unidades compositoras do SAA, ou seja, a captação de água bruta bem como as 

adutoras a ela relacionada devem ser ampliadas, assim também proposições a curto, 

médio e longo prazo para a ETA e suas instalações devem seguidas afim de que a 

universalização seja alcançada.  

Além de medidas na Estação, faz-se necessário atuar também no âmbito da 

distribuição, portanto a universalização do acesso dependerá ainda de ações na rede, 

no parque de hidrômetros bem como conscientização da população para consumo 

consciente. 

A Tabela 48 a seguir apresenta o detalhamento das proposições para o Sistema 

de Abastecimento de Água no município de Palmeira, subdividindo as unidades e o 

prazo de atuação em cada um dos objetivos e metas propostos. 
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Tabela 48 - Objetivos e metas para o Sistema de Abastecimento de Água 

Sistema Unidade Objetivos e Metas 

Prazo 

Curto Médio Longo 
1 a 5 
anos 

6 a 15 
anos 

16 a 30 
anos 

Sistema de 
Abastecimento de 

Água 

Todas Estudos de concepção x x x 

Captação de Água 
Bruta 

Adequação e melhoria na unidade de captação superficial x     
Ampliação da captação de água bruta para aumento da vazão aduzida      x 

Conservação dos mananciais de captação de água bruta x x x 

Adução de Água Bruta Reavaliação das adutoras de água bruta x   x 

Estação de Tratamento 
de Água - ETA 

Adequação e melhoria das unidades de tratamento existentes x     
Ampliação da Estação de Tratamento de Água - ETA da sede urbana     x 

Adequação e melhoria do laboratório da ETA x     
Manutenção da qualidade da água tratada x x x 

Adução de Água 
Tratada 

Reavaliação das adutoras e subadoturas de água tratada x     

Reservação 
Aumento da capacidade de reservação x     
Incentivar o uso racional da água x x x 

Distribuição 

Manter em 100% o índice de atendimento da população urbana do 
município 

x x x 

Manter o fornecimento de água de maneira contínua x x x 

Redução gradual de perdas na distribuição até o patamar máximo 
admissível de 30% 

x x x 

Manter o parque de hidrômetros em perfeito funcionamento x x x 

Promover os incrementos anuais de rede de distribuição x x x 

Promover os incrementos anuais de ligações de água x x x 
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4.2.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

No âmbito do Esgotamento Sanitário a universalização também visa melhores 

condições de saúde bem como a proteção ao meio ambiente, em consonância à Lei 

11.445/2007, Art 3º, Inciso III, mediante ainda consulta prévia à população a ser 

beneficiada, exceto nas áreas de bacias hidrográficas de manancial de abastecimento 

público, nas quais é indispensável o esgotamento sanitário dado o caráter 

conservacionista do manancial, dada a anuência ou não da população. 

De modo a atender efetivamente tal universalização também para o SES faz-se 

necessário realizar não apenas incremento nas redes, mas também proporcionar 

condições de eficiência no tratamento dentro da ETE, bem como instruir a população 

que dispõe de soluções individuais sobre a correta construção e manutenção das 

mesmas. 

A Tabela 49 a seguir apresenta o detalhamento das proposições para o Sistema 

de Esgotamento Sanitário no município de Palmeira, subdividindo as unidades e o 

prazo de atuação em cada um dos objetivos e metas propostos. 
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Tabela 49 - Objetivos e metas para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

Sistema Unidade Objetivos e Metas 

Prazo 

Curto Médio Longo 
1 a 5 
anos 

6 a 15 
anos 

16 a 30 
anos 

Sistema de 
Esgotamento 

Sanitário 

Todas  Estudos de concepção x x x 

Coleta de Esgoto 

Manter em 95% o índice de atendimento com rede coletora de esgoto x x x 

Promover os incrementos anuais de rede coletora de esgoto x x x 

Promover os incrementos anuais de ligações de esgoto x x x 

Implantar novas estações elevatórias de esgoto x x x 

Ampliar as linhas de recalque de esgoto   x x 

Estação de 
Tratamento de 
Esgoto - ETE 

Orientação da população que adota solução individual de tratamento x x x 

Ampliação da estação de tratamento de esgotos da sede do município x     
Melhoria da eficiência da estação de tratamento de esgoto x     
Garantir a qualidade no tratamento do efluentes sanitários x x x 

Lançamento Final 
do Esgoto 
Tratado 

Garantir a qualidade do efluente final lançado no corpo hídrico x x x 

Conservação do corpo receptor de efluentes tratados x x x 
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4.2.3 Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos 

 

Constituindo outro eixo do saneamento se encontra o manejo dos resíduos 

sólidos, e de modo a também universalizar, ou seja, garantir que toda a população 

tenha seus resíduos sólidos coletados e corretamente dispostos, bem como eficaz 

serviço de limpeza pública, é preciso estabelecer objetivos e metas também para esse 

sistema, os quais são detalhados na Tabela 50 que se segue.  
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Tabela 50 - Objetivos e metas para o Sistema Manejo de Resíduos Sólidos 

Sistema Unidade Objetivos e Metas 

Prazo 
Curto Médio Longo 
1 a 5 
anos 

6 a 15 
anos 

16 a 30 
anos 

Sistema de Manejo 
de Resíduos 

Sólidos 

Coleta de Resíduos 
Domiciliares e 

Comerciais 

Manter em 100% o índice de atendimento da população urbana do 
município 

x x x 

Coleta Seletiva de 
Resíduos Recicláveis 

Manter em 100% o índice de atendimento da população urbana do 
município 

x x x 

Operação e 
Manutenção do Aterro 

Sanitário 

Manter o aterro sanitário devidamente licenciado perante o órgão 
ambiental competente 

x x x 

Executar obras de ampliação/adequação do aterro sanitário x x x 

Implantar a instalação de balança rodoviária para pesagem dos resíduos x     

Realizar estudos com o objetivo de determinar a composição gravimétrica 
dos resíduos do município 

x x x 

Equipe Padrão para 
Serviços Diversos 

Implantar a atividade de prestação de serviços diversos de limpeza 
pública com equipe padrão 

x     

Varrição Manual de 
Ruas 

Implantar a atividade de varrição manual de ruas e logradouros públicos x     
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4.2.4 Sistema de Comercialização dos Serviços 

 

Para que ambos os sistemas anteriores de Abastecimento de Água, de 

Esgotamento Sanitário e de Manejo de Resíduos Sólidos sejam eficazes em suas 

atuações a relação entre a empresa e a população deve ser a melhor possível.  

Portanto, a comercialização dos serviços deve ser efetuada de modo claro de modo 

que a universalização seja de fato atendida tanto em benefício da população quando 

do prestador. 

De modo a otimizar a comercialização do serviço também é necessário propor 

objetivos e metas que visem a sistematização e melhoria contínua do mesmo, assim 

tanto medidas para cadastramento, quanto leitura e entrega de faturas, enfim para o 

atendimento e comunicação com o público devem ser tomadas a curto, médio e longo 

prazo conforme apresentado na Tabela 51. 
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Tabela 51 - Objetivos e metas para o Sistema de Comercialização dos Serviços 

Sistema Unidade Objetivos e Metas 

Prazo 

Curto Médio Longo 

1 a 5 
anos 

6 a 15 
anos 

16 a 30 
anos 

Sistema de 
Comercialização 

dos Serviços 

Cadastro Comercial Manter os dados cadastrais do sistema comercial atualizados x x x 

Software Comercial 
Adquirir e manter software comercial visando suprir as exigências do município e 
usuários 

x x x 

Leitura e Entrega de 
Contas 

Promover a correta e eficiente entrega de contas dos serviços prestados no município x x x 

Cobrança, 
Faturamento e 
Arrecadação 

Efetuar adequadamente o processo de cobrança pelo uso dos serviços x x x 

Corte e Religação Executar as atividades de corte e religação com eficácia para os usuários x x x 

Atendimento ao 
Público 

Garantir eficiência e satisfação dos usuários no serviço de atendimento ao público x x x 
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4.3 Proposta de Programas, Projetos e Ações Necessárias Para Atingir os Objetivos 

e as Metas 

 

Os programas, projetos e ações propostos no presente tópico visam estabelecer 

um planejamento das atuações nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e manejo de resíduos sólidos, em atendimento à Política Nacional de 

Saneamento Básico (Lei n°. 11.445/07), ao PMSB de Palmeira (2014) e às 

necessidades do município e de sua população, com vistas à melhoria da prestação 

dos serviços de saneamento, que por sua vez estão ligados ao melhoramento da 

salubridade ambiental, da proteção dos recursos hídricos e da promoção da saúde 

pública.  

Neste contexto, os programas, projetos e ações, necessários para atingir os 

objetivos e as metas propostos no presente documento, foram estabelecidos, 

considerando a situação atual que se encontram os sistemas de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. 

É válido observar que os programas, projetos e ações, estabelecidos no 

presente documento, abrangem a sustentabilidade ambiental, social e econômica, 

dentro da temática de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de 

resíduos sólidos, com vistas ao aumento da eficiência na prestação dos serviços, à 

melhoria da qualidade de vida da população de Palmeira e ao uso racional dos 

recursos hídricos. 

A definição dos programas projetos e ações teve como objetivo principal garantir 

a universalização dos serviços propostos e a eficácia da prestação dos serviços à 

comunidade, no intuito de melhorar as condições de vida da população. 

 

4.3.1 Sistema de Abastecimento de Água 

 

Dado o exposto no item anterior sobre os objetivos e metas para a 

universalização do abastecimento de água, dispõe-se ainda programas e projetos de 

modo a atingir tais proposições dentro do período de estudo. 

Analogamente ao apresentado para objetivos e metas, também distribuiu-se o 

SAA em unidades de modo que para cada uma delas se apresentem programas, 
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projetos e ações especificas como apresentado na Tabela 52, ressalta-se que tais 

programas, projetos e ações serão efetuados coerentemente aos períodos dos 

objetivos e metas. 
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Tabela 52 - Proposta de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas do SAA 
Sistema Unidade Objetivos e Metas Programas, Projetos e Ações 

Sistema de Abastecimento 
de Água 

Todas Realizar Estudos de concepção do sistema de 
abastecimento de água 

Estudo de concepção, projeto básico, projeto executivo, projetos complementares do sistema de abastecimento de água 

Levantamentos topográficos 
Cadastramento georreferenciado do sistema 

Captação de Água Bruta 

Adequação e melhoria na unidade de captação 
superficial 

Redimensionamento de conjunto moto-bomba, substituição dos painéis elétricos e instalação de inversores de frequência, automação e 
telemetria do sistema 

Ampliação da captação de água bruta para aumento da 
vazão aduzida  

Elaboração de projeto estrutural, hidráulico e eletromecânico 

Execução de obra civil para ampliação da captação de água bruta 

Montagem de equipamentos eletromecânicos 

Ampliação da adutora de água bruta 
Elaboração de projeto de ampliação da adutora de água bruta 

Execução de obra para ampliação da adutora de água bruta 

Conservação dos mananciais de captação de água 
bruta 

Programas de Educação Ambiental 

Programa de Conservação de Mananciais, visando a garantia da qualidade e disponibilidade de água. Este programa será concebido, 
implementado e gerenciado de forma integrada com os Comitês de Bacia, organismos municipais e estaduais e sociedade civil. 

Adução de Água Bruta Reavaliação das adutoras de água bruta Verificação de estado de conservação e diâmetro da tubulação 

Estação de Tratamento de 
Água - ETA 

Adequação e melhoria das unidades de tratamento 
existentes Substituição de leito filtrante, execução de melhorias na urbanização das áreas e pintura predial 

Ampliação da Estação de Tratamento de Água - ETA da 
sede urbana 

Elaboração de projeto estrutural, hidráulico e eletromecânico 

Execução de obra civil para ampliação da estação de tratamento de água 

Montagem de equipamentos eletromecânicos 
Adequação e melhoria do laboratório da ETA Compra de equipamentos e melhorias estruturais 

Manutenção da qualidade da água tratada 

Aferição da qualidade da água distribuída por meio de análise da amostra de água coletada em pontos da rede de distribuição (Programa 
de Amostragem de Qualidade da Água), em atendimento à Portaria N° 2914/2011 e a Resolução CONAMA 357/2005 

Promover o licenciamento ambiental da estação de tratamento de água e sistema de abastecimento de água 

Promover a obtenção da outorga de uso da água das captações superficiais e subterrâneas do sistema de abastecimento de água 

Adução de Água Tratada Reavaliação das adutoras e subadutoras de água 
tratada 

Simulação hidráulica para redimensionamento das adutoras e subadutoras de água tratada 

Verificação de estado de conservação e diâmetro da tubulação 

Reservação 
Aumento da capacidade de reservação 

Elaboração de projeto de concepção dos novos reservatórios 
Execução de obras de construção dos novos reservatórios 

Incentivar o uso racional da água Programa de Educação Socioambiental, visando a conscientização da população com relação ao uso racional da água, executado em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Palmeira e a sociedade civil  

Distribuição 

Manter em 100% o índice de atendimento da população 
urbana do município 

Realização de investimentos no Programa de Ampliação de Rede Distribuidora 
Execução de obras de incremento de rede de abastecimento de água de acordo com o Programa de Ampliação de Rede Distribuidora e 
crescimento vegetativo do sistema 

Manter o fornecimento de água de maneira contínua 
Realização de investimentos no Programa de Ampliação do Sistema de Reservação de Água Tratada 

Garantir o cumprimento do Programa de Emergências e Contingências, visando a não paralização do fornecimento de água tratada para 
a população 

Reduzir e manter as perdas na distribuição para 30% 

Estruturar e manter equipe de pitometria 

Realizar pesquisas de vazamento 

Elaborar e executar Programa de Manutenção e Operação do Sistema de Abastecimento de Água 

Promover manutenção preventiva e corretiva nos boosters e estações de recalque 

Promover manutenção preventiva e corretiva nas redes de distribuição e adutoras 

Manter o parque de hidrômetros em perfeito 
funcionamento 

Elaboração e execução do Programa de Troca de Hidrômetros  

Substituição dos hidrômetros com vida útil igual ou superior a 5 (cinco) anos  

Promover os incrementos anuais de rede de distribuição 
Elaboração e execução do Programa de Ampliação de Rede Distribuidora 

Execução de obras de ampliação da rede de distribuição, de acordo com os incrementos anuais previstos e crescimento vegetativo do 
sistema de abastecimento de água 

Promover os incrementos anuais de ligações de água 
Elaboração e execução do Programa de Ampliação de Ligações de Água 

Execução de obras de instalação das ligações de água, de acordo com os incrementos anuais previstos e crescimento vegetativo do 
sistema de abastecimento de água 
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4.3.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Apontados os objetivos e metas para universalização também do Sistema de 

Esgotamento Sanitário, propõe-se ainda programas, projetos e ações específicos que 

viabilizem o alcance de tais proposições. 

De acordo com a escala temporal de cada um dos objetivos e metas, bem como 

cada unidade componente do Sistema de Esgotamento Sanitário, devem ser 

realizadas as ações inerentes a cada um deles de modo que os prazos sejam 

cumpridos a contento. 

A Tabela 53 a seguir apresenta o detalhamento de cada uma das atividades 

próprias às unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário de Palmeira.
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Tabela 53 - Proposta de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas do SES 
Sistema Unidade Objetivos e Metas Programas, Projetos e Ações 

Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Todas 
Realizar Estudos de concepção do sistema de esgotamento 
sanitário 

Estudo de concepção, projeto básico, projeto executivo, projetos complementares do sistema de esgotamento 
sanitário 

Levantamentos topográficos 

Cadastramento georreferenciado do sistema 

Coleta de Esgoto 

Manter em 95% o índice de atendimento com rede coletora de 
esgoto 

Realização de investimentos no Programa de Ampliação de Rede Coletora 

Execução de obras de incremento de rede coletora de esgoto de acordo com o Programa de Ampliação de Rede 
Coletora e crescimento vegetativo do sistema de esgotamento sanitário 

Promover os incrementos anuais de rede coletora de esgoto 

Elaboração e execução do Programa de Ampliação de Rede Coletora 

Execução de obras de ampliação da rede coletora, de acordo com os incrementos anuais previstos e crescimento 
vegetativo do sistema de esgotamento sanitário 

Promover os incrementos anuais de ligações de esgoto 

Elaboração e execução do Programa de Ampliação de Ligações de Esgoto 

Execução de obras de instalação das ligações de esgoto, de acordo com os incrementos anuais previstos e 
crescimento vegetativo do sistema de esgotamento sanitário 

Implantar novas estações elevatórias de esgoto 

Elaboração de projeto estrutural, hidráulico e eletromecânico 

Execução de obra civil para implantação das estações elevatórias de esgoto 

Montagem de equipamentos eletromecânicos 

Ampliar as linhas de recalque de esgoto 
Elaboração de projeto de ampliação das linhas de recalque 

Execução de obra para ampliação das linhas de recalque 

Estação de 
Tratamento de 
Esgoto - ETE 

Orientação da população que adota solução individual de tratamento 

Elaboração e implantação do Programa de Orientação Técnica para as famílias que adotarem solução individual de 
tratamento de esgoto, acerca dos métodos construtivos, dimensionamento, operação e manutenção do sistema de 
tratamento individual de esgotos sanitários, por meio de material informativo a ser distribuído para a população 
residente nas áreas fora da sede urbana 

Ampliação da estação de tratamento de esgotos da sede do 
município 

Elaboração de projeto estrutural, hidráulico e eletromecânico 

Execução de obra civil para ampliação da estação de tratamento de esgoto 

Montagem de equipamentos eletromecânicos 

Melhoria da eficiência da estação de tratamento de esgoto Implantação de unidade de pós tratamento do Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado 

Garantir a qualidade no tratamento do efluentes sanitários 
Elaboração e implantação do Programa de Controle de Qualidade do Efluente meio da realização de análises 
internas e externas das amostras de efluentes, em atendimento à Resolução CONAMA N° 430/2011 e a Resolução 
CONAMA 357/2005 

Lançamento Final 
do Esgoto Tratado 

Garantir a qualidade do efluente final lançado no corpo hídrico 

Garantir a execução do Programa de Controle de Qualidade do Efluente 

Elaborar e implantar Programa de Operação e Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto 

Promover manutenção preventiva e corretiva da estação de tratamento de esgoto 

Promover o licenciamento ambiental da estação de tratamento de esgoto e sistema de esgotamento sanitário 

Conservação do corpo receptor de efluentes tratados 

Programas de Educação Ambiental 

Programa de Conservação de Corpos Receptores, visando a conscientização da população sobre a preservação do 
corpo receptor de efluentes tratados. Este programa será concebido, implementado e gerenciado de forma integrada 
com os Comitês de Bacia, organismos municipais e estaduais e sociedade civil 
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4.3.3 Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos 

 

Os objetivos e metas propostos para garantir que toda a população tenha seus 

resíduos sólidos coletados e corretamente dispostos, bem como eficaz serviço de 

limpeza pública, serão atingidos mediante a definição de programas, projetos e ações 

singulares para o mesmo. 

As singularidades dessas atividades visam atender a contento e coerentemente 

as proposições apresentadas.  

A Tabela 54 descreve tais planejamentos para as unidades do Sistema de 

Manejo de Resíduos Sólidos. 
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Tabela 54 - Proposta de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas do Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos 
Sistema Unidade Objetivos e Metas Programas, Projetos e Ações 

Sistema de 
Manejo de 

Resíduos Sólidos 

Coleta de Resíduos 
Domiciliares e 

Comerciais 

Manter em 100% o índice de 
atendimento da população urbana do 

município 

Ampliar o roteiro de coleta conforme o crescimento urbano do município 
Atualizar constantemente os mapas dos setores e itinerários de coleta 
Reestruturar e/ou ampliar a frota e equipes de coleta, conforme aumento da demanda 
Manter a frota de veículos em boas condições e dentro do limite de vida útil dos mesmos 

Coleta Seletiva de 
Resíduos 

Recicláveis 

Manter em 100% o índice de 
atendimento da população urbana do 

município 

Ampliar o roteiro de coleta conforme o crescimento urbano do município 
Atualizar constantemente os mapas dos setores e itinerários de coleta 
Reestruturar e/ou ampliar a frota e equipes de coleta, conforme aumento da demanda 

Manter a frota de veículos em boas condições e dentro do limite de vida útil dos mesmos 

Operação e 
Manutenção do 
Aterro Sanitário 

Manter o aterro sanitário devidamente 
licenciado perante o órgão ambiental 

competente 

Manter as adequadas condições ambientais e normativas do aterro sanitário, fornecendo 
dados e elementos à prefeitura para as renovações da licença de operação 
Realizar as análises dos poços de monitoramento conforme resolução do órgão 
ambiental 
Manter registro de todas as descargas realizadas no aterro 
Manter os resíduos devidamente compactado e coberto 

Executar obras de 
ampliação/adequação do aterro 

sanitário 

Reavaliar a concepção do projeto e projeto executivo das ampliações 
Levantamentos topográficos 
Obras e serviços de terraplenagem 
Implantar sistema de impermeabilização, de drenagem de percolado, drenagem de gás e 
de águas pluviais 
Adequação dos acessos internos 

Implantar a instalação de balança 
rodoviária para pesagem dos resíduos 

Elaborar projeto de concepção, executivo e estrutural da balança 

Construção de base civil e cabine de comando da balança 

Instalação da balança propriamente dita 

Realizar estudos com o objetivo de 
determinar a composição gravimétrica 
dos resíduos do município 

Levantar dados analíticos e quantitativos dos resíduos recebidos da coleta municipal 

Equipe Padrão para 
Serviços Diversos 

Implantar a atividade de prestação de 
serviços diversos de limpeza pública 
com equipe padrão 

Montar equipe adequada e disponibilizar frota para deslocamento entre pontos de 
serviços 

Varrição Manual de 
Ruas 

Implantar a atividade de varrição 
manual de ruas e logradouros 
públicos 

Equipar e montar equipe de varrição manual 
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4.3.4 Sistema de Comercialização dos Serviços 

 

 O adequado acesso à informação por parte da comunidade atendida pelos 

serviços prestados, bem como a eficaz comunicação entre as partes constitui-se como 

premissa para os objetivos e metas que venham a garantir a universalização do s 

sistemas de Abastecimento de Água, de Esgotamento Sanitário e de Manejo de 

Resíduos Sólidos. 

A fim de que esse, e os outros objetivos e metas apresentados a priori, sejam 

alcançados e respeitem os prazos de escopo de cada um dos mesmos, 

estabeleceram-se ações, programas e projetos que permitirão atingir a 

universalização dos sistemas citados anteriormente. 

A Tabela 55 particulariza para cada uma das atividades inerentes ao Sistema de 

Comercialização dos Serviços os projetos, programas e ações que deverão ser 

implementados.
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Tabela 55 - Proposta de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas do Sistema de Comercialização dos Serviços 
Sistema Unidade Objetivos e Metas Programas, Projetos e Ações 

Sistema de 
Comercialização dos 

Serviços 

Cadastro 
Comercial 

Manter os dados cadastrais do sistema comercial atualizados 

Diagnóstico preciso da condição que se encontra o cadastro comercial do município, com o levantamento e análise 
de todas as informações/projetos/sistema existentes no cadastro atual 

Promover a manutenção e constante atualização dos dados referentes aos cadastros utilizados pelo sistema 
comercial, tais como: unidades operacionais, hidrômetros, estrutura da organização, serviços, faturas, leituras, 
consumos, históricos, clientes, cronograma de faturamento, etc. 

Revisão e atualização do sistema de cadastramento comercial para o correto e eficiente gerenciamento do cadastro 
comercial 

Software Comercial 
Adquirir e manter software comercial visando suprir as exigências do 
município e usuários 

Adquirir e manter software de gestão comercial para comercialização dos serviços prestados  

Emissão, programação, controle, execução e encerramento das Ordens de Serviço 

Gerenciamento do acesso dos usuários ao sistema comercial e atendimento ao público 

Promover interface entre as áreas de cadastro, atendimento, medição, faturamento, arrecadação, contabilidade, 
cobrança, laboratório e execução de serviços. 

Emissão de relatórios gerenciais e operacionais envolvendo informações dos setores de atendimento, medição, 
faturamento, arrecadação, contabilidade, cobrança, laboratório e execução de serviços 

Leitura e Entrega 
de Contas 

Promover a correta e eficiente entrega de contas dos serviços 
prestados no município 

Compatibilizar as rotas e ciclos de leitura visando maior eficiência da leitura e entrega simultânea de contas dos 
usuários dos serviços 

Utilizar microleitores (smartphones) para melhorar as atividades de leitura e entrega simultânea de contas 

Elaborar e utilizar o Manual do Leitor, visando o treinamento e orientação do leitor de hidrômetro 

Realizar a impressão simultânea da conta do usuário no momento da leitura através do uso de smartphones e 
impressoras térmicas portáteis 

Cobrança, 
Faturamento e 
Arrecadação 

Efetuar adequadamente o processo de cobrança pelo uso dos 
serviços 

Promover corretamente a leitura dos hidrômetros, bem como metodologia de cálculo dos serviços de manejo de 
resíduos sólidos, visando a cobrança adequada pelos serviços consumidos 

Aplicar cronograma do processo de cobrança de modo a compatibilizar adequadamente as datas e prazos de 
vencimento das faturas 

Disponibilizar diversos meios de pagamento das faturas para os usuários (Arrecadação eletrônica; Débito em conta; 
Guichê do caixa em agência bancária; Internet; com cartão de crédito ou débito; outros meios com fatura) 

Utilizar ferramenta de BI (Business Intelligence), acoplada ao sistema, para proporcionar o acompanhamento 
gerencial dos ciclos de cobrança 

Corte e Religação 
Executar as atividades de corte e religação com eficácia para os 
usuários 

Realizar todos os processos de corte e religação com a emissão de um aviso de débito, com a finalidade de informar 
ao usuário sobre o não pagamento de determinada (s) fatura (s) 

Fornecer aos usuários "comunicado" com orientações sobre como proceder para que o fornecimento de água para 
seu imóvel seja restabelecido, em caso de corte no fornecimento dos serviços 

Atendimento ao 
Público 

Garantir eficiência e satisfação dos usuários no serviço de 
atendimento ao público 

Implantar Serviço de Atendimento ao Público para relacionamento com os usuários e futuros usuários, de modo a 
agilizar a prestação de quaisquer serviços e informações de interesse dos solicitantes, através de consultas 
informatizadas 

Adotar procedimentos operacionais destinados a acelerar o tempo de prestação de serviços, de modo a propiciar 
eficiência máxima no atendimento aos usuários 

Atuar de forma a manter contato direto com os usuários dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e manejo de resíduos sólidos 

Disponibilizar, no relacionamento com os usuários, os seguintes tipos de atendimento: (Por telefone (Call Center); 
Personalizado (Pessoal); Web on-line; Ouvidoria;) 
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4.4 Propostas de Ações Para Emergências e Contingências 

 

4.4.1 Ações Para Emergências e Contingências do Sistema de Abastecimento de 

Água 

 

As interrupções no abastecimento de água podem acontecer por diversos 

motivos, inclusive por ocorrências inesperadas como rompimento de redes e adutoras 

de água, quebra de equipamentos, contaminação da água dos mananciais, dentre 

outros.  

Para regularizar o atendimento deste serviço de forma mais ágil ou impedir a 

interrupção no abastecimento, ações para emergências e contingências devem ser 

previstas e executadas de forma a orientar o procedimento a ser adotado e 

solucionar/minimizar o problema, para que não haja interrupções no abastecimento 

da população do Município de Palmeira. 

As principais ocorrências que podem afetar a segurança no abastecimento do 

município de Palmeira são relativas à falta de água parcial ou localizada, diminuição 

da pressão de água e contaminação dos mananciais. Desta forma são apresentadas 

nas Tabela 56 e Tabela 57 as principais medidas de segurança a serem tomadas em 

casos emergenciais. 
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Tabela 56 - Sistema de Abastecimento de Água – Risco 1 
Risco Potencial Falta de Água Generalizada 

Origem Plano de Contingência 

Interrupção na operação de captação de água “in 
natura” em função de inundações, colapso de 
poços tubulares profundos, interrupção 
prolongada no fornecimento de energia elétrica, 
etc., que concluam pela inoperância dos 
equipamentos eletromecânicos e/ou das 
estruturas. 
 
Rompimento de adutoras de água bruta e de 
água tratada, quando esta é a única ligação entre 
o sistema de produção e de distribuição, em 
função de: movimentação do solo (deslizamento, 
solapamento, recalque diferencial sob as 
estruturas de apoio ou ancoragem, etc.); 
transientes hidráulicos (sobrepressão interna); 
choque mecânico externo (obras), etc. 
 
Alteração da qualidade da água in natura em 
função da ocorrência de componentes orgânicos 
ou minerais acima do padrão estabelecido (areia, 
metais, sais minerais, agrotóxicos, coliformes, 
etc.) provenientes de lançamento de esgotos 
industriais, atividades agrícolas, pocilgas e 
outros. 
 
Alteração da qualidade da água “in natura” em 
função do derramamento de cargas perigosas 
(tóxicos, óleos minerais e vegetais, 
combustíveis, etc.) decorrente de acidentes 
durante o transporte nos modais rodoviários e 
ferroviários. 

 Verificação e adequação de plano de ação às 
características da ocorrência. 

 Comunicação à população / instituições / 
autoridades / Defesa Civil. 

 Comunicação à Polícia e quando necessário, 
abertura de boletim de ocorrência. 

 Interrupção da captação de água in natura 
em tempo hábil, quando do derramamento de 
produtos perigosos no manancial. 

 Comunicação à concessionária de energia 
elétrica. 

 Controle da água disponível em reservatórios 
de distribuição. 

 Adequação do processo de tratamento. 
 Reparo das unidades danificadas. 
 Implementação de rodízio de abastecimento 

(racionamento). 

Interrupção na operação de tratamento de água 
em função de vazamento de cloro no estado 
gasoso, interrupção prolongada no fornecimento 
de energia elétrica, acidentes elétricos que 
venham a inutilizar os equipamentos 
eletromecânicos, comprometimento das 
edificações em decorrência da deterioração 
imperceptível das estruturas. 
Interrupção no abastecimento motivada por 
agentes externos (vandalismo). 

 Aplicação do procedimento de comunicação 
entre os órgãos que compõem o sistema de 
defesa civil. 

 Utilização de sistemas de geração autônoma 
de energia. 

 Mapeamento de fontes alternativas ou 
possíveis sistemas de abastecimento de 
água das localidades vizinhas, 
dimensionamento e transporte de água 
potável através de frota de caminhões pipa (+ 
usual para transporte de água). 
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Tabela 57 - Sistema de Abastecimento de Água – Risco 2 
Risco Potencial Falta de Água Parcial ou Localizada 

Origem Plano de Contingência 

Deficiência de água nos mananciais em períodos 
de estiagem 
Interrupção temporária no fornecimento de 
energia elétrica nas instalações de produção de 
água 
Interrupção no fornecimento de energia elétrica 
em setores de distribuição 
Danos em equipamentos de estações elevatórias 
de água tratada 
Danos em estruturas de reservatórios e 
elevatórias de água tratada 
Rompimento de redes e linhas adutoras de água 
tratada 
Ações por agentes externos (vandalismo) 
Qualidade inadequada da água dos mananciais 
(atividades agropecuárias, lançamento de 
efluentes industriais e outros). 

 Verificação e adequação de plano de ação às 
características da ocorrência. 

 Comunicação à população / instituições / 
autoridades. 

 Comunicação à Polícia. 
 Comunicação à concessionária de energia 

elétrica. 
 Deslocamento de frota de caminhões tanque. 
 Reparo das instalações danificadas. 
 Transferência de água entre setores de 

abastecimento. 
 Utilização de carvão ativado. 

 

4.4.2 Ações Para Emergências e Contingências do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

As ações para emergências e contingências do sistema de esgotamento 

sanitário são apresentadas nas  

Tabela 58 a Tabela 61 com o objetivo de fornecer diretrizes, dados e informações 

que proporcionem condições necessárias à adoção de procedimentos técnicos e 

administrativos a serem adotados em situações de emergência que possam ocorrer 

no SES de Palmeira.  

Tais procedimentos definem ações imediatas e eficazes, visando a garantia da 

segurança da população de Palmeira, bem como a minimização de impactos ao meio 

ambiente e as perdas patrimoniais.   
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Tabela 58 – Sistema de Esgotamento Sanitário – Risco 1 

Risco Potencial 
Paralização da Estação de Tratamento de 

Esgoto 

Origem Plano de Contingência 

Interrupção no fornecimento de energia 
elétrica nas instalações de tratamento. 
Danos em equipamentos eletromecânicos 
e/ou estruturas. 
Ações por agentes externos (vandalismo) 

 Comunicação à concessionária de 
energia elétrica. 

 Comunicação aos órgãos de controle 
ambiental. 

 Comunicação à Polícia 
 Instalação de equipamentos reserva 
 Reparo das instalações danificadas 
 Utilização de caminhões limpa fossa 

 
Tabela 59 – Sistema de Esgotamento Sanitário – Risco 2 

Risco Potencial Vazamento de esgoto em Estação Elevatória 

Origem Plano de Contingência 

Interrupção no fornecimento de energia 
elétrica nas instalações de bombeamento. 
Danos em equipamentos eletromecânicos 
e/ou estruturas. 
Ações por agentes externos (vandalismo) 
Ligações irregulares 

 Comunicação à concessionária de 
energia elétrica. 

 Comunicação aos órgãos de controle 
ambiental. 

 Comunicação à Polícia.  
 Instalação de equipamentos reserva.  
 Reparo das instalações danificadas.  
 Acionamento imediato das equipes de 

atendimento emergencial 
 Acionamento de sistema autônomo de 

geração de energia. 

 

Tabela 60 – Sistema de Esgotamento Sanitário – Risco 3 

Risco Potencial 
Rompimento de linhas de recalque, coletores 

tronco, interceptores e emissários 

Origem Plano de Contingência 

Desmoronamentos de taludes/paredes de 
canais 
Erosões de fundos de vale 
Rompimento de travessias 

 Comunicação aos órgãos de controle 
ambiental. 

 Acionamento imediato das equipes de 
atendimento emergencial. 

 Reparo das instalações danificadas 

 

Tabela 61 – Sistema de Esgotamento Sanitário – Risco 4 
Risco Potencial Retorno de esgoto em imóveis 

Origem Plano de Contingência 

Lançamento indevido de águas pluviais em 
redes coletoras de esgotos 
Obstruções em coletores de esgoto 

 Comunicação à vigilância sanitária. 
 Acionamento das equipes de atendimento 

emergência 
 Execução dos trabalhos de limpeza 
 Reparo das instalações danificadas 
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4.4.3 Ações Para Emergências e Contingências Para o Manejo de Resíduos Sólidos 

 

 As ações para emergências e contingências do sistema de manejo dos resíduos 

sólidos urbanos de Palmeira-PR são apresentadas nas Tabela 62 à Tabela 73 com o 

objetivo de fornecer diretrizes, dados e informações que proporcionem condições 

necessárias à adoção de procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados 

em situações de emergência que possam ocorrer no SES de Palmeira.  

As medidas descritas a seguir foram embasadas nas recomendações da SMO – 

Secretaria Municipal de Obras e da SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Florestal de Palmeira. 

 

Tabela 62 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Varrição – Risco 1 
Risco Potencial Paralisação do Serviço de Varrição 

Origem Plano de Contingência 

Greve geral na Companhia de Serviços e 
Urbanização de Palmeira 

 Acionar os funcionários da SMO* para 
efetuarem a limpeza dos pontos mais 
críticos, bem como pontos de ônibus e 
lixeiras. 

 Realizar campanha de comunicação 
visando mobilizar a sociedade para manter 
a cidade limpa. 

Greve geral da Companhia de Serviços e 
Urbanização de Palmeira e da Prefeitura 
Municipal 

 Acionar os funcionários da SMO* para 
efetuarem a limpeza dos pontos mais 
críticos, bem como pontos de ônibus e 
lixeiras. 

 Realizar campanha de comunicação 
visando mobilizar a sociedade para manter 
a cidade limpa 

 

Tabela 63 – Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Coleta de Resíduos – Risco 2 

Risco Potencial Paralisação do Serviço de Coleta Domiciliar 

Origem Plano de Contingência 

Greve geral na Companhia de Serviços e 
Urbanização de Palmeira e/ou terceirizada 

 Acionar os caminhões de coleta da 
Companhia de Serviços e Urbanização de 
Palmeira e da SMO para execução de 
serviço. 

Greve geral da empresa terceirizada e da 
Prefeitura Municipal 

 Contratação de empresa especializada em 
caráter de emergência. 
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Tabela 64 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Coleta de Resíduos – Risco 3 
Risco Potencial Paralisação do Serviço de Coleta Seletiva 

Origem Plano de Contingência 

Greve geral 
 Acionar os caminhões da coleta da 

Companhia de Serviços e Urbanização de 
Palmeira. 

 

Tabela 65 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Coleta de Resíduos – Risco 4 

Risco Potencial 
Paralisação do Serviço de Coleta dos Resíduos 

de Serviços de Saúde 

Origem Plano de Contingência 

Greve geral da empresa terceirizada 
 Celebrar contrato emergencial com 

empresa especializada na coleta de 
resíduos. 

 

Tabela 66 - Manejo De Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Coleta de Resíduos – Risco 5 

Risco Potencial Paralisação do Serviço de Coleta de Resíduos 
de Varrição 

Origem Plano de Contingência 

Greve geral na Companhia de Serviços e 
Urbanização de Palmeira 

 Acionar a equipe e estrutura operacional na 
SMO. 

Greve geral da Companhia de Serviços e 
Urbanização de Palmeira e da Prefeitura 
Municipal 

 Contratação de empresa especializada em 
caráter de emergência. 

 

Tabela 67  - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Destinação Final – Risco 6 
Risco Potencial Paralisação total do Aterro Sanitário 

Origem Plano de Contingência 

Greve geral na Companhia de Serviços e 
Urbanização de Palmeira 

 Acionar os caminhões de coleta da SMO. 
 Contratação de empresa especializada em 

caráter de emergência 

Explosão/incêndio. 
Vazamento. 

 Evacuação da área cumprindo os 
procedimentos internos de segurança. 

 Acionamento dos Bombeiros. 

 

Tabela 68 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Destinação Final – Risco 7 

Risco Potencial Paralisação parcial do Aterro Sanitário 

Origem Plano de Contingência 

Ruptura de taludes  Reparos de taludes. 
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Tabela 69 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Destinação Final – Risco 8 
Risco Potencial Vazamento de percolado 

Origem Plano de Contingência 

Excesso de chuvas 
Problema Operacional 

 Contenção e remoção através de caminhão 
limpa fossa, e envio para Estação de 
tratamento de esgoto da SANEPAR. 

 

Tabela 70 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Destinação Final – Risco 9 
Risco Potencial Destinação inadequada de resíduos 

Origem Plano de Contingência 

Inoperância do sistema de gestão. 
Falta de fiscalização. 
Insuficiência de Informação à população sobre a 
destinação correta. 
Risco Ambiental-envio de material contaminante 
ou contaminado. 

 Implementação de ações de adequação do 
sistema. 

 Comunicação à Polícia Ambiental. 
 Elaboração de cartilhas, propagandas na 

mídia (TV, Rádio, Jornais) para divulgação 
do sistema. 

 Acionamento da equipe técnica da SMMA* 
e SMOV para diagnóstico e plano de 
remediação. 

 

Tabela 71 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Podas e Supressão de Vegetação de 
Porte Arbóreo – Risco 10 

Risco Potencial Tombamentos em massa de árvores 

Origem Plano de Contingência 

Tempestades e ventos atípicos. 

 Mobilização da equipe de plantão e 
Equipamentos. 

 Acionamento da concessionária de Energia 
elétrica. 

 Acionamento dos Bombeiros e Defesa Civil. 

 

Tabela 72 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Podas e Supressão de Vegetação de 
Porte Arbóreo – Risco 11 

Risco Potencial Tombamentos esporádicos de árvores por 
acidente e condições fitossanitárias 

Origem Plano de Contingência 

Acidente de trânsito. 
Desenvolvimento de Patologias que 
comprometam o espécime. 

 Mobilização da equipe da Companhia de 
Serviços e Urbanização de Palmeira e 
Equipamentos. 

 Acionamento da concessionária de 
Energia Elétrica. 

 Acionamento dos Bombeiros e Defesa 
Civil. 
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Tabela 73 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Capina e Roçada – Risco 12 
Risco Potencial Paralisação do serviço de capina e roçada 

Origem Plano de Contingência 

Greve Geral. 
Problemas Contratuais. 
Problemas Trabalhistas. 

 Acionamento da equipe da SMO para 
manutenção do serviço. 

 

Tais procedimentos definem ações imediatas e eficazes, visando a garantia da 

segurança da população de Palmeira, bem como a minimização de impactos ao meio 

ambiente e as perdas patrimoniais. 

 

4.5 Proposta de Educação Ambiental 

 

4.5.1 Diretrizes Ambientais 

 

A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, estabelece no 

artigo 2º que dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório de impacto ambiental - RIMA, o licenciamento de atividades modificadoras 

do meio ambiente, tais como:  

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;  

II - Ferrovias;  

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;  

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 

32, de 18.11.66;  

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de 

esgotos sanitários;  

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;  

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: 

barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, 

abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos 

d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;  

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);  

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de 

Mineração;  
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X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou 

perigosos;  

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 

primária, acima de 10MW;  

XII - Complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, 

siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos 

hídricos);  

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;  

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 

hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de 

importância do ponto de vista ambiental;  

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de 

relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais 

competentes;  

XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a 

dez toneladas por dia.  

 

Apesar de constarem na lista apresentada obras de saneamento básico, 

relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

usualmente para estes serviços não é solicitada, pelos Órgãos Licenciadores, a 

elaboração de estudos de Impacto Ambiental (EIA) e de relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA).  

 Esta condição ocorre porque consideram as obras de saneamento básico 

como essenciais para a população cujos impactos positivos são extremamente 

significantes e a sua ausência provoca impactos negativos sobre a vida aquática e o 

ambiente como um todo, além de causar prejuízos à saúde da população, sendo a 

ausência ou ineficiência dos serviços de coleta e tratamento de esgoto a principal 

causa da degradação dos recursos hídricos, com interferência direta na incidência de 

doenças de veiculação hídrica entre a população de baixa renda.  

Ou seja, os impactos negativos causados pela falta de saneamento básico são 

muito maiores e mais prejudiciais à população e ao meio ambiente do que os impactos 
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positivos que podem ser gerados em decorrência das obras para implantação de 

sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.  

Ao verificar o histórico de obras realizadas no Estado do Paraná que receberam 

autorização do órgão ambiental competente para serem desenvolvidas, somente para 

obras de grande impacto no meio ambiente em decorrência da sua execução, foram 

elaborados os estudos de EIA-RIMA. Desta maneira, as atividades e intervenções 

programadas para a Concessão em questão não demandam a elaboração destes 

estudos.  

Entretanto, deverão ser elaborados Planos de Controle Ambiental (PCA’s) para 

o licenciamento dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

propostos. 

O Plano de Controle Ambiental, PCA, é um documento por meio do qual se 

apresentam diretrizes capazes de prevenir e/ou controlar os impactos ambientais 

decorrentes da instalação e da operação do empreendimento para o qual está sendo 

requerida a licença, bem como para corrigir as não conformidades identificadas. O 

PCA é sempre necessário, independente da exigência ou não de EIA/Rima, sendo 

solicitado durante a Licença de Instalação. 

No tocante ao sistema de Esgotamento Sanitário, o sistema proposto está 

integralmente de acordo com o Planejamento de Projeto desenvolvido pela CONASA, 

o qual apresenta-se adequado ao licenciamento pela origem do órgão ambiental 

competente. 

No tocante ao Abastecimento de Água, os licenciamentos para as estações de 

tratamento e respectivas captações não apresentam dificuldades significativas, uma 

vez que os projetos para as estações de tratamento de água contemplam unidades 

de tratamento de efluentes destas, com recuperação das águas de lavagem dos filtros 

e dos decantadores e tratamento adequado do lodo gerado.  

Com respeito à quantidade de água captada as vazões outorgáveis são 

geralmente superiores em todas as unidades previstas, conforme estudo detalhado 

do Plano de Saneamento do Município, representado no presente trabalho no item 

das análises hidrológicas do município. 
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 Com a finalidade de promover a troca de conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento da educação ambiental e das habilidades e atitudes da população, 

que levem à construção de valores ambientais e sociais voltados para a conservação 

do meio ambiente, faz necessária a estruturação e execução de projetos consistentes 

de educação ambiental no Município de Palmeira, conforme demonstra-se nos tópicos 

subsequentes. 

 

4.5.2 Programa de Educação Ambiental para Conservação dos Recursos Hídricos 

  
 A água representa um elemento fundamental para a vida. Seus múltiplos usos 

são indispensáveis a um largo espectro das atividades humanas, onde se destacam, 

entre outros, o abastecimento público e industrial, a irrigação agrícola, a produção de 

energia elétrica e as atividades de lazer e recreação, bem como a preservação da vida 

aquática. 

Partindo destes princípios, percebe-se a necessidade de trabalhos de 

Educação Ambiental para a conservação dos recursos hídricos, no qual os jovens 

possam desenvolver a percepção do ambiente na qual está inserida participando ativa 

e conscientemente do processo de mudança. 

 Com o objetivo de despertar a consciência dos jovens do Município de Palmeira 

sobre a importância da conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, por meio de processos de sensibilização, comprometimento e 

consciência socioambiental, propõem-se a realização de parcerias com os principais 

colégios municipais e estaduais de Palmeira para o desenvolvimento de atividades de 

educação ambiental.  

 O Programa de Educação Ambiental será realizado em duas etapas: a primeira 

será composta de um ciclo de palestras acerca da importância dos 4 eixos do 

saneamento (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem). Serão utilizados recursos 

audiovisuais, apresentação teórica e dinâmicas acerca do tema. A segunda será uma 

atividade de campo para apresentar aos alunos a importância dos cuidados com a 

água. 
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4.5.3 Programa de Educação Ambiental para Coleta de Óleo Residual de Cozinha 

 

 O objetivo do Programa de Educação Ambiental para Coleta de Óleo de Cozinha 

Residual é motivar as famílias a realizarem a coleta do óleo residual de cozinha, e 

entregarem na sede da empresa, onde será montado um ponto de coleta. Todo o óleo 

coletado será doado para cooperativas de catadores de material reciclável, que darão 

correto destino ao óleo de cozinha usado, fazendo com que o mesmo se transforme 

em subprodutos como detergentes e sabões, evitando o seu lançamento sem nenhum 

tratamento no ambiente que pode causar impactos negativos ao solo e aos recursos 

hídricos.  

 A primeira parte do Programa de Educação Ambiental para Coleta de Óleo de 

Cozinha Residual consistirá na entrega de material para a população com informações 

sobre os principais problemas causados pelo óleo de cozinha ao meio ambiente. A 

segunda etapa consistirá na entrega de um folheto contendo informações de como 

proceder o recolhimento do óleo desde sua geração, nas residências, e a indicação 

do local a ser entregue no município de Palmeira. 

 

4.5.4 Programa de Educação Ambiental para Recuperação da Mata Ciliar do Rio 

Pugas 

 

Tendo em vista a importância do Rio Pugas para o Município de Palmeira, 

observa-se a relevância da elaboração do programa de educação ambiental para 

conscientização dos proprietários rurais para a recuperação e conservação das matas 

ciliares do Rio Pugas. 

Este programa consiste na conscientização dos proprietários das terras que 

compõem a mata ciliar do Rio Pugas, bem como toda população interessada do 

município, para recuperação da vegetação ripária do Rio Pugas, auxiliando a 

preservação da bacia do principal manancial de captação de água bruta para 

abastecimento público, visando a melhoria das condições ambientais das áreas 

ciliares do rio bem como os parâmetros qualitativos e quantitativos do curso hídrico. 

 A primeira etapa do programa consiste na realização de um seminário anual que 

terá por objetivo promover a conscientização para a conservação do Rio Pugas, 
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estimulando a restauração e conservação das APP – Áreas de Preservação 

Permanente, principalmente as matas ciliares e nascentes, de forma a garantir água, 

em qualidade e quantidade, a médio e longo prazos, à população palmeirense.  

 O público alvo serão os agricultores e moradores das regiões rurais de entorno 

do Rio Pugas, porém toda a população do Município e demais interessados poderão 

participar. Para tanto, haverá a divulgação prévia do evento nos principais meios de 

comunicação da cidade, com entrega de convites na associação de agricultores do 

município, associações de bairros e comunidades, escolas, órgãos públicos, etc. 

 A segunda etapa do projeto será realizada com o objetivo de orientar os 

proprietários de terra sobre a importância ambiental da recuperação da mata ciliar do 

Rio Pugas, bem como reforçar a obrigatoriedade legal de se manter delimitadas as 

áreas de preservação permanente nas propriedades, será realizada a entrega de 

folders explicativos aos proprietários de terra de Palmeira, primordialmente aqueles 

que possuam propriedades à montante do ponto de captação de água bruta no Rio 

Pugas. 

  

4.5.5 Projeto de Barraca de Educação Ambiental e Visita Monitorada nas Unidades 

de Tratamento de Água, Esgoto e Aterro Sanitário 

 

 Com o objetivo de promover a educação ambiental, conscientização da 

população e apoiar a participação da comunidade palmeirense para a preservação do 

patrimônio natural do município, pretende-se realizar durante a semana mundial do 

meio ambiente, marcada pelo dia mundial do meio ambiente (5 de junho) e no dia 

mundial da água (22 de março) ações socioambientais em conjunto com a população. 

 A primeira ação consistirá em montagem de uma barraca informativa no centro 

da cidade, onde serão disponibilizados desenhos com temas relacionados ao meio 

ambiente para crianças da educação básica. Além disso, serão elaborados e 

distribuídos panfletos informativos para a população, acerca da importância do uso 

racional da água e demais assuntos com a temática conservacionista.  

 A segunda fase do projeto consistirá na organização de visitas monitoradas nas 

unidades de tratamento de água, tratamento de esgoto e aterro sanitário do Município 

de Palmeira. Estas visitas serão organizadas juntamente com escolas do município, 
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com o objetivo de mostrar à comunidade acadêmica como funciona o processo de 

tratamento da água, esgoto e resíduos sólidos. 

  

4.6 Proposta de Gestão Integrada dos Serviços de Saneamento Básico do Município 

 

 A proposta de Gestão Integrada dos Serviços de Saneamento Básico, consistirá 

na adequação e integração da gestão dos processos operacionais, administrativos, 

gerenciais e comerciais das atividades relacionadas ao Sistema de Abastecimento de 

Água, Esgotamento Sanitário e Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do 

Município de Palmeira-PR. 

 No âmbito da gestão integrada, assume-se como premissa o atendimento 

integral das metas para universalização da prestação dos serviços de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, incluindo os objetivos 

e diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico de Palmeira (2014). 

 Como diretriz da gestão integrada do presente documento, insere-se a obtenção 

e regularização dos processos de licenciamento ambiental, necessários as atividades 

de implantação (LP – Licença Prévia e LI – Licença de Instalação) e de operação (LO 

– Licença de Operação) dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e manejo de resíduos sólidos, bem como a obtenção de outorgas de 

captação de água superficial e subterrânea para abastecimento público e lançamento 

de efluentes tratados. 

 A gestão integrada dos serviços assume como premissa a manutenção das 

estruturas existentes e a serem implantadas, bem como os bens públicos, de forma a 

garantir o pleno funcionamento e eficiência da prestação dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos no 

Município de Palmeira. 

 As interrupções na prestação dos serviços de saneamento básico podem 

acontecer por diversos motivos, inclusive por ocorrências inesperadas. Para 

regularizar o atendimento destes serviços de forma mais ágil ou impedir a interrupção 

do abastecimento de água, esgotamento sanitário e/ou manejo de resíduos sólidos, 

serão previstas e executadas de maneira integrada as ações para atendimento à 

emergências e contingências, de forma a orientar o procedimento a ser adotado e 
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solucionar/minimizar os problemas, para que não haja interrupções na prestação dos 

serviços para a população de Palmeira. 

 Durante todo o período de estudo, propõem-se como medida de gestão 

integrada o desenvolvimento profissional e pessoal dos funcionários, através da 

realização de integrações, treinamentos e eventos que agreguem conhecimentos 

operacionais, administrativos, comerciais, humanos, institucionais, etc.  

 Os estudos e projetos executivos para a recuperação, ampliação e operação da 

infraestrutura dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

manejo de resíduos sólidos serão elaborados e analisados de forma a garantir a 

operacionalização e universalização destes eixos do saneamento básico no 

município. 

 De maneira integrada, serão elaborados os estudos de viabilidade e os projetos 

necessários à execução das obras, ações e melhorias propostas para os sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos de 

acordo com as metas e ações propostas para todo o horizonte de projeto.  

 A operação integrada dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e manejo de resíduos sólidos será executada com o acompanhamento e 

auxílio do Centro de Controle Operacional – CCO que monitorará os serviços 

prestados através de equipamentos de comunicação, telemetria e telecomando.  

 Com a utilização do CCO, será possível controlar em tempo real, os serviços de 

produção, reservação e distribuição de água, tratamento e coleta de esgoto, coleta e 

destinação final de resíduos sólidos, bem como a programação dos serviços nas redes 

de distribuição e coleta de esgoto, instalações e equipamentos, além de efetuar 

parcialmente a segurança patrimonial das instalações. 

 A manutenção integrada dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e manejo de resíduos sólidos será dividida em: preventiva, preditiva e 

corretiva. Estes serviços são essenciais para manter a segurança e confiabilidade dos 

equipamentos, das máquinas e do ambiente de trabalho que envolvem os três eixos 

do saneamento propostos no presente documento. A manutenção dos sistemas será 

executada de maneira eficaz visando evitar o acontecimento de acidentes de trabalho, 

transtornos à população ineficiência da prestação dos serviços integrados. 
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 O serviço de atendimento ao público funcionará integradamente em um só local 

para proporcionar o perfeito relacionamento com os usuários e futuros usuários dos 

sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos 

sólidos, visando agilizar a prestação de quaisquer serviços e informações de interesse 

dos solicitantes, que poderão ser obtidas através de consultas informatizadas. Serão 

adotados procedimentos operacionais destinados a acelerar o tempo de prestação de 

serviços dentro dos três eixos propostos, de modo a propiciar eficiência máxima no 

atendimento aos clientes.  

 O Setor Integrado de Atendimento aos clientes prestará um serviço de alta 

qualidade, no menor tempo possível, procurando sanar as dúvidas e solucionar os 

problemas dos usuários em relação aos serviços prestados, que envolvem os três 

eixos do saneamento propostos, sendo estes de ordem operacional, administrativa ou 

financeira. 

 A estrutura organizacional da empresa funcionará integradamente, alocando os 

colaboradores da alta direção, do setor administrativo, do setor financeiro e do setor 

de atendimento para trabalharem de maneira integrada, ou seja, abrangendo as 

atividades que envolvem as três vertentes dos serviços prestados, abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. 

 Os funcionários que compõem a área técnica e operacional serão divididos de 

acordo com suas responsabilidade e conhecimentos específicos para cada temática 

da prestação dos serviços que envolvem o abastecimento de água, o esgotamento 

sanitário e o manejo de resíduos sólidos. 

 A cobrança pelos serviços prestados será integralizada em uma única fatura 

emitida ao usuário, evidenciando separadamente os custos relativos à cada serviço 

fornecido para a população. O pagamento das faturas poderá ser realizado por 

diversos meios, como: arrecadação eletrônica; débito em conta; guichê do caixa em 

agência bancária; internet; com cartão de crédito ou débito; além de outros meios com 

fatura. 

 Os objetivos da gestão integrada dos serviços, baseiam-se na integração da 

gestão dos processos operacionais, administrativos, gerenciais e comerciais, das 

atividades relacionadas aos serviços prestados à população de Palmeira, bem como 
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ao atendimento das metas para universalização da prestação dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. 

 

4.7 Análise Hidrológica do Município de Palmeira 

 

 Na divisão de três grandes bacias hidrográficas encontra-se o Município de 

Palmeira, sendo que a maior parte do território abrange a bacia do Rio Tibagi e em 

menor escala dos rios Iguaçu e Ribeira.  

 Estas grandes bacias hidrográficas podem ser divididas em sub-bacias de 

drenagem, as quais podem ser classificadas em: Rio Guarauninha, Rio Guaraúna, Rio 

Canuí, Rio Tibagi, Rio Botucuara, Rio Tarumã, Rio dos Matos, Rio Sobrado, Rio 

Quero-quero, Rio Capão do Alegrete, Rio do Salto, Rio dos Papagaios, Rio dos 

Freitas, Rio da Areia, Rio Água Clara, Rio Iguaçu e Rio Taquaruçu.  

 No total, é possível classificar as sub-bacias de drenagem em 17 unidades no 

Município de Palmeira. Destas, seis drenam para o Rio Tibagi, duas para a bacia do 

Rio Ribeira e cinco são afluentes do Rio Iguaçu. Duas sub-bacias interiores drenam 

para a bacia do Rio Salto e por fim temos as bacias dos rios Iguaçu e Tibagi, que 

também abrangem a área do município. 

 Com relação à disponibilidade hídrica superficial de Palmeira, apresenta-se a 

Tabela 74, que demonstra para cada bacia e sub-bacia que drenam o Município os 

dados hidrológicos relevantes, como área, perímetro, comprimento, comprimento em 

linha reta, diferença de altitude, coeficiente de compacidade, fator forma, índice de 

sinuosidade e declividade do rio. 
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Tabela 74 - Dados Hidrológicos das sub-bacias dos cursos hídricos que drenam o município de Palmeira 

Item 

Curso Hídrico 

Guarauninha Guaraúna Caniú Botuquara 
Quero-
Quero 

Rio do 
Salto 

Rio 
Sobrado 

Rio 
Capão do 
Alegrete 

Rio Tibagi 
Rio 

Tarumã 
Rio dos 
Matos 

Rio dos 
Papagaios 

Rio da 
Areia 

Rio dos 
Freitas 

Rio Água 
Clara 

Rio 
Taquaruçu 

Rio 
Iguaçu 

Área (km²) 176,06 369,77 319,43 15,4 112,13 149,65 70,89 102,6 96,73 26,19 28,09 82,96 62,75 64,27 36,59 42,04 67,09 

Perímetro (km) 120,68 153,68 128,1 26,84 72,64 98,4 59,12 74,6 118,76 30,44 37,48 80,16 48,32 60,16 38,37 54,4 67,54 

Comprimento (km) 43,43 66,68 49,83 7,63 22,7 31,26 20,39 22,15 49,41 10,43 6,31 23,34 18,13 25,48 14,77 19,37 20,15 

Comprimento em Linha 
Reta (km) 28,48 33,56 29,74 6 19,6 20,09 15,92 15,65 26,19 5,66 3,22 15,87 12,54 12,89 9,29 13,6 11,75 

Diferença Altitude (m) 198 214 170 137 147 135 314 212,62 312 292 413 261,6 151 182 154 142 28 

Coeficiente de 
Compacidade 2,55 2,24 2,01 1,92 1,92 2,25 1,97 2,06 3,38 1,67 1,98 2,46 1,71 2,1 1,78 2,35 2,31 

Fator Forma 0,09 0,08 0,13 0,26 0,22 0,15 0,17 0,21 0,04 0,24 0,71 0,15 0,19 0,1 0,17 0,11 0,17 

Índice de Sinuosidade 1,52 1,99 1,68 1,27 1,16 1,56 1,28 1,42 1,89 1,84 1,96 1,47 1,45 1,98 1,59 1,42 1,71 

Declividade do rio (m/km) 4,56 3,21 3,41 17,96 6,48 4,32 15,4 9,6 6,31 28 65,45 11,21 8,33 7,14 10,43 7,33 1,39 

Fonte: Adaptado do PGRH – Palmeira (2009) 
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 De maneira geral, a área total de drenagem das bacias e sub-bacias que 

abrangem o município de Palmeira corresponde a cerca de 1.882,64m², culminando 

num perímetro total de 1.269,99 quilômetros de extensão, conforme demonstra 

detalhadamente a Tabela 75. 

 

Tabela 75 - Dados Hidrológicos das bacias e sub-bacias de Palmeira 
Item Total Acumulado das bacias e sub-bacias 

Área (km²) 1.822,64 
Perímetro (km) 1.269,69 
Comprimento (km) 451,46 
Comprimento em Linha Reta (km) 280,05 

Fonte: Adaptado do PGRH – Palmeira (2009) 

 

 A bacia hidrográfica do rio Guaraúna é a maior do município, somando 370 km² 

de área de drenagem, que no limite do município ainda recebe a contribuição de toda 

bacia do rio Guarauninha pela margem esquerda para depois afluir no rio Tibagi. 

 A bacia hidrográfica do rio Quero-quero é uma das mais importantes do município, 

por abranger a área urbana, o manancial de abastecimento e o corpo hídrico receptor 

do esgoto tratado da cidade. Essa bacia tem suas nascentes situadas em altitudes de 

aproximadamente 940 metros, com os rios Pugas (manancial de abastecimento) e 

Monjolo, o qual torna-se depois rio Capivari, que é o principal afluente, pela margem 

esquerda, do rio Quero-quero. 

 Com relação ao Rio do Salto, sua bacia está situada à leste da bacia do rio Quero-

quero e é também uma bacia bastante importante para o município por apresentar 

características boas para o abastecimento de água (apesar de não ser tão próxima da 

área urbana) e para o aproveitamento hidrelétrico. 

 O Rio dos Papagaios é afluente direto do rio Iguaçu. Sua bacia é de extrema 

beleza, com exploração turística. Em seu interior existe a RPPN Papagaio Velho.  

 O Rio Iguaçu é um dos principais rios do estado. Dentro do municio de Palmeira 

recebe a afluência de 5 rios, que drenam para o Sul, na sua direção. A área total de 

drenagem das pequenas bacias de afluência direta ao rio pela margem direita do rio é 

de 67,1 km², sendo que seu comprimento é de 20,15 km.  

 O rio Tibagi é o segundo maior em extensão no estado do Paraná. Suas nascentes 

localizam-se na Serra das Almas a 1.100m acima do nível do mar, entre os municípios 

de Campo Largo, Palmeira e Ponta Grossa, no centro-sul do estado. A área de 
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drenagem direta do rio Tibagi no Município de Palmeira é de 96 km², tendo um 

comprimento total de 10km. 

 Se tratando de recursos subterrâneos, o Município de Palmeira situa-se sob o 

aquífero Guarani, que abrange uma área muito maior do que a do município. Sendo 

este aquífero a maior reserva subterrânea de água doce do mundo, a maior parte (70% 

ou 840 mil km²) da área ocupada pelo aquífero - cerca de 1,2 milhão de km² - está no 

subsolo do centro-sudoeste do Brasil.  

 A área restante do aquífero se distribui entre o nordeste da Argentina (255 mil 

km²), noroeste do Uruguai (58500 km²) e sudeste do Paraguai (58.500 km²), nas bacias 

do rio Paraná e do Chaco-Paraná. A população atual do domínio de ocorrência do 

aquífero é estimada em quinze milhões de habitantes. 

 

5. ESTUDO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

 

5.1 Interesse Público 

 

A universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana, coleta e tratamento de resíduos sólidos, aliada a 

necessidade de manutenção dos níveis de atendimento alcançados com os 

serviços prestados à população urbana e sua evolução ao longo dos próximos 

trinta anos, evita as consequências negativas de lançamento de efluentes in 

natura nos recursos hídricos, sobre a vida aquática e o ambiente como um todo, 

além de evitar prejuízos à saúde da população, sendo a ausência ou ineficiência 

dos serviços prestados de forma adequada, é meta da atual administração 

municipal de Palmeira - PR. 

O investimento nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e resíduos sólidos, estando alinhados em uma mesma filosofia de 

gestão ambiental, garantem a sustentabilidade econômica e financeira da 

prestação dos serviços, evitando-se os atuais prejuízos acumulados municipais 

com serviços de resíduos sólidos urbanos e significam um grande salto para o 

desenvolvimento econômico e social em âmbito municipal e até regional, 

permitindo substancial melhoria da qualidade de vida da população residente, 

propiciando aumento de oportunidades, com geração de renda. 
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A Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Palmeira, 

permitiu aos gestores públicos municipais, vislumbrarem a possibilidade de 

implantação de uma CONCESSÂO AMBIENTAL AMPLIADA, mantendo-se o 

controle sobre as políticas públicas de saneamento e ainda sobre a Regulação 

da Prestação dos Serviços. 

 

5.2 Vantagem Econômica e Operacional 

 

O objetivo geral das parceiras público-privadas através do modelo de 

concessão, é canalizar para os serviços públicos a habilidade gerencial e os 

capitais privados, estruturando o relacionamento entre as partes, de forma a que 

o termo parceria abranja partilha de riscos e de ganhos financeiros.  

A avaliação da experiência nacional e internacional tem demonstrado que 

as concessões são uma solução ganha-ganha para o setor público, setor privado 

e sociedade, possuindo diversas vantagens a seguir mencionadas, tendo como 

base o Modelo “Project Finance”, no qual a sustentabilidade econômica e 

financeira global, fica garantida no projeto. 

O modelo envolve a integração das quatro funções ao parceiro privado e, 

ao final do prazo de concessão, os ativos são transferidos ao poder concedente.  

Neste modelo, o poder público especifica o serviço a ser ofertado e uma 

Sociedade de Propósito Específico - SPE irá incumbir-se da Gestão e Operação 

dos Sistemas, incluindo a elaboração dos projetos executivos de engenharia, 

construção, financiamento, operação e transferência de ativos ao poder 

concedente, restando ao poder concedente a manutenção das regras 

pactuadas, a fiscalização e a regulação dos serviços.  

Sendo assim, o risco do projeto é compartilhado entre os parceiros público 

e privado; 

Para o setor público, a Concessão dos Serviços, permite a obtenção de um 

melhor uso do recurso disponível, quando da oferta de serviços públicos, ao lhes 

conferir eficiência, eficácia e efetividade, particularmente através de fontes 

como: 
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• Inovação. A Concessão permite a transferência da capacidade 

inovadora do setor privado para a área pública. Uma das maiores fontes de 

ganho a esse respeito advém do fato do Governo Municipal não necessitar de 

fornecer pormenores de como um ativo deva ser projetado e construído, mas sim 

de estabelecer os condicionantes básicos de como o serviço público deverá ser 

ofertado pelo parceiro privado; 

• Otimização do custo e da vida útil. O empreendedor estará numa 

ótima posição para aprimorar técnicas de projeto e construção, que minimizem 

os custos de implantação e operação e aumente a vida útil dos ativos, algo que 

dificilmente seria possível no esquema tradicional de gestão pública, em que as 

diversas fases da prestação dos serviços são de responsabilidade de diferentes 

atores; 

• Compartilhamento de infraestruturas. Existem facilidades 

governamentais implementadas através de Concessão que podem ser 

compartilhadas com terceiros, minimizando gastos operacionais do parceiro 

público, num movimento impulsionado pela experiência do parceiro privado em 

gestão de ativos; 

• Divisão de responsabilidades. O parceiro público define as condições 

de oferta de determinado serviço público, e o parceiro privado projeta, constrói e 

opera os ativos para tal. Nessas circunstâncias, costuma ocorrer uma divisão de 

responsabilidades mais clara e coerente, já que cada um dos parceiros estará 

exercendo suas atividades finalísticas. 

Para o setor privado, a Concessão representa um novo e amplo leque de 

oportunidades de negócios, muitas delas restritas anteriormente à governança 

pública. Para a sociedade, as Concessões representam uma oportunidade de se 

desfrutar de serviços públicos mais bem estruturados e coordenados, sobretudo 

pelo fato que indicadores de desempenho estarão monitorando todo o processo 

concessional. 

A seguir estão apresentados alguns indicativos entre custos operacionais 

praticados entre empresas públicas e privadas obtidas aleatoriamente do SNIS 

(Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) publicadas no ano de 

2013. 
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5.2.1  Comparativo Entre Modelos de Prestação de Serviços – Concessionárias 

Privadas 

 

O presente item demonstra um comparativo entre modelos de prestação 

de serviços – concessionárias privadas, companhias estaduais de saneamento 

e execução direta pelo poder público através de autarquias.  

Observa-se que os parâmetros de despesas utilizados por algumas 

concessionárias privadas foram extraídos do SNIS - Sistema Nacional de 

Informações Sobre Saneamento, referentes ao ano de 2013. A Tabela 76 

demonstra as empresas privadas analisadas. A Tabela 77 e a Gráfico 1 

demonstram os resultados obtidos. 

 

Tabela 76 - Empresas privadas analisadas 

Município Concessionária Prestadora do Serviço 

Niterói Águas de Niterói S/A 
Petrópolis Águas do Imperador S/A 
Resende Águas das Agulhas Negras 
Cabo Frio Prolagos S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto 

Limeira Foz de Limeira S.A. 
Paranaguá CAB Águas de Paranaguá S/A 

Itapema Companhia Águas de Itapema S/A 
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Tabela 77 - Tabela comparativa entre as empresas privadas 

Município UF 

População urbana 
atendida com 

abastecimento de 
água (hab) 

População urbana 
atendida com 
esgotamento 

sanitário (hab) 

Despesa com 
pessoal próprio 

(R$/ano) 

Despesa com 
pessoal próprio por 
habitante atendido 

(Água) 
(R$/ano/hab) 

Despesa com 
produtos químicos 

(R$/ano) 

Despesa com 
produtos químicos 

por habitante 
atendido (Água)  

(R$/ano/hab) 

Despesa com 
energia elétrica 

(R$/ano) 

Despesa com 
energia elétrica por 
habitante atendido 

(Água) 
(R$/ano/hab) 

Despesa com 
serviços de 

terceiros (R$/ano) 

Despesa com 
serviços de 
terceiros por 

habitante atendido 
(Água)  

(R$/ano/hab) 

Niterói RJ 494.200 494.200 27.145.174,71 54,93 1.263.835,95 2,56 9.686.843,41 19,60 47.374.328,39 95,86 

Petrópolis RJ 283.160 283.160 11.247.749,88 39,72 399.598,71 1,41 3.110.292,84 10,98 13.308.787,99 47,00 

Resende RJ 115.722 115.722 8.182.218,56 70,71 617.430,83 5,34 2.482.995,90 21,46 5.479.818,29 47,35 

Cabo Frio RJ 151.163 151.163 10.182.034,00 67,36 810.245,00 5,36 3.993.709,00 26,42 9.938.862,00 65,75 

Limeira SP 283.042 283.042 20.850.581,00 73,67 2.410.853,00 8,52 8.025.823,00 28,36 9.638.896,00 34,05 

Paranaguá PR 142.868 142.868 7.198.562,83 50,39 1.068.176,32 7,48 2.006.170,31 14,04 4.969.435,06 34,78 

Itapema SC 51.608 51.608 3.174.306,21 61,51 853.655,49 16,54 601.216,16 11,65 3.804.219,08 73,71 

Média - 217.394 217.394 12.568.661,03 59,75 1.060.542,19 6,74 4.272.435,80 18,93 13.502.049,54 56,93 
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Gráfico 1 - Comparativo Concessionárias Privadas 
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5.2.2 Comparativo Entre Modelos de Prestação de Serviços – Concessionárias 

Estaduais 

 

O presente item demonstra um comparativo entre modelos de prestação 

de serviços – concessionárias estaduais, utilizando dados disponíveis no SNIS - 

Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento, referentes ao ano de 

2013. A Tabela 78 demonstra as empresas estaduais analisadas. 

A Tabela 79 e Gráfico 2 apresentam os resultados obtidos com a 

comparação. 

 
Tabela 78 - Instituições públicas analisadas 

Município Concessionária Prestadora do Serviço 

Caçador 
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - 

CASAN 
Curitibanos 
Florianópolis 
Bragança Paulista 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo - SABESP 

Campos do Jordão 
Guarujá 
Santos 
Campo Largo 

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR 
Curitiba 
Londrina 
Ponta Grossa 
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Tabela 79 - Resultados dos comparativos das empresas públicas 

Município UF 

População urbana 
atendida com 

abastecimento de 
água (hab) 

População urbana 
atendida com 
esgotamento 

sanitário (hab) 

Despesa com 
pessoal próprio 

(R$/ano) 

Despesa com 
pessoal próprio 
por habitante 

atendido (Água) 
(R$/ano/hab) 

Despesa com 
produtos químicos 

(R$/ano) 

Despesa com 
produtos químicos 

por habitante 
atendido (Água)  

(R$/ano/hab) 

Despesa com 
energia elétrica 

(R$/ano) 

Despesa com 
energia elétrica 
por habitante 

atendido (Água) 
(R$/ano/hab) 

Despesa com 
serviços de 

terceiros (R$/ano) 

Despesa com 
serviços de 
terceiros por 

habitante atendido 
(Água)  

(R$/ano/hab) 

Caçador SC 67.658 - 4.685.010,08 69,25 286.592,07 4,24 1.073.759,50 15,87 1.034.945,26 15,30 

Curitibanos SC 35.821 - 3.787.146,09 105,72 104.916,45 2,93 818.784,01 22,86 844.068,11 23,56 

Florianópolis SC 436.117 453.285 47.199.473,38 108,23 3.433.568,33 7,87 9.511.255,53 21,81 19.991.168,71 45,84 

Bragança Paulista SP 152.192 152.192 12.824.012,44 84,26 749.964,82 4,93 2.854.584,64 18,76 6.577.089,09 43,22 

Campos do Jordão SP 49.908 49.908 5.922.308,28 118,66 187.511,92 3,76 1.188.199,61 23,81 2.685.260,62 53,80 

Guarujá SP 306.624 306.624 26.460.646,51 86,30 4.696.432,73 15,32 6.873.888,05 22,42 12.602.899,26 41,10 

Santos SP 432.829 432.829 41.419.982,73 95,70 21.966.940,98 50,75 10.570.190,18 24,42 22.539.786,23 52,08 

Campo Largo PR 101.171 101.171 7.359.807,33 72,75 1.050.886,18 10,39 1.612.805,83 15,94 3.993.105,24 39,47 

Curitiba PR 1.848.946 1.848.946 162.983.609,23 88,15 22.123.710,91 11,97 33.059.600,49 17,88 74.098.051,99 40,08 

Londrina PR 523.582 523.582 54.736.536,32 104,54 3.893.632,43 7,44 21.434.938,55 40,94 31.909.848,15 60,95 

Ponta Grossa PR 323.776 323.776 23.643.315,71 73,02 2.354.827,34 7,27 5.390.587,38 16,65 14.840.033,67 45,83 

Média - 388.965 465.812 35.547.440,74 91,51 5.531.725,83 11,53 8.580.781,25 21,94 17.374.205,12 41,93 
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Gráfico 2 – Comparativo Companhias Estaduais 

69,25

105,72
108,23

84,26

118,66

86,30

95,70

72,75

88,15

104,54

73,02

4,24 2,93
7,87

4,93 3,76

15,32

50,75

10,39 11,97
7,44 7,27

15,87

22,86 21,81
18,76

23,81 22,42 24,42

15,94 17,88

40,94

16,6515,30

23,56

45,84
43,22

53,80

41,10

52,08

39,47 40,08

60,95

45,83

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Caçador Curitibanos Florianópolis Bragança Paulista Campos do Jordão Guarujá Santos Campo Largo Curitiba Londrina Ponta Grossa

Comparativo dos Parâmetros de Despesas utilizados por algumas Companhias Estaduais com informações do 
SNIS

Referência: 2013

Despesa com pessoal próprio por habitante atendido (Água) (R$/ano/hab) Despesa com produtos químicos por habitante atendido (Água)  (R$/ano/hab)

Despesa com energia elétrica por habitante atendido (Água) (R$/ano/hab) Despesa com serviços de terceiros por habitante atendido (Água)  (R$/ano/hab)
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5.2.3 Comparativo Entre Modelos de Prestação de Serviços – Autarquias Públicas 

 

O presente item demonstra um comparativo entre modelos de prestação de 

serviços – autarquias públicas, utilizando dados disponíveis no SNIS - Sistema 

Nacional de Informações Sobre Saneamento, referentes ao ano de 2013. A Tabela 80 

demonstra as autarquias públicas analisadas. 

A Tabela 81 e o Gráfico 3 apresentam os resultados obtidos com a comparação. 

 
Tabela 80 – Autarquias analisadas 

Município Concessionária Prestadora do Serviço 

Pirassununga Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP 
Sorocaba Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 
Andirá Prefeitura Municipal de Andirá - PMA 
Ibiporã Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE 
Balneário Camboriú Empresa Municipal de Água e Saneamento - EMASA 
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Tabela 81 - Resultados do comparativo das autarquias públicas 

Município UF 

População urbana 
atendida com 

abastecimento de 
água (hab) 

População urbana 
atendida com 
esgotamento 

sanitário (hab) 

Despesa com 
pessoal próprio 

(R$/ano) 

Despesa com 
pessoal próprio por 
habitante atendido 

(Água) 
(R$/ano/hab) 

Despesa com 
produtos químicos 

(R$/ano) 

Despesa com 
produtos químicos 

por habitante 
atendido (Água)  

(R$/ano/hab) 

Despesa com 
energia elétrica 

(R$/ano) 

Despesa com 
energia elétrica por 
habitante atendido 

(Água) 
(R$/ano/hab) 

Despesa com 
serviços de 

terceiros (R$/ano) 

Despesa com 
serviços de 
terceiros por 

habitante atendido 
(Água)  

(R$/ano/hab) 

Pirassununga SP 67.492 67.492 8.056.116,00 119,36 700.381,00 10,38 1.479.922,00 21,93 1.491.934,00 22,11 

Sorocaba SP 622.827 622.827 65.886.428,15 105,79 3.041.621,41 4,88 14.768.079,53 23,71 8.616.409,31 13,83 

Andirá PR 19.706 19.706 1.140.000,00 57,85 107.303,78 5,45 661.335,03 33,56 77.317,50 3,92 

Ibiporã PR 48.806 48.806 3.970.675,40 81,36 96.613,29 1,98 1.245.621,41 25,52 674.655,73 13,82 

Balneário 
Camboriú 

SC 120.926 120.926 2.779.232,92 22,98 1.628.817,83 13,47 4.324.629,14 35,76 13.976.928,13 115,58 

Média - 175.951 175.951 16.366.490,49 77,47 1.114.947,46 7,23 4.495.917,42 28,10 4.967.448,93 33,85 

 

 

 

143 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 



     

Gráfico 3 - Comparativo Autarquias Públicas 
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Comparativo dos Parâmetros de Despesas utilizados por algumas Autarquias utilizando informações do SNIS -
Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento 

Referência: 2013

Despesa com pessoal próprio por habitante atendido (Água) (R$/ano/hab) Despesa com produtos químicos por habitante atendido (Água)  (R$/ano/hab)

Despesa com energia elétrica por habitante atendido (Água) (R$/ano/hab) Despesa com serviços de terceiros por habitante atendido (Água)  (R$/ano/hab)
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Da Tabela 82 à Tabela 85 apresenta-se um comparativo entre as principais 

despesas das concessões privadas, estaduais e autarquias, bem como um resumo 

dos mesmos. 

 

Tabela 82 - Dados comparativos das empresas privadas 
PRIVADO 

Município 
Premissas de Custos (R$/ano/habitante) Água + Esgoto 

Pessoal Produtos Químicos Energia Elétrica Serviços de 
Terceiros 

Niterói 54,93 2,56 19,60 95,86 
Petrópolis 39,72 1,41 10,98 47,00 
Resende 70,71 5,34 21,46 47,35 
Cabo Frio 67,36 5,36 26,42 65,75 
Limeira 73,67 8,52 28,36 34,05 
Paranaguá 50,39 7,48 14,04 34,78 
Itapema 61,51 16,54 11,65 73,71 

Média SNIS 2013 59,75 6,74 18,93 56,93 

 

Tabela 83 - Dados comparativos das empresas públicas 
PÚBLICO 

Município 
Premissas de Custos (R$/ano/habitante) Água + Esgoto 

Pessoal Produtos Químicos Energia Elétrica Serviços de 
Terceiros 

Caçador 69,25 4,24 15,87 15,30 
Curitibanos 105,72 2,93 22,86 23,56 
Florianópolis 108,23 7,87 21,81 45,84 
Bragança Paulista 84,26 4,93 18,76 43,22 
Campos do Jordão 118,66 3,76 23,81 53,80 
Guarujá 86,30 15,32 22,42 41,10 
Santos 95,70 50,75 24,42 52,08 
Campo Largo 72,75 10,39 15,94 39,47 
Curitiba 88,15 11,97 17,88 40,08 
Londrina 104,54 7,44 40,94 60,95 
Ponta Grossa 73,02 7,27 16,65 45,83 

Média SNIS 2013 91,51 11,53 21,94 41,93 

 

Tabela 84 - Dados comparativos das autarquias 
SAAE - AUTARQUIAS 

Município 
Premissas de Custos (R$/ano/habitante) Água + Esgoto 

Pessoal Produtos Químicos Energia Elétrica Serviços de 
 Pirassununga 119,36 10,38 21,93 22,11 

Sorocaba 105,79 4,88 23,71 13,83 
Andirá 57,85 5,45 33,56 3,92 
Ibiporã 81,36 1,98 25,52 13,82 
Balneário Camboriú 22,98 13,47 35,76 115,58 

Média SNIS 2013 77,47 7,23 28,10 33,85 
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Tabela 85 - Resumo dos comparativos 
RESUMO COMPARATIVO 

Município 
Premissas de Custos (R$/ano/habitante) Água + Esgoto 

Pessoal Produtos Químicos Energia Elétrica 
Serviços de 
Terceiros 

Empresas Privadas 59,75 6,74 18,93 56,93 
Companhias Estaduais 91,51 11,53 21,94 41,93 
Autarquias 77,47 7,23 28,10 33,85 

Média SNIS 2013 76,24 8,50 22,99 44,24 

 

Através da análise das planilhas e gráficos apresentados pode-se observar uma 

diferença significativa dos custos entre Instituições Privadas, Públicas e Autarquias, 

onde as Concessionárias Privadas normalmente operam seus sistemas com 

parâmetros de custos menores, destacando-se os custos com pessoal que são 

expressivamente mais baixos no setor privado. 

Na análise em questão, a escolha dos municípios foi aleatória, visando 

principalmente municípios que são atendidos tanto pelo sistema de abastecimento de 

água quanto sistema de esgotamento sanitário, ressaltando ainda que muitos 

municípios, cujo atendimento é realizado pelo setor público, não possuem sistema de 

esgotamento sanitário ou o nível de atendimento é baixo (não é este o caso de 

Palmeira-PR), desta forma tendem a apresentar os custos operacionais ainda maiores 

com a ampliação do nível de atendimento destes serviços. 

Esta condição mostra também uma cobertura maior da prestação dos serviços 

realizados por concessionárias privadas, que, em sua maioria, atendem a população 

com os dois serviços (abastecimento de água e esgotamento sanitário). 

 

5.3 Elaboração da Matriz de Risco 

 

A Tabela 86 à Tabela 93, apresentados a seguir, relacionam a matriz de risco 

relacionadas ao projeto, envolvendo as atividades de institucionais, engenharia, meio 

ambiente (projetos, construção, performance, operação, demanda, término 

antecipado, ambientais e outros). 
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Tabela 86 - Risco dos Projetos de Engenharia 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, 

Privado ou 
Compartilhado) 

IMPACTO (Alto, 
Médio, Baixo) 

PROBABILIDADE 
(Frequente, Provável, 
Ocasional, Remota ou 

Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, 
Procedimentos ou 
Mecanismos para 
minimizar o risco). 

Cronograma para 
elaboração do 

projeto executivo 

Dificuldade de atendimento 
ao cronograma inicial de 
elaboração do projeto 
executivo, gerando custos 
adicionais. 

Privado Médio Improvável 

A Concessionária propõe 
e se compromete com um 
cronograma de 
readequação detalhado 
do projeto.  

Mudanças a pedido 
de outras entidades 

públicas 

Mudanças de projeto 
executivo por solicitação ou 
requisição de entidades 
públicas, exceto no caso de 
necessidade de adaptação 
do projeto executivo ao 
contrato ou à legislação em 
vigor. 

Público Médio Improvável 

Cláusula contratual de 
recomposição do 
equilíbrio econômico-
financeiro. 
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Tabela 87 - Risco de Construção 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 
IMPACTO  (Alto, Médio, Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, Provável, 
Ocasional, Remota ou Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, 
Procedimentos ou Mecanismos para 

minimizar o risco) 

Estimativas de custo incorretas Erro de estimativa do custo da obra Privado Médio Ocasional 

Efetiva participação da Construtora 
na análise de orçamento do projeto 
executivo e na previsão do 
cronograma de obras. 
Previsão de Plano de Seguros 
(Riscos de Engenharia) 

Problemas geológicos existentes 
Aspectos geológicos diferentes daquelas 
previstas pelo Projeto gerando novos 
investimentos não previstos 

Privado Alto/Médio Remota 
          Recomposição do Equilíbrio 
econômico financeiro. 

Acesso ao local da obra 
Atraso na liberação do local da obra por 
fatos não imputáveis ao Privado, gerando 
custos adicionais 

Público Médio Provável 

Estabelecer no contrato cláusula 
própria para revisão de cronograma 
quando o motivo for causado pelo 
Poder Público. 

Roubos ou furtos no local da obra 
Prejuízos gerados por segurança 
inadequada no canteiro de obras 
gerando custos adicionais 

Privado Baixo Remota Plano de Seguros 

Segurança dos trabalhadores 
contratados pelo privado 

Prejuízos causados por segurança 
inadequada no canteiro de obras. 

Privado Baixo Remota Plano de seguros 

Reclamações de terceiros 
Prejuízos causados a terceiros pelo 
Privado ou seus subcontratos em virtude 
da realização de obras 

Privado Baixo Ocasional 
Plano de Seguros (Responsabilidade 
Civil) 

Eventos não seguráveis 
caracterizados como Força Maior 

ou Caso Fortuito 

Eventos não seguráveis, caracterizados 
como Força Maior ou Caso Fortuito, que 
prejudiquem a continuidade das obras ou 
conclusão 

Público Alto Improvável 
Recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão 

Eventos Seguráveis 
caracterizados como Força Maior 

ou Caso Fortuito 

Eventos seguráveis, caracterizados 
como Força Maior ou Caso Fortuito, que 
prejudiquem a continuidade das obras ou 
conclusão  

Privado Alto Improvável 
Plano de Seguros (Riscos de 
Engenharia) 

Mudança de legislação ou 
regulamentação não ligada ao 

setor 

Mudança de legislação ou 
regulamentação externa ao setor de 
saneamento que causem aumento dos 
custos da obra 

Público Alto/Médio/Baixo Improvável 
Cláusula contratual de recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro 

Mudanças tributárias 
Mudança na legislação tributária que 
aumente custos da obra, exceto 
mudanças no Impostos sobre a Renda 

Público Alto/Médio/Baixo Provável 
Cláusula contratual de recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro 

Prejuízos causados por 
subcontratados 

Custos gerados por performance 
inadequada de um subcontratado 

Privado Baixo Remota 

Privado contrata empresa de 
gerenciamento de obra. 
Observância a cláusula contratual 
com previsão de multas. 
Cláusula contratual com metas pré 
estabelecidas. Plano de Seguros 
(Riscos de Engenharia) 
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RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 
IMPACTO  (Alto, Médio, Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, Provável, 
Ocasional, Remota ou Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, 
Procedimentos ou Mecanismos para 

minimizar o risco) 

Protestos públicos 

Manifestações sociais e/ou públicas que 
afetem a execução das obras ou a 
prestação dos serviços relacionados ao 
Contrato por: (i) até 15 (quinze) dias 
sucessivos, ou não, em um período de 12 
meses a partir da Data de Eficácia, desde 
que não seja objeto de seguros 
oferecidos no Brasil; ou (II) até 90 
(noventa) dias a cada 12 meses da Data 
de eficácia, desde que seja objeto de 
seguros oferecidos no Brasil                    

Privado Médio/Baixo Ocasional Plano de Seguros (Riscos de Civis) 

Atraso na entrega de instalações 
existentes 

Custos associados a atraso além do 
previsto na entrega de instalações 
existentes 

Público Médio/Baixo Improvável 

Cláusula contratual de recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro 
ou/e revisão do cronograma de 
investimentos] 

Atrasos na aprovação do uso de 
novas instalações 

Custos gerados por atraso não previsto 
na liberação de autorizações para uso de 
novas instalações 

Privado Médio/Baixo Improvável 
Cláusula Contratual com previsão de 
multas 

Atrasos causados por demora na 
obtenção de licenças ambientais 

por culpa do Privado 

Atrasos causados por demora na 
obtenção de licenças ambientais por 
culpa do Privado 

Privado Alto Ocasional 
Cláusula Contratual com previsão de 
multas 

Atrasos na obtenção de licenças 
ambientais por culpa do agente 

público 

Operador privado não consegue licenças 
ambientais a tempo, por fatos imputáveis 
ao Poder Público 

Público Alto Ocasional 
Recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro. Revisão do 
cronograma de investimentos 

Aumento de preços em materiais 
essenciais para o término da obra 

Aumento em materiais de construção 
que venham a gerar um aumento de 
custos, salvo aqueles que decorram 
diretamente de mudanças tributárias ou 
políticas públicas 

Privado Alto Ocasional 
Recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro. 

Erros essenciais na construção 
da obra 

Prejuízos decorrentes de erros na 
realização das obras a cargo da 
Concessionária, ensejando sua 
reconstrução total, ou em parte 

Privado Alto Remota 
Privado contrata empresa de 
gerenciamento de obra 

Defeitos ou erros nas 
componentes de infraestrutura 

entregues pelo Poder 
Concedente 

Defeitos ou divergências nas 
especificações técnicas dos 
componentes de infraestrutura cuja 
construção e entrega está sob 
responsabilidade do Poder Concedente 

Público Alto Remota 
Cláusula contratual de recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro 

Problemas de liquidez financeira 
Operador Privado apresenta problemas 
de caixa, o que impossibilitaria a 
continuação da obra 

Privado Alto Remota 
Privado alavanca recursos com 
instituição financeira de fomento. 

Custos e atrasos decorrentes de 
problemas arqueológicos 

Concessionário localiza objetos ou sítios 
arqueológicos que aumentam o custo da 
obra ou atrasam sua execução 

Público Médio Provável 
Cláusula contratual de recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro 

149 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 



 
 

Tabela 88 - Risco de Performance 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 
IMPACTO  (Alto, Médio, Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, Provável, 
Ocasional, Remota ou Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, 
Procedimentos ou Mecanismos para 

minimizar o risco) 

Defeito na obra 
Custos associados à reconstrução ou 
reforma de obras entregues com 
defeito 

Público Médio/Alto Remota 
Gerenciar as obras obedecendo os 
padrões e normas recomendáveis 

Mudanças nas especificações do 
serviço exigidas pelo Poder 

Concedente 

Novos custos gerados por mudanças 
exigidas pelo Poder Concedente nas 
especificações do serviço 

Privado Médio/Alto Remota 
Cláusula contratual de recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro. 

Desempenho dos subcontratados 
Custos gerados por gestão deficiente 
ou descumprimento de contratos de 
subcontratos 

Público Médio/Baixo Ocasional 
Cláusulas contratuais com 
subcontratos que prevejam multas e 
indenizações 

Dificuldade em atingir parâmetros 
mínimos de performance 

 Custos originados por dificuldade em 
se atingir metas de desempenho 
contratuais 

Privado Médio Remota 

Mecanismo de penalidades com 
indicadores objetivos, explicando os 
parâmetros de performance 
requeridos 

Eventos seguráveis, caracterizados 
como Força maior ou Caso Fortuito 

Custos originados por eventos 
seguráveis caracterizados como Força 
Maior ou Caso Fortuito que impeçam o 
desempenho do exigido 

Privado Alto Improvável Plano de Seguros (Lucos Cessantes) 

Eventos não seguráveis, 
caracterizados como Força maior ou 

Caso Fortuito 

Custos originados por eventos 
seguráveis não caracterizados como 
Força Maior ou Caso Fortuito que 
impeçam o desempenho do exigido 

Público Alto Improvável 
Recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão 

Necessidade de revisão periódica 
dos Índices de desempenho por 

serem insuficientes para garantir a 
qualidade requerida 

Índices propostos não geram a 
qualidade esperada 

Público Médio Remoto 
Cláusula contratual de revisão dos 
índices de desempenho 

Exigência por parte do Poder 
Concedente de novos padrôes de 

desempenho 

O Poder Concedente cria novos 
padrões de desempenho relacionados 
a mudanças tecnológicas ou a 
adequações a padrões internacionais 

Público Médio/Baixo Ocasional 
Cláusula contratual de recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro 

Administração Ineficiente 
Gestão inadequada, causando queda 
recorrente da qualidade ou 
performance 

Privado Alto/Médio Ocasional 

Cláusula contratual de intervenção, 
encapação ou caducidade por não 
atendimento recorrente dos índices 
de desempenho 
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Tabela 89 - Risco Operacionais 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 
IMPACTO  (Alto, Médio, 

Baixo) 
PROBABILIDADE (Frequente, Provável, 

Ocasional, Remota ou Improvável) 
MITIGAÇÃO (Medidas, Procedimentos 
ou Mecanismos para minimizar o risco) 

Custos operacionais e de manutenção 
acima do previsto 

Custos operacionais e de manutenção 
acima do previsto pelo Concessionário 
ou no período de teste em função de 
aumentos não previstos no custo dos 
equipamentos, ou outros suprimentos 

Privado Médio Ocasional Incentivos à eficiência do Privado 

Mudanças em tributos 
Custos não previstos com mudanças 
tributárias, exceto Impostos sobre a 
Renda  

Público Médio/Baixo Provável 
Cláusula contratual de recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro 

Custo de ações legais 
Custos adicionais gerados por ações 
de terceiros contra a concessionária 
ou suas subcontratadas 

Privado Médio/Baixo Ocasional 

Plano de Seguros (Responsabilidade 
Civil) Adequação a todas as normas 
ambientais e de segurança Implantação 
de ISO 

Greves 
Paralização dos trabalhos por greve 
de funcionários da Concessionária ou 
qualquer de suas subcontratadas 

Privado Alto Remota 
Plano de Seguros (Responsabilidade 
Civil) 

Processos de Responsabilidade Civil 

Custos relacionados a processos de 
responsabilidade civil de pessoas que 
se envolvam em acidentes nas fases 
de obras e operação 

Privado Baixo Provável 
Plano de Seguros (Responsabilidade 
Civil) Exigência de atendimento às 
normas de segurança 

Mudança tecnológica não requerida 
pelo Poder Concedente 

Mudanças tecnológicas não 
solicitadas pelo Poder Concedente 

Privado Médio Ocasional Revisão do plano de investimentos 

 

Tabela 90 - Risco de Demanda 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 
IMPACTO  (Alto, Médio, 

Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, 
Provável, Ocasional, Remota ou 

Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, 
Procedimentos ou Mecanismos 

para minimizar o risco) 

Redução/Aumento da Demanda 

Reduções/Aumentos inesperados de receita 
devido à queda ou aumento de demanda 
causado pelo desempenho da economia. 
Reduções /Aumentos da demanda 
decorrentes de variações populacionais, 
industriais ou de serviços não previstos nas 
projeções. 

Privado  Médio/Alto Ocasional  

A concessionária deverá revisar 
periodicamente o plano 
estratégico plurianual 
Cláusula contratual de 
recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro. 
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Tabela 91 - Risco de Término Antecipado 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 
IMPACTO  (Alto, Médio, Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, Provável, 
Ocasional, Remota ou Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, 
Procedimentos ou Mecanismos para 

minimizar o risco) 

Descumprimento do contrato por parte 
do Poder Concedente  

Risco associado a não performance 
do Poder Concedente na gestão do 
contrato, gerando indenizações 

Público  Alto Remota 
Plano de Seguros.   Fização de 
critérios de reembolso do Valor 
Residual/Lucros Cessantes 

Intervenção 
Risco de Intervenção na 
Concessionária  

Privado Alto Remota 

Cláusula específica sobre os requisitos 
e procedimentos para a intervenção. 
Fixação de critérios de reembolso do 
Valor Residual/Lucros Cessantes  

Emcampação  
Risco de Encampação da concessão 
por interesse público  

Público  Alto Remota 

Cláusula específica sobre os requisitos 
e procedimentos para a encampação. 
Fixação de critérios de reembolso do 
Valor Residual 

Caducidade 
Risco de declaração da caducidade 
da concessão por insuficiência de 
desempenho concessionário  

Privado Alto Improvável  

Monitoramento e fixação de 
procedimentos para a avaliação do 
desempenho operacional. 
Estabelecimento de critérios para o 
início do processo de declaração de 
caducidade  

Rescisão Risco de Rescisão  Público  Alto Remota 

Cláusula específica sobre os 
procedimentos para a rescisão e 
fixação de critérios para o reembolso 
de Valor Residual  

Anulação  
Risco de Anulação do contrato por 
falhas de natureza diversas e 
insanáveis  

Público/Privado Alto Remota 
Fixação de critérios específicos de 
reembolso de Valor Residual  

 

Tabela 92 - Riscos Ambientais 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 
IMPACTO  (Alto, Médio, 

Baixo) 
PROBABILIDADE (Frequente, Provável, 

Ocasional, Remota ou Improvável) 
MITIGAÇÃO (Medidas, Procedimentos 
ou Mecanismos para minimizar o risco) 

Resíduos e Efluentes 
Resíduos Sólidos e Efluentes líquidos 
resultantes de obras inacabadas e de 
operação dos serviços 

Privado Médio Provável  
Cláusula contratual prevendo a 
distinção dos resíduos e dos efluentes 
para aterros e/ou tratamento 

Áreas Degradas  
Áreas degradas em função da ação do 
operador privado  

Privado Médio  Ocasional 
Cláusula contratual prevendo o 
atendimento à legislação ambiental   

Acidentes com elementos da 
Fauna  

Atropelamento de animais ou mortes 
dos mesmos causadas por interferência 
no meio ambiente como ruídos, poluição 
ou desmatamento 

Privado Médio  Ocasional 
Cláusula contratual prevendo a 
implementação do Plano de Proteção a 
Fauna: cercas, sinalização etc. 
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Tabela 93 - Outros Riscos 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado 

ou Compartilhado) 
IMPACTO (Alto, Médio, Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, 
Provável, Ocasional, Remota ou 

Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, Procedimentos ou 
Mecanismos para minimizar o risco) 

Atraso nas desapropriações  

Risco de atrasos nos procedimentos de 
desapropriações gerando custos 
adicionais nas obras, salvo se tais 
atrasos ocorrerem por culpa do 
Concessionário  

Público Médio/Alto Provável  
Cláusula contratual de recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro  

Riscos Cambiais  

Se o financiamento do projeto for em 
moeda estrangeira, corre-se o risco de 
depreciação da moeda local trazer 
prejuízos financeiros ao investidor 

Privado Alto Ocasional  Proteção por meio de hedge cambial  

Risco de Inflação  

Variação de inflação em nível muito 
superior ou inferior ao índice utilizado 
para reajuste da tarifa ou de outros 
valores previstos no Contrato para o 
mesmo período  

Privado Alto Ocasional  
Cláusula contratual de recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro. 
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5.4 Avaliação Econômico-financeira  

 

A metodologia adotada para avaliar o projeto de saneamento básico na área da 

concessão do município de Palmeira é a do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), que 

se baseia em trazer a valor presente os fluxos de caixa operacionais da concessão, 

descontados a uma determinada taxa de juros compostos capaz de refletir a 

remuneração esperada em função do risco associado ao setor de atuação e do país.  

O fluxo de caixa apresentado mais adiante corresponde à melhor alternativa para 

gestão/prestação dos serviços de Água, Esgoto e Resíduos Sólidos de Palmeira - PR, 

a partir do estudo aqui apresentado. 

As premissas adotadas para a elaboração do fluxo de caixa mostram as 

condições mínimas necessárias para a viabilidade da prestação dos serviços de Água, 

Esgoto e Resíduos Sólidos no Município.  

 

5.4.1 Viabilidade Econômica para a Sociedade 

 
A expansão dos sistemas de saneamento básico gera economias positivas para 

o Município, benefícios que incidem principalmente sobre os segmentos mais carentes 

da população.  Dentre as economias geradas, pode-se destacar:  

 

(i) que a disponibilidade de redes de saneamento amplia o valor das 

propriedades; 

(ii) viabiliza estrutura para atrair novos negócios; 

(iii) estimula o turismo,  uma das principais atividades do Município e que possui 

uma alta capacidade de geração de empregos; e  

(iv) segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a ONG 

Trata Brasil, reduz aproximadamente 25% o número de internações e 65% 

a mortalidade decorrente de infecções gastrintestinais, melhora cerca 

de 30% o rendimento escolar, se for comparado com crianças que têm e 

que não têm acesso ao saneamento básico, e aumenta em 13,3% a 

produtividade do trabalhador que dispõe de sistema de coleta de esgoto em 

sua residência, gerando aumento real da massa de salários na economia. 
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Além disso, outras economias positivas a serem geradas são o aumento das 

oportunidades de emprego aos cidadãos, tanto na fase de operação da nova 

Concessionária quanto na fase de obras dos novos sistemas de água e esgoto a 

serem ampliados e a melhora da qualidade das águas dos rios, canais do Município.  

Deste modo, as externalidades positivas que a disponibilidade dos serviços de 

Água, Esgoto e Resíduos tratados é capaz de gerar nos aspectos ambientais, na 

melhoria da saúde pública e na redução da pobreza, contribuindo para o aumento do 

IDH (índice de desenvolvimento humano) da população e para o desenvolvimento da 

Cidade, já justificariam o esforço do Município de Palmeira em investir no setor de 

saneamento de forma integrada.  

 

5.4.2 Premissas para a Modelagem  

 

O estudo reúne as principais informações sobre o projeto de saneamento na 

Cidade de Palmeira - PR, com suas particularidades, condições e necessidades. 

Foi analisada a viabilidade e potencialidade do empreendimento, com o 

respectivo detalhamento das receitas, despesas, investimentos e fluxo de caixa, entre 

outras informações.  

Foi considerado o prazo determinado de 30 (trinta) anos para a concessão (2015 

a 2044), uma vez que, considerando o princípio de modicidade tarifária, as simulações 

com prazos inferiores apontaram a inviabilidade do empreendimento. 

Os estudos de demandas e as projeções de insumos foram realizadas com o 

prazo de 32 anos (até 2046) devido a necessidade de previsão do lapso temporal 

entre a apresentação da presente proposta, a análise e eventual aceitação da mesma 

pelo município de Palmeira (parcial ou integralmente) e as necessárias aprovações 

legais e preparativos institucionais do poder concedente, incluindo audiências, 

publicações, etc.  

Ressalta-se que todas as projeções são feitas em termos reais, ou seja, sem 

considerar os efeitos da inflação, com valores na data-base de maio de 2015. 

Para modelar os montantes envolvidos no empreendimento, foram utilizadas como 

base as seguintes premissas: 
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5.4.2.1 Prazos para a Realização dos Investimentos Propostos 

 

O prazo de construção para as intervenções nos sistemas de água, esgoto 

propostos neste estudo, apresentados em item anterior, começam a partir da data da 

emissão da ordem de serviço derivada do contrato e tem duração prevista conforme 

a característica da intervenção. 

A partir deste, os investimentos referem-se ao atendimento a metas e 

crescimento vegetativo. 

 

5.4.2.2 Investimentos (Capex) 

 

O orçamento dos investimentos foi definido no projeto de engenharia para os 

sistemas de Água, Esgoto e Resíduos da área da concessão de acordo com o 

apresentado da Tabela 94 à Tabela 96: 

 

Tabela 94 - Investimentos no Sistema de Abastecimento de Água 
ETAPA VALOR % 

Captação, Adução e Tratamento R$ 6.500.000,00 21,17% 

Reservação R$ 560.000,00 1,82% 

Rede de Distribuição R$ 14.617.551,32 47,78% 

Ligações Prediais R$ 1.008.428,30 3,28% 

Micromedição R$ 7.968033,48 25,95% 

Total Abastecimento de Água R$ 30.708.013,11 100,00% 

Obs: Valores incluem sede e sistemas isolados 

 

Tabela 95 - Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário 
ETAPA VALOR % 

Ligações Prediais R$ 1.852.500 5,78% 

Rede Coletora e Interceptores R$ 24.309.806,50 75,82% 

Estações Elevatórias R$ 1.332.000,00 4,15% 

Emissários R$ 3.150.000,00 9,82% 

Tratamento de Efluentes R$ 1.418.333,33 5,25% 

Total Esgotamento Sanitário R$ 32.062.639,83 100,00% 

Obs: Valores inclui apenas o Distrito Sede 
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Tabela 96 - Investimentos no Sistema de RSU 
ETAPA VALOR % 

Ampliação do Aterro R$ 4.174.787,43 32,89% 

Aquisição de Máquição de Equipamentos R$ 8.435.727,00 66,46% 

Implantação de Balança Rodoviária R$ 83.000,00 0,65% 

Total Resíduos Sólidos Urbanos R$ 12.693.514,43 100,00% 

Obs: Valores incluem sede e comunidades atendidas 

 

5.4.2.3 Cronograma das Obras Propostas  

 

Para uma satisfação mais rápida e para uma melhor prestação de serviços de 

água e esgoto para a população urbana de Palmeira - PR, foi projetado que a maior 

parte das obras e intervenções estruturantes fosse finalizada dentro do prazo de cinco 

anos. 

O cronograma de entregas das unidades, dos sistemas de Água (Tabela 97), 

Esgoto (Tabela 98) e Resíduos Sólidos (Tabela 99), aliado com os desembolsos 

programados para serem realizados pela Concessionária a fim alcançar as metas de 

atendimentos de Água, Esgotos e Resíduos, caracteriza as intervenções e os 

investimentos programados no período da concessão
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Tabela 97 - Cronograma Físico de Intervenções do Sistema de Abastecimento de Água 
Sistema de Abastecimento de Água 1 2 3 4 a 9 10 11 12 13 a 17 18 19 20 a 30 
Captação, Adução e Tratamento                       
Reservação                       
Rede de Distribuição                       
Ligações Domiciliares                       
Micromedição                       

 

Tabela 98- Cronograma Físico de Intervenções do Sistema de Esgotamento Sanitário 
Sistema de Esgotamento Sanitário 1 2 3 a 6 7 8 a 11 12 13 e 14 15 16 17 18 a 21 22 23 a 26 27 28 a 30 

Ligações Prediais                               
Rede Coletora e Interceptores                               
Estações Elevatórias de Esgoto                               
Emissários                               
Tratamento de Efluentes                               

  

Tabela 99 - Cronograma Físico de Intervenções do Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos 
Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos 1 2 a 5 6 7a 10 11 12 a 15 16 17 a 20 21 22 a 25 26 27 a 30 

Aquisição de Equipamentos             

Implantação Balança Rodoviária             

Ampliação do Aterro             

Fonte: CONASA / ZERO RESIDUOS 
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5.4.2.4 Metas de Atendimento de Água e Esgoto 

 

Os cronogramas das obras e intervenções propostos anteriormente, mantêm fiel 

obediência às exigências constantes dos PMSB e PMGRIS, bem como a os quadros 

de evolução de atendimento e cobertura dos sistemas de Água, Esgoto e Resíduos. 

 

5.4.2.5 Origem dos Recursos para os Investimentos Propostos 

 

A fim de atender as metas sociais estabelecidas, as obras a serem realizadas no 

período da concessão, serão efetuadas pela Concessionária ou sob sua 

responsabilidade.  

Para a realização desses investimentos, a Concessionária fará jus ao 

recebimento de Tarifas Públicas de Água, Esgoto e Resíduos Sólidos, provenientes 

diretamente dos clientes e compostas pela remuneração da prestação de serviços 

públicos municipais.  

O total de investimentos privados estimados totalizam R$ 75.464.167,37 no 

período da concessão, conforme Tabela 100 abaixo. 

 

Tabela 100 - Resumo dos Investimentos Privados 
Sistema Valor R$ 

Abastecimento de Água R$ 30.708.013,11 

Esgotamento Sanitário R$ 32.062.639,83 

Resíduos Sólidos Urbanos R$ 12.693.514,43 

TOTAL R$ 75.464.167,37 

 

5.4.2.6 Desconto nas Tarifas 

 

No modelo proposto foi considerado um desconto nas contas de cobrança dos 

serviços de Água, Esgoto e Resíduos. Este desconto faz parte da política do Município 

em ser solidário com a população de baixa renda com esta nova CONCESSÃO 

AMBIENTAL AMPLIADA que será ofertado e que necessitará ser remunerado. 

Atualmente, em Palmeira - PR, a SANEPAR cobra o valor da prestação dos 

serviços, conforme a tabela tarifaria (Tabela 6 e Tabela 7), e o município cobra com 
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base em carnê de IPTU, pelos serviços de resíduos sólidos municipais realizados, 

porém os valores lançados sob essa rubrica até o ano 2015, são insuficientes para 

cobertura dos custos operacionais do serviço, exigindo do poder executivo o 

remanejamento de verbas de outras áreas para a manutenção da prestação 

adequada. 

Em prol da modicidade tarifaria e de forma compatível com a evolução da 

qualidade do serviço prestado, o estudo adota descontos nas tarifas de Água, Esgoto 

e Resíduos Sólidos, para os clientes de baixa renda da ordem de 75% sobre o 

consumo normal da tarifa residencial. 

 

5.4.2.7 Informações sobre IPTU e Resíduos Sólidos Urbanos 

 

A Tabela 101 a seguir, apresenta os valores cobrados e arrecadados pelo 

município de Palmeira-PR sob a rubrica de IPTU. 
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Tabela 101 - Informações Municipais IPTU e Coleta de Lixo 

TIPO / 
CATEGORIA 

ANOS / VALORES IPTU 

2011 2012 2013 2014 2015 

COMERCIAL 398.023,50 424.778,31 474.920,39 520.665,54 671.711,89 

INDUSTRIAL 72.879,30 79.919,20 94.677,39 96.853,12 150.701,16 

NÃO CADAST. 150.922,40 163.161,13 178.678,20 216.439,66 238.239,21 

RESIDENCIAL 1.143.337,52 1.250.806,79 1.380.279,55 1.534.228,88 2.168.600,88 

TOTAL R$ 1.765.162,72 1.918.665,43 2.128.555,53 2.368.187,20 3.229.253,14 

TIPO / 
CATEGORIA 

 LANÇAMENTOS - UNIDADES 

2011 2012 2013 2014 2015 

COMERCIAL 667 673 675 677 678 

INDUSTRIAL 73 75 75 79 84 

NÃO CADAST. 1129 1135 1149 1323 1407 

RESIDENCIAL 4935 4960 4995 5041 5103 

TOTAL 6804 6843 6894 7120 7272 

TIPO / 
CATEGORIA 

MÉDIA POR LANÇAMENTO – R$ / UNIDADE  
2011 2012 2013 2014 2015 

COMERCIAL 596,74 631,17 703,59 769,08 990,73 

INDUSTRIAL 998,35 1.065,59 1.262,37 1.225,99 1.794,06 

NÃO CADAST. 133,68 143,75 155,51 163,60 169,32 

RESIDENCIAL 231,68 252,18 276,33 304,35 424,97 

TOTAL 259,43 280,38 308,75 332,61 444,07 

INADIMPLÊNCIA % 13,61% 13,71% 26,70% 24,70% Não 
disponível Arrecadação IPTU    1.524.924,07  1.655.616,40  1.560.231,20   1.783.244,96  

Fonte: Prefeitura Municipal de Palmeira - PR 

 

A Tabela 102 apresenta os valores lançados e arrecadados pelo município de 

Palmeira-PR sob a rubrica de Coleta de Lixo. 

 

Tabela 102 - Informações Municipais Coleta de Lixo 

ANO LANÇADO ARRECADADO PENDENTE % 

2011 R$ 402.088,32 R$ 347.368,86 R$ 54.719,46 13,61% 

2012 R$ 431.097,45 R$ 371.981,90 R$ 59.115,55 13,71% 

2013 R$ 545.920,47 R$ 400.192,24 R$ 145.728,23 26,69% 

2014 R$ 666.318,19 R$ 501.794,74 R$ 164.523,45 24,69% 

2015 R$ 836.255,91 R$ 303.254,78(*) R$ 533.001,13 63,74% 
(*) Valores Arrecadados são parciais para 2015. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Palmeira - PR 

 

Nota-se que os valores lançados (cobrados) dos munícipes a título de coleta de 

lixo (R$ 836.355,91 em 2015) está muito abaixo dos valores pago pelo município nos 
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contratos de limpeza, coleta e operação do ate4rro sanitário, que estão na ordem de 

R$ 1.850.000,00 sem que nestes custos estejam considerados os investimentos 

necessários a adequada prestação dos serviços 

O Município de Palmeira, encontra-se em fase de implantação de e atualização 

sistêmica de sua base cadastral imobiliária. Analisando-se os dados atuais, verifica-

se os quantitativos apresentados nas Tabela 103 à Tabela 105. 

 

Tabela 103 - Imóveis por categoria e tipo de construção 

CATEGORIA 
IMÓVEIS POR CATEGORIA E TIPO DE CONSTRUÇÃO 

Alvenaria Mista Madeira Galpão Sem Cadastro Soma 

COMERCIAL 534 120 15 - - 669 

INDUSTRIAL 52 10 5 6 - 73 

RESIDENCIAL 2.931 594 1.076 - 8 4.609 

TOTAL R$ 3.517 724 1.096 6 8 5.351 

 

Tabela 104 - Áreas (m²) por categoria e tipo de construção 

CATEGORIA 
ÁREAS (M²) POR CATEGORIA E TIPO DE CONSTRUÇÃO 

Alvenaria Mista Madeira Galpão Sem Cadastro Soma 

COMERCIAL 204.991,57 34.962,86 2.224,52 - - 242.178,95 

INDUSTRIAL 54.448,67 22.028,61 2.055,28 2.519,48 - 81.052,04 

RESIDENCIAL 304.674,76 63.975,73 66.862,88 - 604,09 436.117,46 

TOTAL M² 564.115,00 120.967,20 71.142,68 2.519,48 604,09 759.348,45 

 

Tabela 105 - Áreas médias (m2) por categoria e tipo de construção 

CATEGORIA 
ÁREAS MÉDIAS (M2) POR CATEGORIA E TIPO DE CONSTRUÇÃO 

Alvenaria Mista Madeira Galpão Sem Cadastro Soma 

COMERCIAL 383,88 291,36 148,30 - - 362,00 

INDUSTRIAL 1.047,09 2.202,86 411,06 419,91 - 1.110,30 

RESIDENCIAL 103,95 107,70 62,14 - 75,51 94,62 

TOTAL M² 160,40 167,08 64,91 419,91 75,51 141,91 

 

Do cruzamento de informações da base cadastral imobiliária com os valores 

lançados para a cobrança de Coleta de Lixo, resulta: 

 

• Valor Lançado: R$ 836.255,91; 

• Número de imóveis: 5.351 unidades; 
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• Área total dos imóveis: 759.348,45 m². 

• Valor médio por imóvel: R$ 156,28 por imóvel por ano. 

• Valor médio por imóvel: R$ 13,02 por imóvel por mês. 

• Valor médio por área: R$ 1,10 / m² por ano. 

• Valor médio por área: R$ 0,09 / m² por mês. 

 

Outra informação obtida da base cadastral refere-se a extensão média da 

testada dos lotes urbanos. O valor médio encontrado foi de 17,21 metros por imóvel. 

Ainda da base cadastral imobiliária do município é possível extrair as seguintes 

características da Tabela 106: 

 

Tabela 106 - Comparativos entre as categorias de imóveis 

Valores Categoria 
Faixa da Área (m²) 

Soma % 
0 a 100 Maior que 101 

Unidades 

Residencial 3.215 1.394 4.609 86,13% 

Não Residencial 334 408 742 13,87% 

Total 3.549 1.802 5.351 100,00% 

Áreas (m²) 

Residencial 187.684,37 247.829,00 435.513,37 57,40% 

Não Residencial 41.158,96 282.062,03 323.220,99 42,60% 

Total 228.843,33 529.891,03 758.734,36 100,00% 

Áreas Médias  
(m²/ud) 

Residencial 58,52 177,78 94,66 

  Não Residencial 123,23 691,33 435,61 

Total 64,63 294,06 142,01 

 

Segundo avaliação da Prefeitura Municipal existem atualmente cerca de 2.100 

imóveis sem cadastramento imobiliário. 

Analisando-se as metas constantes do PMSB, bem como as características da 

operação e o manejo dos serviços de resíduos sólidos urbanos preconizados pelo 

Plano Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos, envolvendo as atividades abaixo 

relacionadas, verifica-se ser perfeitamente possível a adoção de um critério específico 

para a composição de uma Tabela Tarifária Estruturada a partir de dois coeficientes 

(Área Construída do Imóvel e Testada do Lote), duas categorias de uso (Residencial 

e Não Residencial) e duas faixas de classificação (Até 100m² e Acima de 100m²), de 

modo a contemplar a base de comercialização dos serviços de resíduos sólidos 

urbanos: 
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• Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos; 

• Operação, Manutenção e Ampliação do Aterro Sanitário; 

• Varrição de Vias e Logradouros; 

• Coleta de Resíduos Recicláveis; 

• Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde; e 

• Equipe padrão para Serviços Especiais; 

A Tarifa referente a Varrição de Vias e Logradouros do componente Limpeza 

Urbana, deverá ser cobrada em função da Testada média do lote conforme cadastro 

imobiliário municipal. 

As demais atividades serão suportadas pela Tarifa Cobrada em função da área 

construída dos imóveis. 

Assumiu-se neste modelo o desconto de 75% para os imóveis enquadrados na 

categoria residencial social. 

O valor dos coeficientes de tarifa propostos contempla a avaliação da empresa 

na composição dos custos necessários e ainda nos investimentos constantes das 

metas para a instalação de uma balança rodoviária para melhor gestão dos serviços 

e possibilitar a Agência Reguladora Municipal exercer as suas atividades de 

fiscalização e regulação dos serviços. 

O Item 5.4.2.9 adiante apresenta a estrutura tarifária para os serviços de 

Resíduos Sólidos Propostos. 

 

5.4.2.8 Receitas 

 

São receitas da concessionária:  

 

(i) Arrecadação das tarifas de acordo com a estrutura tarifária, as quais serão 

cobradas diretamente dos usuários;  

(ii) Dos preços referentes aos serviços complementares, indicados no contrato, 

os quais serão todos cobrados diretamente dos usuários; e,  

(iii) O eventual aferimento de receitas extraordinárias. 
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Através de estudos específicos sobre o perfil de consumo de água da população 

de Palmeira - PR, foi construído um histograma de consumo dividido em diferentes 

categorias de consumidores e diferentes faixas de consumo, conforme apresentado a 

seguir na Tabela 107, sobre o qual será calculado a tarifação. 

 

Tabela 107 - Histograma de consumo 

Categoria Faixa (m³) % Consumo Médio (m³/mês) 

Residencial 

0-10 64% 10 
10 -15 15% 12 
16-20 10% 17 
21-30 7% 23 
31-45 3% 33 
>45 1% 47 

Total 100%   

Não residencial 

0-10 62% 10 
10 -15 13% 12 
16-20 9% 17 
21-30 8% 23 
31-45 7% 33 
>45 1% 47 

Total 100%   
Fonte: CONASA / ZERO RESIDUOS 

 

Tabela 108 – Tabela para RSU 
Categoria Faixa (m²) % Área Média (m²) 

Residencial 
0-100 69,70% 58,52 

101 acima 30,30% 177,78 
Total 100% 94,66  

Não residencial 
0-100 45,01% 123,23 

101 acima 54,99% 691,33 
Total 100% 142,01 

 

5.4.2.9 Estrutura Tarifária 

 

É de praxe as empresas prestadoras de serviços de saneamento no Brasil 

utilizarem uma tarifação diferenciada por faixa, a fim de incentivarem a racionalização 

do uso da água em todos os níveis de consumo.  

Nesta linha, dá-se prioridade à utilização da água para fins de consumo humano e 

higiene, uma vez que com a elevação tarifária proporcionalmente ao incremento do 

consumo, tende-se a restringir os desperdícios. 
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Para cidade de Palmeira foi utilizado o modelo de tarifa progressiva, por 

representar uma política pública que vem fornecer tarifas módicas aos consumidores 

menos abastados, facilitando o acesso ao serviço para as diversas classes sociais, 

preservando os princípios da modicidade, qualidade, continuidade e eficiência. 

Assim como em todo país, em especial em Palmeira - PR, os consumidores são 

diferenciados em quatro categorias, quais sejam Residencial, Comercial, Público e 

Industrial, que por sua vez são subdivididos em diferentes faixas de consumo. 

O preço praticado na primeira faixa residencial, ofertado aos usuários, visa 

atender a uma finalidade social, provendo a população de quantidades suficientes ao 

atendimento de suas necessidades básicas humanas, a um preço módico. 

A viabilidade desta política acontece em função de se praticar, nas faixas de 

consumo mais altas, tarifas progressivas indispensáveis à compensação da perda 

incorrida na primeira faixa. 

Desta forma, a tarifa progressiva funciona como um subsídio cruzado, onde 

aqueles que consomem mais subsidiam os menos favorecidos, que possuem um 

consumo menor, conforme pode ser visto na Tabela 109. 

 

Tabela 109 - Estrutura Tarifária Proposta – Valores em R$/m³ 
Categoria Faixa Consumo (m³) TRA (Água) TER (Esgoto) Água e Esgoto 

Residencial Social 
0 10 0,743 0,372 1,115 

11 Acima 0,740 0,370 1,110 

Residencial Normal 

0 10 2,828 2,262 5,090 

11 30 4,240 3,390 7,630 

31 Acima 7,230 5,780 13,010 

Não Residencial 
0 10 5,084 4,067 9,151 

11 Acima 5,730 4,570 10,300 
Observação: TRE  = 80% TRA, para todas as categorias, exceto para a categoria residencial social que a TRE é 
igual a 50% da TRA; 
TRA: Tarifa Referencial de Água; 
TRE: Tarifa Referencial de Esgoto; 
Consumo mínimo para todas as categorias é de 10m³ por mês. 

  

Nota-se que a estrutura tarifária proposta beneficia a maior parte da população 

do Município, visto que a maior parte da população se encontra na primeira faixa de 

consumo, com um valor de tarifa inferior à maioria das empresas que atuam na região 

sudeste. 
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Foi considerado que o valor da tarifa de esgoto é igual a 80% do valor da tarifa 

de água, levando-se em conta que a cobrança pelo serviço de esgoto ao usuário 

ocorrerá de forma compulsória quando estiver disponível para ele o serviço de coleta 

de esgoto. 

A Tabela 110 a seguir apresenta a estrutura tarifária para os serviços de resíduos 

sólidos urbanos. 

 

Tabela 110 - Estrutura Tarifária Proposta - RSU 
Categoria TRRSU TRLIMP TOTAL 

Residencial Social 0,044*Área    0,022*TL  TRRSU + TRLIMP 

Residencial Normal 0,170*Área    0,560*TL TRRSU + TRLIMP 

Não residencial 0,270*Área    0,560*TL TRRSU + TRLIMP 
Observações:  
TRRSU: Tarifa Referencial de Resíduos Sólidos Urbanos, contempla as atividades de coleta, operação e 
manutenção do aterro. 
TRLIM: Tarifa Referencial de Limpeza, contempla as atividades de varrição de vias e logradouros. 
Área: Área Construída do imóvel conforme base cadastral imobiliária do município; 
TL: Testada do Lote. 

 

5.4.2.10 Custos de Concessão 

 

O custo de concessão considerado foi a Taxa de Regulação de 3% sobre a 

arrecadação, que será repassada para a Agência Reguladora de Saneamento Básico 

do Município de Palmeira – PR (a ser criada). 

Considerou-se ainda a Taxa de Outorga a ser paga ao município, atendendo ao 

previsto no PMSB, ou seja, de 5% sobre o valor do faturamento efetivo consolidado 

do mês anterior, devido a utilização dos ativos municipais da infraestrutura de água, 

esgoto e unidade de tratamento de resíduos. 

Considerando que sobre os Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos já incidem 

integralmente uma Taxa de Impostos Sobre os Serviços da ordem de 2%, não serão 

calculados para os mesmos a Taxa de Outorga. 

  

5.4.2.11 Custos e Despesas Operacionais 

 

Os principais custos operacionais projetados para a Concessão de Água e 

Esgoto foram:  
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• Pessoal  

• Energia Elétrica  

• Produtos Químicos; 

• Serviços de Terceiros; e 

• Outras Despesas Operacionais.  

 

Os principais custos operacionais projetados para a Concessão de Resíduos 

Sólidos Urbanos foram:  

• Pessoal;  

• Ferramentas; 

• Veículos e Equipamentos; e  

• Despesas Gerais.  

 

Para os custos operacionais de Pessoal, foi estimada a equipe necessária para 

a operação e manutenção dos sistemas de água e esgoto.  

Para os custos operacionais de Pessoal – RSU, foi estimada a equipe necessária 

para a operação e manutenção dos sistemas de resíduos sólidos urbanos  

Os custos de Energia, foram projetados a partir dos volumes de produção e 

tratamento de água e de coleta e tratamento de Esgoto, sendo considerada a 

expansão das operações da concessionária ao longo dos anos. Considerou-se ainda 

a adoção e implantação de programas de eficientização energética, avaliando os 

consumos energéticos e os valores tarifários dentro da nova realidade de política do 

setor energético brasileiro com adição do regime de “bandeiras tarifárias”, a partir de 

janeiro de 2.015.  

Os custos com Produtos Químicos, foram projetados a partir dos volumes de 

produção e tratamento de água e de tratamento de esgoto, sendo considerada a 

expansão das operações da Concessionária ao longo dos anos. 

Os custos com Serviços de Terceiros, foram projetados com base na série 

histórica do SNIS 2007 a 2013, avaliando-se e ajustando-se os resultados com base 

nas estruturas de recursos humanos propostas e a filosofia de uma nova realidade 

gerencial privada, com foco na priorização do desenvolvimento interno da atividade 

fim da concessionária. 
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Dentro da rubrica “Outras Despesas Operacionais”, foram consideradas as 

despesas de Veículos, Equipamentos, Combustível, Aluguéis, Telefonia, Informática, 

Material de Consumo e outros, necessárias a atividade de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário.  

As despesas com “Ferramentas”, no desenvolvimento das atividades de 

Resíduos Sólidos Urbanos, incluem os custos anuais na aquisição e manutenção de 

ferramentas manuais, elétricas e mecânicas necessárias. 

Dentro da rubrica “Veículos e Equipamentos” em RSU, foram consideradas os 

custos derivados das operações dos veículos, máquinas e equipamentos, motores, 

incluindo combustíveis, óleos e lubrificantes, pneus, câmaras de ar, recapagens, 

peças de reposição e acessórios demandados pelas manutenções elétricas e 

mecânicas.  

As Despesas Gerais de RSU, são aquelas geradas pelas necessidades 

administrativas e operacionais e ainda custos com infraestrutura física disponibilizada. 

 Segue Tabela 111 que demonstra os custos e despesas operacionais anuais da 

Concessionária, nas atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 

Tabela 111 - Despesas Operacionais Água e Esgoto 
Despesas de Exploração  Valor R$ % 

Pessoal R$ 31.806.000,00 25,42% 

Energia Elétrica R$ 25.517.886,47 20,39% 

Produtos Químicos R$ 3.345.218,73 2,67% 

Serviços de Terceiros R$ 39.694.490,07 31,72% 

Outras Despesas Operacionais R$ 6.018.911,44 4,81% 

Taxa de Outorga R$ 13.470.175,56 10,76% 

Taxa de Regulação e Fiscalização R$ 8.082.105,34 6,46% 

TOTAL R$ 125.146.238,35 100,00% 

 

Segue Tabela 112 que demonstra os custos e despesas operacionais anuais da 

Concessionária, nas atividades de resíduos sólidos urbanos. 
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Tabela 112 - Despesas Operacionais RSU 
Despesas de Exploração  Valor R$ % 

Pessoal R$ 49.564.540,80 63,98% 

Ferramentas R$ 19.024.469,16 24,56% 

Veículos e Equipamentos R$ 3.794.052,09 4,90% 

Despesas Gerais R$ 1.016.499,24 1,31% 

Taxa de Regulação R$ 4.073.765,58 5,26% 

TOTAL R$ 77.473.326,87 100,00% 

 

5.4.2.12 Inadimplência 

 

A inadimplência considerada (água e esgoto) foi de 2,50%, fixa para todo o 

período de concessão.  

Para a atividade de resíduos sólidos urbanos, que apresenta atualmente um 

patamar de inadimplência de 24%, projetou-se para o primeiro ano de concessão o 

valor percentual de 20%, sendo reduzida anualmente até chegar ao patamar de 5% 

no 10º., ano de concessão, mantendo-se esse patamar até o 30º. ano de concessão. 

 

5.4.2.13 Depreciação 

 

O modelo de depreciação utilizado considera o menor prazo entre a vida útil dos 

bens ou o prazo restante da Concessão. Os benefícios fiscais da depreciação foram 

calculados com base na contabilidade fiscal e incorporados no fluxo de caixa. O tempo 

de vida útil médio dos investimentos a serem realizados ficou próximo de 23 anos. 

 

5.4.2.14 Impostos 

 

O estudo apontou ser mais vantajoso economicamente para a Concessionária 

adotar o regime de tributação pelo Lucro Presumido. A obrigatoriedade da adoção 

contábil em regime de Lucro Real somente é exigível para empresas com faturamento 

anual acima de R$ 78 milhões. 

No Regime de Tributação pelo Lucro Real, as deduções da Receita Bruta são 

compostas por PIS e COFINS. Para a projeção de avaliação das deduções da Receita 
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Operacional Bruta, no modelo foi adotada uma alíquota efetiva de 7,50%. Para o 

modelo de Lucro Presumido, foi adotada a alíquota de PIS/COFINS de 3,65% sobre 

a arrecadação (no regime de caixa). 

Para projeção do Imposto de Renda e da Contribuição Social da Concessionária 

foram adotados, de acordo com a legislação fiscal vigente no Brasil, os seguintes 

procedimentos: 

Para o cálculo da Contribuição Social considerou-se a alíquota vigente na 

legislação brasileira atual (Lei nº. 10.637 de 30 de dezembro de 2002), a saber, 9% 

sobre o Lucro Antes dos Impostos; e para o cálculo do Imposto de Renda adotou-se 

igualmente a previsão legal brasileira (Lei nº. 9.430 de 27 de dezembro de 1996), a 

saber, incidência de 15% sobre o Lucro Antes dos Impostos e 10% sobre a parcela 

do lucro excedente a R$ 240 mil por ano. 

 

5.4.3 Sustentabilidade Econômico-financeira do Modelo 

 

A condição de equilíbrio econômico-financeira é atingida quando as receitas da 

Concessionária são suficientes para cobrir as despesas e remunerar o capital 

investido.  

Assim, a receita considerada decorre das receitas de tarifas de consumos de 

água e esgoto somado às contraprestações públicas provenientes do Poder 

Concedente no decorrer dos anos.  

Uma concessão pública de saneamento deve apresentar custos e despesas 

operacionais eficientes, além de receitas que sejam produzidas a partir de 

investimentos adequados, de forma que os serviços prestados visem o perfeito 

atendimento do consumidor. Em caso contrário, os investimentos estariam sendo 

inadequadamente remunerados e a ineficiência operacional e empresarial 

estimuladas. 

A análise de viabilidade econômico-financeira tem como base o Valor Presente 

Líquido (VPL) maior que zero, por meio do fluxo de caixa descontado, calculado com 

base na taxa de retorno definida pelo investidor, considerando os riscos envolvidos. A 

taxa mínima de atratividade pode ser representada pela CUSTO DE CAPITAL MÉDIO 

PONDERADO - CAPM do setor, conforme mostrado a seguir. 
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O CAPM, a taxa de desconto utilizada, corresponde ao custo médio ponderado 

de capital, ou seja, a taxa mínima de retorno exigida pelo acionista e credores 

financeiros. Essa taxa é usada para descontar os fluxos a valor presente ao custo 

médio de capital. O custo do capital é obtido através da ponderação entre o custo do 

patrimônio líquido e o custo da dívida levando em consideração a relação entre capital 

próprio e de terceiros. 

  

5.4.3.1 Custo de Capital Médio Ponderado 

 

A Referência adotada pelo PMSB para o Cálculo do CAPM identificou um valor 

de 8,89% para o CAPM REAL. Embora a elaboração do mesmo tenha sido recente, 

as variáveis macroeconômicas brasileiras se alteraram significativamente desde o 

início de 2015, afetando o risco setorial. Ao atualizar os valores contemporâneos, 

verificou-se que a elevação dessa taxa se deve a subida da Taxa Selic para 12,25%aa 

(real) que interfere no custo de capital próprio. Sendo assim, resolveu-se adotar uma 

taxa de 12% (ainda conservadora). 

 

5.4.3.2 Conclusões 

 

Para a realização das obras dos sistemas de água, esgoto e Resíduos propostos 

para o Município de Palmeira - PR se faz necessário investimento de R$ 

75.464.167,37 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento 

e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos) no período da Concessão, conforme 

apresentado na Tabela 100. 

A concessão dos serviços de água, Esgoto e Resíduos Sólidos do Município de 

Palmeira – PR, se viabiliza pela cobrança de tarifa aos usuários finais, fazendo-se 

necessário, por parte do poder concedente, a adoção de medidas legislativas e 

normativas objetivando definir critérios e autorizar cobrança de serviços dos manejos 

de resíduos sólidos urbanos de forma a garantir a atratividade mínima necessária para 

participação da iniciativa privada no empreendimento.  
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5.4.3.3 Demonstração do Fluxo de Caixa  

 

5.4.3.3.1 Água e Esgoto (Parte 1/2) 

 

 A Tabela 113 apresenta a demonstração do fluxo de caixa dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 

Tabela 113 - Demonstração do fluxo de caixa dos serviços de água e esgoto 

FLUXO DE CAIXA  
  

TOTAL 
 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ENTRADAS DE CAIXA  262.668.423 6.553.628 6.693.068 6.832.676 6.975.029 7.119.238 7.263.626 

Receita de Água 150.682.331,53 3.743.798,44 3.824.317,70 3.905.003,59 3.987.293,04 4.070.677,93 4.154.241,08 

Receita de Esgoto - Sede 109.610.916,00 2.750.568,00 2.808.228,00 2.865.888,00 2.924.664,00 2.984.184,00 3.043.704,00 

Receita serviços 9.110.263,66 227.302,83 232.139,10 236.981,21 241.918,50 246.920,17 251.928,08 

Receita Total 269.403.511,19 6.721.669,27 6.864.684,80 7.007.872,80 7.153.875,54 7.301.782,10 7.449.873,16 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS + ISS 10.288.741,34 256.706,07 262.167,95 267.636,42 273.212,38 278.861,05 284.516,77 

Inadimplência - R$ 6.735.087,78 168.041,73 171.617,12 175.196,82 178.846,89 182.544,55 186.246,83 

Arrecadação 262.668.423,41 6.553.627,54 6.693.067,68 6.832.675,98 6.975.028,65 7.119.237,54 7.263.626,33 

SAÍDAS DE CAIXA  155.591.059,45 4.142.513,89 4.208.471,47 4.274.744,69 4.342.361,79 4.410.417,07 4.479.028,85 

Depreciação Novos Investimentos 62.770.652,94 165.031,18 296.678,28 419.928,74 486.889,58 556.618,65 611.932,84 

 Custos/Despesas 127.732.734,98 3.453.479,22 3.504.265,71 3.555.349,54 3.607.478,68 3.659.844,03 3.712.746,30 

Pessoal 31.806.000,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 

Energia Elétrica 25.517.886,47 636.762,12 650.253,11 663.847,86 677.725,06 691.617,59 705.702,76 

Produtos Químicos 3.345.218,73 83.067,26 84.849,81 86.647,27 88.482,43 90.321,33 92.186,42 

Serviços de Terceiros 39.694.490,07 990.518,85 1.011.504,83 1.032.652,23 1.054.238,98 1.075.849,58 1.097.759,85 

Outras Despesas Operacionais 6.018.911,44 150.238,69 153.431,69 156.628,25 159.887,57 163.189,30 166.494,84 

Taxa de Outorga 13.470.175,56 336.083,46 343.234,24 350.393,64 357.693,78 365.089,10 372.493,66 

Taxa de Regulação 7.880.052,70 196.608,83 200.792,03 204.980,28 209.250,86 213.577,13 217.908,79 

LAIR 124.646.947,09 2.843.442,25 2.926.634,02 3.009.690,02 3.094.337,59 3.180.532,46 3.266.363,25 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO (Despesas Fiscais) 27.858.324,47 689.034,68 704.205,76 719.395,15 734.883,12 750.573,04 766.282,54 

INVESTIMENTOS (AGUA + ESGOTO) 62.770.652,94 4.950.935,55 3.817.765,73 3.451.012,90 1.807.942,73 1.812.955,88 1.382.854,61 

INVESTIMENTOS ÁGUA 30.708.013,11 2.597.800,05 2.169.630,23 2.177.009,06 1.057.727,73 1.062.740,88 622.569,61 

INVESTIMENTOS ESGOTO 32.062.639,83 2.353.135,50 1.648.135,50 1.274.003,83 750.215,00 750.215,00 760.285,00 

SALDO DE CAIXA TOTAL 34.017.969,68 -2.796.527,97 -1.595.337,47 -1.160.718,02 551.511,74 617.003,54 1.117.226,09 

SALDO DE CAIXA ACUMULADO  -2.796.527,97 -4.391.865,44 -5.552.583,46 -5.001.071,72 -4.384.068,18 -3.266.842,09 

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)    %aa 15,07% a.a.      

VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VPL (Tx Desc 12%) 1.570.016       
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FLUXO DE CAIXA  
  

TOTAL 
 

ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ENTRADAS DE CAIXA  262.668.423 7.409.895 7.557.183 7.705.524 7.855.775 8.007.041 8.160.208 

Receita de Água 150.682.331,53 4.238.922,79 4.324.243,33 4.410.235,33 4.497.375,17 4.585.149,11 4.674.063,16 

Receita de Esgoto - Sede 109.610.916,00 3.103.968,00 3.164.604,00 3.225.612,00 3.287.364,00 3.349.488,00 3.412.356,00 

Receita serviços 9.110.263,66 257.001,18 262.109,66 267.254,66 272.465,87 277.712,30 283.024,67 

Receita Total 269.403.511,19 7.599.891,97 7.750.956,98 7.903.101,99 8.057.205,04 8.212.349,41 8.369.443,83 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS + ISS 10.288.741,34 290.246,12 296.015,41 301.825,96 307.711,28 313.636,37 319.635,93 

Inadimplência - R$ 6.735.087,78 189.997,30 193.773,92 197.577,55 201.430,13 205.308,74 209.236,10 

Arrecadação 262.668.423,41 7.409.894,67 7.557.183,06 7.705.524,44 7.855.774,91 8.007.040,68 8.160.207,74 

SAÍDAS DE CAIXA  155.591.059,45 4.548.560,45 4.618.119,83 4.688.663,74 4.759.906,35 4.831.644,96 4.904.078,54 

Depreciação Novos Investimentos 62.770.652,94 701.266,46 762.162,73 827.095,40 895.928,28 968.632,59 1.094.008,90 

 Custos/Despesas 127.732.734,98 3.766.363,91 3.819.898,31 3.874.302,68 3.929.198,04 3.984.478,94 4.040.247,94 

Pessoal 31.806.000,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 

Energia Elétrica 25.517.886,47 719.980,98 734.187,88 748.677,59 763.275,42 777.976,97 792.785,90 

Produtos Químicos 3.345.218,73 94.077,80 95.962,20 97.884,38 99.822,54 101.775,60 103.744,46 

Serviços de Terceiros 39.694.490,07 1.119.970,41 1.142.070,03 1.164.609,58 1.187.317,32 1.210.186,40 1.233.222,51 

Outras Despesas Operacionais 6.018.911,44 169.843,27 173.214,86 176.610,30 180.049,26 183.511,27 187.016,64 

Taxa de Outorga 13.470.175,56 379.994,60 387.547,85 395.155,10 402.860,25 410.617,47 418.472,19 

Taxa de Regulação 7.880.052,70 222.296,84 226.715,49 231.165,73 235.673,25 240.211,22 244.806,23 

LAIR 124.646.947,09 3.353.284,65 3.441.269,34 3.529.395,80 3.618.865,60 3.708.925,37 3.800.323,87 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO (Despesas Fiscais) 27.858.324,47 782.196,54 798.221,52 814.361,06 830.708,31 847.166,03 863.830,60 

INVESTIMENTOS (AGUA + ESGOTO) 62.770.652,94 2.144.007,00 1.400.614,18 1.428.518,64 1.445.490,61 1.454.086,17 2.382.149,86 

INVESTIMENTOS ÁGUA 30.708.013,11 632.652,00 635.294,18 648.093,64 660.030,61 663.591,17 791.619,86 

INVESTIMENTOS ESGOTO 32.062.639,83 1.511.355,00 765.320,00 780.425,00 785.460,00 790.495,00 1.590.530,00 

SALDO DE CAIXA TOTAL 34.017.969,68 427.081,11 1.242.433,64 1.286.516,10 1.342.666,68 1.407.673,18 554.343,41 

SALDO DE CAIXA ACUMULADO  -2.839.760,98 -1.597.327,34 -310.811,24 1.031.855,45 2.439.528,63 2.993.872,04 

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)    %aa 15,07% a.a      

VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VPL (Tx Desc 12%) 1.570.016       
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FLUXO DE CAIXA  
  

TOTAL 
 

ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 

 ENTRADAS DE CAIXA  262.668.423 8.314.434 8.468.858 8.625.227 8.783.481 8.943.681 9.104.118 

Receita de Água 150.682.331,53 4.763.654,45 4.853.441,98 4.944.413,80 5.036.508,36 5.129.787,46 5.223.302,44 

Receita de Esgoto - Sede 109.610.916,00 3.475.596,00 3.538.836,00 3.602.820,00 3.667.548,00 3.733.020,00 3.798.492,00 

Receita serviços 9.110.263,66 288.373,77 293.729,73 299.153,18 304.641,97 310.198,26 315.762,81 

Receita Total 269.403.511,19 8.527.624,21 8.686.007,71 8.846.386,98 9.008.698,33 9.173.005,72 9.337.557,24 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS + ISS 10.288.741,34 325.676,97 331.725,77 337.850,78 344.049,59 350.324,62 356.608,98 

Inadimplência - R$ 6.735.087,78 213.190,61 217.150,19 221.159,67 225.217,46 229.325,14 233.438,93 

Arrecadação 262.668.423,41 8.314.433,61 8.468.857,52 8.625.227,31 8.783.480,87 8.943.680,58 9.104.118,31 

 SAÍDAS DE CAIXA  155.591.059,45 4.977.028,93 5.050.309,25 5.124.541,10 5.199.459,53 5.275.564,87 5.351.548,74 

Depreciação Novos Investimentos 62.770.652,94 1.176.238,48 1.264.071,92 1.399.947,60 1.501.748,36 1.663.211,89 2.032.744,55 

 Custos/Despesas 127.732.734,98 4.096.418,56 4.152.897,55 4.210.116,37 4.267.816,81 4.326.492,42 4.385.020,67 

Pessoal 31.806.000,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 

Energia Elétrica 25.517.886,47 807.702,70 822.726,11 837.948,90 853.277,40 868.893,04 884.443,62 

Produtos Químicos 3.345.218,73 105.729,24 107.729,63 109.757,85 111.801,47 113.883,93 115.960,93 

Serviços de Terceiros 39.694.490,07 1.256.426,42 1.279.796,18 1.303.476,07 1.327.320,40 1.351.611,40 1.375.801,18 

Outras Despesas Operacionais 6.018.911,44 190.545,99 194.079,53 197.657,37 201.278,20 204.943,34 208.613,53 

Taxa de Outorga 13.470.175,56 426.381,21 434.300,39 442.319,35 450.434,92 458.650,29 466.877,86 

Taxa de Regulação 7.880.052,70 249.433,01 254.065,73 258.756,82 263.504,43 268.310,42 273.123,55 

LAIR 124.646.947,09 3.892.338,08 3.984.234,20 4.077.260,16 4.171.614,47 4.266.863,54 4.362.488,66 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO (Despesas Fiscais) 27.858.324,47 880.610,38 897.411,70 914.424,73 931.642,72 949.072,45 966.528,07 

INVESTIMENTOS (AGUA + ESGOTO) 62.770.652,94 1.480.132,35 1.493.168,59 2.174.010,91 1.527.011,40 2.260.489,36 4.803.924,57 

INVESTIMENTOS ÁGUA 30.708.013,11 679.567,35 687.568,59 698.340,91 706.306,40 719.679,36 3.973.149,57 

INVESTIMENTOS ESGOTO 32.062.639,83 800.565,00 805.600,00 1.475.670,00 820.705,00 1.540.810,00 830.775,00 

SALDO DE CAIXA TOTAL 34.017.969,68 1.531.595,34 1.593.653,91 988.824,52 1.712.960,36 1.057.301,73 -1.407.963,98 

SALDO DE CAIXA ACUMULADO  4.525.467,38 6.119.121,29 7.107.945,81 8.820.906,17 9.878.207,90 8.470.243,92 

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)    %aa 15,07% a.a      

VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VPL (Tx Desc 12%) 1.570.016       
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FLUXO DE CAIXA  
  

TOTAL 
 

ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 

2033 2034 2035 2036 2037 2038 

ENTRADAS DE CAIXA  262.668.423 9.265.627 9.429.090 9.593.605 9.760.129 9.926.899 10.097.365 

Receita de Água 150.682.331,53 5.317.507,18 5.412.903,69 5.508.971,43 5.606.284,85 5.703.843,25 5.803.575,76 

Receita de Esgoto - Sede 109.610.916,00 3.864.336,00 3.930.924,00 3.997.884,00 4.065.588,00 4.133.292,00 4.202.484,00 

Receita serviços 9.110.263,66 321.364,51 327.033,97 332.739,94 338.515,55 344.299,73 350.212,09 

Receita Total 269.403.511,19 9.503.207,69 9.670.861,66 9.839.595,37 10.010.388,40 10.181.434,98 10.356.271,85 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS + ISS 10.288.741,34 362.935,31 369.338,15 375.782,23 382.304,95 388.837,36 395.514,53 

Inadimplência - R$ 6.735.087,78 237.580,19 241.771,54 245.989,88 250.259,71 254.535,87 258.906,80 

Arrecadação 262.668.423,41 9.265.627,50 9.429.090,12 9.593.605,49 9.760.128,69 9.926.899,11 10.097.365,05 

SAÍDAS DE CAIXA  155.591.059,45 5.428.055,48 5.505.517,35 5.583.728,39 5.662.450,08 5.741.760,44 5.822.409,56 

Depreciação Novos Investimentos 62.770.652,94 2.163.674,40 2.308.068,41 2.468.990,02 2.730.849,53 2.935.444,86 3.172.355,23 

 Custos/Despesas 127.732.734,98 4.443.955,21 4.503.632,35 4.563.944,12 4.624.548,08 4.685.713,82 4.747.816,24 

Pessoal 31.806.000,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 

Energia Elétrica 25.517.886,47 900.103,27 915.963,01 932.017,79 948.102,35 964.385,97 980.874,13 

Produtos Químicos 3.345.218,73 118.054,14 120.175,37 122.323,37 124.478,65 126.661,69 128.873,83 

Serviços de Terceiros 39.694.490,07 1.400.160,64 1.424.831,35 1.449.805,45 1.474.825,88 1.500.155,95 1.525.804,20 

Outras Despesas Operacionais 6.018.911,44 212.307,95 216.046,84 219.809,56 223.617,91 227.431,49 231.329,53 

Taxa de Outorga 13.470.175,56 475.160,38 483.543,08 491.979,77 500.519,42 509.071,75 517.813,59 

Taxa de Regulação 7.880.052,70 277.968,82 282.872,70 287.808,16 292.803,86 297.806,97 302.920,95 

LAIR 124.646.947,09 4.458.736,99 4.556.119,62 4.653.879,15 4.753.275,66 4.852.347,93 4.954.034,29 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO (Despesas Fiscais) 27.858.324,47 984.100,27 1.001.885,01 1.019.784,28 1.037.902,00 1.056.046,62 1.074.593,32 

INVESTIMENTOS (AGUA + ESGOTO) 62.770.652,94 1.571.158,18 1.588.334,20 1.609.216,02 2.356.735,60 1.636.762,65 1.658.372,62 

INVESTIMENTOS ÁGUA 30.708.013,11 735.348,18 742.454,20 753.266,02 759.785,60 770.742,65 782.282,62 

INVESTIMENTOS ESGOTO 32.062.639,83 835.810,00 845.880,00 855.950,00 1.596.950,00 866.020,00 876.090,00 

SALDO DE CAIXA TOTAL 34.017.969,68 1.903.478,53 1.965.900,42 2.024.878,85 1.358.638,07 2.159.538,65 2.221.068,35 

SALDO DE CAIXA ACUMULADO  10.373.722,45 12.339.622,86 14.364.501,71 15.723.139,78 17.882.678,43 20.103.746,78 

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)    %aa 15,07% a.a      

VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VPL (Tx Desc 12%) 1.570.016       
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FLUXO DE CAIXA  
  

TOTAL 
 

ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 

2039 2040 2041 2042 2043 2044 

ENTRADAS DE CAIXA  262.668.423 10.267.215 10.439.078 10.611.163 10.786.149 10.962.326 11.157.089 

Receita de Água 150.682.331,53 5.903.069,36 6.003.815,23 6.104.779,95 6.207.503,70 6.311.035,18 6.432.612,77 

Receita de Esgoto - Sede 109.610.916,00 4.271.304,00 4.340.868,00 4.410.432,00 4.481.112,00 4.552.164,00 4.623.588,00 

Receita serviços 9.110.263,66 356.103,07 362.063,91 368.032,42 374.101,55 380.211,97 386.967,03 

Receita Total 269.403.511,19 10.530.476,43 10.706.747,14 10.883.244,37 11.062.717,25 11.243.411,16 11.443.167,79 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS + ISS 10.288.741,34 402.167,54 408.899,47 415.640,04 422.494,26 429.395,11 437.023,98 

Inadimplência - R$ 6.735.087,78 263.261,91 267.668,68 272.081,11 276.567,93 281.085,28 286.079,19 

Arrecadação 262.668.423,41 10.267.214,52 10.439.078,47 10.611.163,26 10.786.149,31 10.962.325,88 11.157.088,60 

SAÍDAS DE CAIXA  155.591.059,45 5.902.988,56 5.984.316,64 6.065.985,55 6.149.073,35 6.232.740,93 6.325.069,06 

Depreciação Novos Investimentos 62.770.652,94 3.449.785,46 3.785.545,87 4.407.413,43 4.981.389,98 5.849.612,92 7.693.386,39 

 Custos/Despesas 127.732.734,98 4.809.915,62 4.872.544,90 4.935.490,99 4.999.540,30 5.064.039,87 5.135.177,82 

Pessoal 31.806.000,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 

Energia Elétrica 25.517.886,47 997.384,32 1.014.012,68 1.030.749,82 1.047.784,36 1.064.939,31 1.083.784,46 

Produtos Químicos 3.345.218,73 131.091,36 133.327,32 135.579,42 137.872,86 140.185,30 142.910,89 

Serviços de Terceiros 39.694.490,07 1.551.486,72 1.577.353,05 1.603.388,61 1.629.886,78 1.656.572,25 1.685.886,94 

Outras Despesas Operacionais 6.018.911,44 235.212,96 239.142,15 243.076,02 247.075,97 251.102,68 255.524,49 

Taxa de Outorga 13.470.175,56 526.523,82 535.337,36 544.162,22 553.135,86 562.170,56 572.158,39 

Taxa de Regulação 7.880.052,70 308.016,44 313.172,35 318.334,90 323.584,48 328.869,78 334.712,66 

LAIR 124.646.947,09 5.055.131,35 5.157.634,09 5.260.032,24 5.364.114,75 5.468.890,90 5.584.886,80 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO (Despesas Fiscais) 27.858.324,47 1.093.072,94 1.111.771,74 1.130.494,56 1.149.533,05 1.168.701,06 1.189.891,24 

INVESTIMENTOS (AGUA + ESGOTO) 62.770.652,94 1.664.581,39 1.678.802,02 2.487.470,25 1.721.929,65 1.736.445,87 1.843.773,47 

INVESTIMENTOS ÁGUA 30.708.013,11 788.491,39 797.677,02 806.310,25 820.664,65 830.145,87 937.473,47 

INVESTIMENTOS ESGOTO 32.062.639,83 876.090,00 881.125,00 1.681.160,00 901.265,00 906.300,00 906.300,00 

SALDO DE CAIXA TOTAL 34.017.969,68 2.297.477,03 2.367.060,34 1.642.067,43 2.492.652,05 2.563.743,97 2.551.222,09 

SALDO DE CAIXA ACUMULADO  22.401.223,80 24.768.284,14 26.410.351,57 28.903.003,62 31.466.747,59 34.017.969,68 

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)    %aa 15,07% a.a      

VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VPL (Tx Desc 12%) 1.570.016       
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5.4.3.3.2 Resíduos Sólidos Urbanos (Parte 2/2) 

  

A Tabela 114 apresenta a demonstração do fluxo de caixa do serviço de resíduos sólidos e urbanos. 

 

Tabela 114 - - Demonstração do fluxo de caixa do serviço de resíduos sólidos urbanos 

FLUXO DE CAIXA  
  

TOTAL 
 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ENTRADAS DE CAIXA  135.792.185,90 2.132.016,13 2.387.675 2.659.600 2.949.546 3.257.540 3.584.350 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Residencial 50.276.977,94 922.944,79 1.008.204,40 1.096.331,48 1.187.326,04 1.281.761,57 1.378.873,40 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Não Residencial 59.729.141,99 1.096.101,09 1.197.901,82 1.302.491,62 1.411.265,01 1.522.827,46 1.638.573,51 

Receita Varrição e Limpeza Urbana 35.190.754,85 645.974,28 705.692,96 767.367,74 831.113,68 897.160,93 965.164,28 

Receita Total 145.196.874,78 2.665.020,16 2.911.799,18 3.166.190,84 3.429.704,73 3.701.749,96 3.982.611,19 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS 5.299.685,93 97.273,24 106.280,67 115.565,97 125.184,22 135.113,87 145.365,31 

Deduções Faturamento - ISS 2.903.937,50 53.300,40 58.235,98 63.323,82 68.594,09 74.035,00 79.652,22 

Inadimplência - %  20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 

Inadimplência - R$ 9.404.688,87 533.004,03 524.123,85 506.590,53 480.158,66 444.209,99 398.261,12 

Arrecadação 135.792.185,90 2.132.016,13 2.387.675,33 2.659.600,30 2.949.546,07 3.257.539,96 3.584.350,07 

SAÍDAS DE CAIXA  91.527.516,69 2.294.066,82 2.371.602,27 2.411.142,92 2.453.222,54 2.497.811,00 2.545.037,33 

Depreciação Investimentos 12.693.514,43 77.258,32 82.056,93 87.026,91 92.180,97 97.533,26 133.420,33 

 Custos/Despesas 77.473.326,87 2.086.103,46 2.135.823,19 2.145.778,41 2.156.311,93 2.167.390,65 2.179.060,04 

Pessoal 49.564.540,80 1.413.559,19 1.413.559,19 1.413.559,19 1.413.559,19 1.413.559,19 1.413.559,19 

Ferramentas 19.024.469,16 42.799,85 531.900,62 531.900,62 531.900,62 531.900,62 531.900,62 

Veiculos e Equipamentos 3.794.052,09 531.900,62 84.849,81 86.647,27 88.482,43 90.321,33 92.186,42 

Despesas Gerais 1.016.499,24 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 

Taxa de Outorga - - - - - - - 

Taxa de Regulação 4.073.765,58 63.960,48 71.630,26 79.788,01 88.486,38 97.726,20 107.530,50 

LAIR 50.115.235,61 -104.660,97 87.335,48 334.932,12 599.455,82 881.000,44 1.180.272,49 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO (Despesas Fiscais) 14.054.189,83 207.963,35 235.779,08 265.364,51 296.910,61 330.420,35 365.977,29 

INVESTIMENTOS TOTAIS 12.693.514,43 2.317.749,58 139.159,58 139.159,58 139.159,58 139.159,58 897.176,78 

SALDO DE CAIXA TOTAL 23.367.531,36 -2.630.373,91 -287.603,18 -69.591,98 163.385,63 411.420,51 -82.881,58 

SALDO DE CAIXA ACUMULADO  -2.630.373,91 -2.917.977,09 -2.987.569,06 -2.824.183,44 -2.412.762,93 -2.495.644,50 

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)    %aa 15,00% a.a.      

VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VPL (Tx Desc 12%) 1.019.352,10       
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FLUXO DE CAIXA  TOTAL 
ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ENTRADAS DE CAIXA  135.792.185,90 3.776.826 3.934.187 4.097.196 4.222.019 4.304.689 4.386.798 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Residencial 50.276.977,94 1.421.503,21 1.464.706,51 1.509.056,79 1.538.878,54 1.568.700,28 1.599.095,53 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Não Residencial 59.729.141,99 1.688.776,61 1.740.374,24 1.793.366,41 1.828.229,67 1.864.487,47 1.899.350,74 

Receita Varrição e Limpeza Urbana 35.190.754,85 994.966,08 1.025.228,15 1.056.295,67 1.077.122,41 1.098.064,22 1.119.236,16 

Receita Total 145.196.874,78 4.105.245,90 4.230.308,90 4.358.718,87 4.444.230,63 4.531.251,98 4.617.682,42 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS 5.299.685,93 149.841,48 154.406,27 159.093,24 162.214,42 165.390,70 168.545,41 

Deduções Faturamento - ISS 2.903.937,50 82.104,92 84.606,18 87.174,38 88.884,61 90.625,04 92.353,65 

Inadimplência - %  8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Inadimplência - R$ 9.404.688,87 328.419,67 296.121,62 261.523,13 222.211,53 226.562,60 230.884,12 

Arrecadação 135.792.185,90 3.776.826,23 3.934.187,27 4.097.195,74 4.222.019,09 4.304.689,38 4.386.798,30 

SAÍDAS DE CAIXA  91.527.516,69 2.573.644,40 2.597.370,52 2.621.918,27 2.641.181,91 3.190.325,42 3.203.691,00 

Depreciação Investimentos 12.693.514,43 139.218,65 145.269,06 151.594,50 158.221,15 253.453,74 260.777,92 

 Custos/Despesas 77.473.326,87 2.186.725,71 2.193.330,94 2.200.143,37 2.205.826,23 2.745.975,22 2.750.407,34 

Pessoal 49.564.540,80 1.413.559,19 1.413.559,19 1.413.559,19 1.413.559,19 1.771.447,44 1.771.447,44 

Ferramentas 19.024.469,16 531.900,62 531.900,62 531.900,62 531.900,62 709.728,19 709.728,19 

Veículos e Equipamentos 3.794.052,09 94.077,80 95.962,20 97.884,38 99.822,54 101.775,60 103.744,46 

Despesas Gerais 1.016.499,24 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 

Taxa de Outorga - - - - - - - 

Taxa de Regulação 4.073.765,58 113.304,79 118.025,62 122.915,87 126.660,57 129.140,68 131.603,95 

LAIR 50.115.235,61 1.358.154,12 1.501.843,88 1.650.784,75 1.765.093,83 1.302.698,43 1.375.491,90 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO (Despesas Fiscais) 14.054.189,83 386.918,69 404.039,58 421.774,90 435.355,68 444.350,20 453.283,66 

INVESTIMENTOS TOTAIS 12.693.514,43 139.159,58 139.159,58 139.159,58 139.159,58 1.904.651,78 139.159,58 

SALDO DE CAIXA TOTAL 23.367.531,36 832.075,85 958.644,73 1.089.850,27 1.190.578,57 -1.046.303,56 783.048,67 

SALDO DE CAIXA ACUMULADO  -1.663.568,65 -704.923,93 384.926,34 1.575.504,92 529.201,36 1.312.250,02 

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)    %aa 15,00% a.a      

VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VPL (Tx Desc 12%) 1.019.352,10       
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FLUXO DE CAIXA  TOTAL 
ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ENTRADAS DE CAIXA  135.792.185,90 4.470.341 4.554.757 4.640.607 4.727.330 4.814.052 4.901.648 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Residencial 50.276.977,94 1.629.490,77 1.660.459,50 1.691.428,24 1.722.970,47 1.754.512,70 1.786.628,43 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Não Residencial 59.729.141,99 1.935.608,53 1.971.866,33 2.009.518,66 2.047.170,98 2.084.823,31 2.122.475,64 

Receita Varrição e Limpeza Urbana 35.190.754,85 1.140.523,17 1.162.155,37 1.183.902,63 1.205.995,09 1.228.087,55 1.250.525,20 

Receita Total 145.196.874,78 4.705.622,47 4.794.481,20 4.884.849,52 4.976.136,54 5.067.423,56 5.159.629,26 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS 5.299.685,93 171.755,22 174.998,56 178.297,01 181.628,98 184.960,96 188.326,47 

Deduções Faturamento - ISS 2.903.937,50 94.112,45 95.889,62 97.696,99 99.522,73 101.348,47 103.192,59 

Inadimplência - %  5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Inadimplência - R$ 9.404.688,87 235.281,12 239.724,06 244.242,48 248.806,83 253.371,18 257.981,46 

Arrecadação 135.792.185,90 4.470.341,34 4.554.757,14 4.640.607,05 4.727.329,71 4.814.052,38 4.901.647,80 

SAÍDAS DE CAIXA  91.527.516,69 3.217.271,55 3.230.988,85 3.244.933,05 3.259.013,77 3.273.133,33 3.287.368,58 

Depreciação Investimentos 12.693.514,43 268.509,01 276.694,87 285.392,34 368.761,93 378.701,90 389.406,48 

 Custos/Despesas 77.473.326,87 2.754.898,41 2.759.431,28 2.764.035,00 2.768.680,30 2.773.364,44 2.778.069,30 

Pessoal 49.564.540,80 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 

Ferramentas 19.024.469,16 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 

Veiculos e Equipamentos 3.794.052,09 105.729,24 107.729,63 109.757,85 111.801,47 113.883,93 115.960,93 

Despesas Gerais 1.016.499,24 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 

Taxa de Outorga - - - - - - - 

Taxa de Regulação 4.073.765,58 134.110,24 136.642,71 139.218,21 141.819,89 144.421,57 147.049,43 

LAIR 50.115.235,61 1.449.575,26 1.524.437,67 1.600.578,05 1.677.497,70 1.754.378,51 1.832.059,45 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO (Despesas Fiscais) 14.054.189,83 462.373,14 471.557,58 480.898,05 490.333,47 499.768,90 509.299,28 

INVESTIMENTOS TOTAIS 12.693.514,43 139.159,58 139.159,58 139.159,58 1.250.543,78 139.159,58 139.159,58 

SALDO DE CAIXA TOTAL 23.367.531,36 848.042,54 913.720,51 980.520,42 -63.379,55 1.115.450,03 1.183.600,59 

SALDO DE CAIXA ACUMULADO  2.160.292,56 3.074.013,08 4.054.533,50 3.991.153,94 5.106.603,98 6.290.204,56 

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)    %aa 15,00% a.a      

VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VPL (Tx Desc 12%) 1.019.352,10       
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FLUXO DE CAIXA  TOTAL 
ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 

2033 2034 2035 2036 2037 2038 

ENTRADAS DE CAIXA  135.792.185,90 4.989.534 5.079.727 5.169.630 5.261.839 5.352.905 5.446.569 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Residencial 50.276.977,94 1.818.935,32 1.851.815,70 1.884.504,92 1.917.767,64 1.951.221,52 1.985.440,06 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Não Residencial 59.729.141,99 2.160.127,97 2.199.174,82 2.238.221,68 2.278.663,07 2.317.709,93 2.358.151,32 

Receita Varrição e Limpeza Urbana 35.190.754,85 1.273.077,92 1.296.090,89 1.318.988,81 1.342.346,98 1.365.705,15 1.389.638,65 

Receita Total 145.196.874,78 5.252.141,20 5.347.081,42 5.441.715,41 5.538.777,69 5.634.636,60 5.733.230,03 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS 5.299.685,93 191.703,15 195.168,47 198.622,61 202.165,39 205.664,24 209.262,90 

Deduções Faturamento - ISS 2.903.937,50 105.042,82 106.941,63 108.834,31 110.775,55 112.692,73 114.664,60 

Inadimplência - %  5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Inadimplência - R$ 9.404.688,87 262.607,06 267.354,07 272.085,77 276.938,88 281.731,83 286.661,50 

Arrecadação 135.792.185,90 4.989.534,14 5.079.727,35 5.169.629,64 5.261.838,81 5.352.904,77 5.446.568,53 

SAÍDAS DE CAIXA  91.527.516,69 3.301.660,42 3.316.300,46 3.330.926,90 3.345.880,82 3.360.703,81 3.375.916,48 

Depreciação Investimentos 12.693.514,43 401.003,11 413.653,98 586.955,86 602.418,04 619.812,99 639.692,93 

 Custos/Despesas 77.473.326,87 2.782.799,10 2.787.626,13 2.792.471,20 2.797.392,75 2.802.307,77 2.807.329,82 

Pessoal 49.564.540,80 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 

Ferramentas 19.024.469,16 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 

Veiculos e Equipamentos 3.794.052,09 118.054,14 120.175,37 122.323,37 124.478,65 126.661,69 128.873,83 

Despesas Gerais 1.016.499,24 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 

Taxa de Outorga - - - - - - - 

Taxa de Regulação 4.073.765,58 149.686,02 152.391,82 155.088,89 157.855,16 160.587,14 163.397,06 

LAIR 50.115.235,61 1.909.989,06 1.989.991,12 2.069.701,53 2.151.505,11 2.232.240,03 2.315.311,21 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO (Despesas Fiscais) 14.054.189,83 518.861,31 528.674,34 538.455,71 548.488,06 558.396,04 568.586,66 

INVESTIMENTOS TOTAIS 12.693.514,43 139.159,58 139.159,58 1.733.018,78 139.159,58 139.159,58 139.159,58 

SALDO DE CAIXA TOTAL 23.367.531,36 1.251.968,16 1.322.157,21 -201.772,96 1.463.857,47 1.534.684,41 1.607.564,97 

SALDO DE CAIXA ACUMULADO  7.542.172,73 8.864.329,93 8.662.556,97 10.126.414,44 11.661.098,86 13.268.663,83 

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)    %aa 15,00% a.a.      

VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VPL (Tx Desc 12%) 1.019.352,10       
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FLUXO DE CAIXA  TOTAL 
ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 

2039 2040 2041 2042 2043 2044 

ENTRADAS DE CAIXA  135.792.185,90 5.539.650 5.635.330 5.729.867 5.826.419 5.924.988 6.034.549 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Residencial 50.276.977,94 2.019.276,27 2.053.877,15 2.088.669,18 2.123.843,55 2.159.400,25 2.199.353,74 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Não Residencial 59.729.141,99 2.398.592,71 2.440.428,63 2.480.870,01 2.522.705,93 2.565.936,38 2.613.350,43 

Receita Varrição e Limpeza Urbana 35.190.754,85 1.413.342,01 1.437.620,71 1.461.899,40 1.486.523,28 1.511.492,36 1.539.453,13 

Receita Total 145.196.874,78 5.831.211,00 5.931.926,48 6.031.438,59 6.133.072,77 6.236.828,99 6.352.157,30 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS 5.299.685,93 212.839,20 216.515,32 220.147,51 223.857,16 227.644,26 231.853,74 

Deduções Faturamento - ISS 2.903.937,50 116.624,22 118.638,53 120.628,77 122.661,46 124.736,58 127.043,15 

Inadimplência - %  5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Inadimplência - R$ 9.404.688,87 291.560,55 296.596,32 301.571,93 306.653,64 311.841,45 317.607,86 

Arrecadação 135.792.185,90 5.539.650,45 5.635.330,15 5.729.866,66 5.826.419,13 5.924.987,54 6.034.549,43 

SAÍDAS DE CAIXA  91.527.516,69 3.391.053,78 3.406.570,08 3.421.943,85 3.437.638,78 3.453.632,50 3.471.565,29 

Depreciação Investimentos 12.693.514,43 662.886,19 912.994,95 947.784,84 994.171,37 1.063.751,16 1.202.910,74 

 Custos/Despesas 77.473.326,87 2.812.339,81 2.817.446,16 2.822.534,35 2.827.724,37 2.832.993,86 2.839.006,31 

Pessoal 49.564.540,80 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 

Ferramentas 19.024.469,16 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 

Veiculos e Equipamentos 3.794.052,09 131.091,36 133.327,32 135.579,42 137.872,86 140.185,30 142.910,89 

Despesas Gerais 1.016.499,24 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 

Taxa de Outorga - - - - - - - 

Taxa de Regulação 4.073.765,58 166.189,51 169.059,90 171.896,00 174.792,57 177.749,63 181.036,48 

LAIR 50.115.235,61 2.397.847,22 2.482.730,15 2.566.556,03 2.652.176,14 2.739.612,85 2.836.646,23 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO (Despesas Fiscais) 14.054.189,83 578.713,97 589.123,92 599.409,49 609.914,40 620.638,64 632.558,98 

INVESTIMENTOS TOTAIS 12.693.514,43 139.159,58 1.250.543,78 139.159,58 139.159,58 139.159,58 139.159,58 

SALDO DE CAIXA TOTAL 23.367.531,36 1.679.973,67 643.062,45 1.827.986,96 1.903.102,16 1.979.814,62 2.064.927,68 

SALDO DE CAIXA ACUMULADO  14.948.637,50 15.591.699,95 17.419.686,90 19.322.789,06 21.302.603,68 23.367.531,36 

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)    %aa 15,00% a.a.      

VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VPL (Tx Desc 12%) 1.019.352,10       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 



 
 

5.4.3.4 Demonstração da DRE  

 

5.4.3.4.1 Água e Esgoto (Parte 1/2) 

 

 A Tabela 115 apresenta a DRE dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 

Tabela 115 –DRE dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PROJETO TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 ENTRADAS DE CAIXA  262.668.423 6.553.628 6.693.068 6.832.676 6.975.029 7.119.238 7.263.626 

Receita de Água 150.682.331,53 3.743.798,44 3.824.317,70 3.905.003,59 3.987.293,04 4.070.677,93 4.154.241,08 

Receita de Esgoto - Sede 109.610.916,00 2.750.568,00 2.808.228,00 2.865.888,00 2.924.664,00 2.984.184,00 3.043.704,00 

Receita serviços 9.110.263,66 227.302,83 232.139,10 236.981,21 241.918,50 246.920,17 251.928,08 

Receita Total 269.403.511,19 6.721.669,27 6.864.684,80 7.007.872,80 7.153.875,54 7.301.782,10 7.449.873,16 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS + ISS 10.288.741,34 256.706,07 262.167,95 267.636,42 273.212,38 278.861,05 284.516,77 

Inadimplência - R$ 6.735.087,78 168.041,73 171.617,12 175.196,82 178.846,89 182.544,55 186.246,83 

Arrecadação 262.668.423,41 6.553.627,54 6.693.067,68 6.832.675,98 6.975.028,65 7.119.237,54 7.263.626,33 

 SAÍDAS DE CAIXA  155.591.059,45 4.142.513,89 4.208.471,47 4.274.744,69 4.342.361,79 4.410.417,07 4.479.028,85 

Depreciação  62.770.652,94 165.031,18 296.678,28 419.928,74 486.889,58 556.618,65 611.932,84 

 Custos/Despesas 127.732.734,98 3.453.479,22 3.504.265,71 3.555.349,54 3.607.478,68 3.659.844,03 3.712.746,30 

Pessoal 31.806.000,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 

Energia Elétrica 25.517.886,47 636.762,12 650.253,11 663.847,86 677.725,06 691.617,59 705.702,76 

Produtos Químicos 3.345.218,73 83.067,26 84.849,81 86.647,27 88.482,43 90.321,33 92.186,42 

Serviços de Terceiros 39.694.490,07 990.518,85 1.011.504,83 1.032.652,23 1.054.238,98 1.075.849,58 1.097.759,85 

Outras Despesas Operacionais 6.018.911,44 150.238,69 153.431,69 156.628,25 159.887,57 163.189,30 166.494,84 

Taxa de Outorga 13.470.175,56 336.083,46 343.234,24 350.393,64 357.693,78 365.089,10 372.493,66 

Taxa de Regulação 7.880.052,70 196.608,83 200.792,03 204.980,28 209.250,86 213.577,13 217.908,79 

LUCRO OPERACIONAL 124.646.947,09 2.843.442,25 2.926.634,02 3.009.690,02 3.094.337,59 3.180.532,46 3.266.363,25 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO  (IRPJ E CSLL) 27.858.324,47 689.034,68 704.205,76 719.395,15 734.883,12 750.573,04 766.282,54 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 96.788.622,63 2.154.407,57 2.222.428,26 2.290.294,88 2.359.454,47 2.429.959,42 2.500.080,71 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PROJETO TOTAL ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 

   2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 ENTRADAS DE CAIXA  262.668.423 7.409.895 7.557.183 7.705.524 7.855.775 8.007.041 8.160.208 

Receita de Água 150.682.331,53 4.238.922,79 4.324.243,33 4.410.235,33 4.497.375,17 4.585.149,11 4.674.063,16 

Receita de Esgoto - Sede 109.610.916,00 3.103.968,00 3.164.604,00 3.225.612,00 3.287.364,00 3.349.488,00 3.412.356,00 

Receita serviços 9.110.263,66 257.001,18 262.109,66 267.254,66 272.465,87 277.712,30 283.024,67 

Receita Total 269.403.511,19 7.599.891,97 7.750.956,98 7.903.101,99 8.057.205,04 8.212.349,41 8.369.443,83 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS + ISS 10.288.741,34 290.246,12 296.015,41 301.825,96 307.711,28 313.636,37 319.635,93 

Inadimplência - R$ 6.735.087,78 189.997,30 193.773,92 197.577,55 201.430,13 205.308,74 209.236,10 

Arrecadação 262.668.423,41 7.409.894,67 7.557.183,06 7.705.524,44 7.855.774,91 8.007.040,68 8.160.207,74 

 SAÍDAS DE CAIXA  155.591.059,45 4.548.560,45 4.618.119,83 4.688.663,74 4.759.906,35 4.831.644,96 4.904.078,54 

Depreciação  62.770.652,94 701.266,46 762.162,73 827.095,40 895.928,28 968.632,59 1.094.008,90 

 Custos/Despesas 127.732.734,98 3.766.363,91 3.819.898,31 3.874.302,68 3.929.198,04 3.984.478,94 4.040.247,94 

Pessoal 31.806.000,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 

Energia Elétrica 25.517.886,47 719.980,98 734.187,88 748.677,59 763.275,42 777.976,97 792.785,90 

Produtos Químicos 3.345.218,73 94.077,80 95.962,20 97.884,38 99.822,54 101.775,60 103.744,46 

Serviços de Terceiros 39.694.490,07 1.119.970,41 1.142.070,03 1.164.609,58 1.187.317,32 1.210.186,40 1.233.222,51 

Outras Despesas Operacionais 6.018.911,44 169.843,27 173.214,86 176.610,30 180.049,26 183.511,27 187.016,64 

Taxa de Outorga 13.470.175,56 379.994,60 387.547,85 395.155,10 402.860,25 410.617,47 418.472,19 

Taxa de Regulação 7.880.052,70 222.296,84 226.715,49 231.165,73 235.673,25 240.211,22 244.806,23 

LUCRO OPERACIONAL 124.646.947,09 3.353.284,65 3.441.269,34 3.529.395,80 3.618.865,60 3.708.925,37 3.800.323,87 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO  (IRPJ E CSLL) 27.858.324,47 782.196,54 798.221,52 814.361,06 830.708,31 847.166,03 863.830,60 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 96.788.622,63 2.571.088,11 2.643.047,82 2.715.034,74 2.788.157,29 2.861.759,35 2.936.493,26 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PROJETO TOTAL ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 

   2027 2028 2029 2030 2031 2032 

 ENTRADAS DE CAIXA  262.668.423 8.314.434 8.468.858 8.625.227 8.783.481 8.943.681 9.104.118 

Receita de Água 150.682.331,53 4.763.654,45 4.853.441,98 4.944.413,80 5.036.508,36 5.129.787,46 5.223.302,44 

Receita de Esgoto - Sede 109.610.916,00 3.475.596,00 3.538.836,00 3.602.820,00 3.667.548,00 3.733.020,00 3.798.492,00 

Receita serviços 9.110.263,66 288.373,77 293.729,73 299.153,18 304.641,97 310.198,26 315.762,81 

Receita Total 269.403.511,19 8.527.624,21 8.686.007,71 8.846.386,98 9.008.698,33 9.173.005,72 9.337.557,24 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS + ISS 10.288.741,34 325.676,97 331.725,77 337.850,78 344.049,59 350.324,62 356.608,98 

Inadimplência - R$ 6.735.087,78 213.190,61 217.150,19 221.159,67 225.217,46 229.325,14 233.438,93 

Arrecadação 262.668.423,41 8.314.433,61 8.468.857,52 8.625.227,31 8.783.480,87 8.943.680,58 9.104.118,31 

 SAÍDAS DE CAIXA  155.591.059,45 4.977.028,93 5.050.309,25 5.124.541,10 5.199.459,53 5.275.564,87 5.351.548,74 

Depreciação  62.770.652,94 1.176.238,48 1.264.071,92 1.399.947,60 1.501.748,36 1.663.211,89 2.032.744,55 

 Custos/Despesas 127.732.734,98 4.096.418,56 4.152.897,55 4.210.116,37 4.267.816,81 4.326.492,42 4.385.020,67 

Pessoal 31.806.000,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 

Energia Elétrica 25.517.886,47 807.702,70 822.726,11 837.948,90 853.277,40 868.893,04 884.443,62 

Produtos Químicos 3.345.218,73 105.729,24 107.729,63 109.757,85 111.801,47 113.883,93 115.960,93 

Serviços de Terceiros 39.694.490,07 1.256.426,42 1.279.796,18 1.303.476,07 1.327.320,40 1.351.611,40 1.375.801,18 

Outras Despesas Operacionais 6.018.911,44 190.545,99 194.079,53 197.657,37 201.278,20 204.943,34 208.613,53 

Taxa de Outorga 13.470.175,56 426.381,21 434.300,39 442.319,35 450.434,92 458.650,29 466.877,86 

Taxa de Regulação 7.880.052,70 249.433,01 254.065,73 258.756,82 263.504,43 268.310,42 273.123,55 

LUCRO OPERACIONAL 124.646.947,09 3.892.338,08 3.984.234,20 4.077.260,16 4.171.614,47 4.266.863,54 4.362.488,66 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO  (IRPJ E CSLL) 27.858.324,47 880.610,38 897.411,70 914.424,73 931.642,72 949.072,45 966.528,07 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 96.788.622,63 3.011.727,70 3.086.822,50 3.162.835,43 3.239.971,75 3.317.791,09 3.395.960,59 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PROJETO TOTAL ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 

   2033 2034 2035 2036 2037 2038 

 ENTRADAS DE CAIXA  262.668.423 9.265.627 9.429.090 9.593.605 9.760.129 9.926.899 10.097.365 

Receita de Água 150.682.331,53 5.317.507,18 5.412.903,69 5.508.971,43 5.606.284,85 5.703.843,25 5.803.575,76 

Receita de Esgoto - Sede 109.610.916,00 3.864.336,00 3.930.924,00 3.997.884,00 4.065.588,00 4.133.292,00 4.202.484,00 

Receita serviços 9.110.263,66 321.364,51 327.033,97 332.739,94 338.515,55 344.299,73 350.212,09 

Receita Total 269.403.511,19 9.503.207,69 9.670.861,66 9.839.595,37 10.010.388,40 10.181.434,98 10.356.271,85 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS + ISS 10.288.741,34 362.935,31 369.338,15 375.782,23 382.304,95 388.837,36 395.514,53 

Inadimplência - R$ 6.735.087,78 237.580,19 241.771,54 245.989,88 250.259,71 254.535,87 258.906,80 

Arrecadação 262.668.423,41 9.265.627,50 9.429.090,12 9.593.605,49 9.760.128,69 9.926.899,11 10.097.365,05 

 SAÍDAS DE CAIXA  155.591.059,45 5.428.055,48 5.505.517,35 5.583.728,39 5.662.450,08 5.741.760,44 5.822.409,56 

Depreciação  62.770.652,94 2.163.674,40 2.308.068,41 2.468.990,02 2.730.849,53 2.935.444,86 3.172.355,23 

 Custos/Despesas 127.732.734,98 4.443.955,21 4.503.632,35 4.563.944,12 4.624.548,08 4.685.713,82 4.747.816,24 

Pessoal 31.806.000,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 

Energia Elétrica 25.517.886,47 900.103,27 915.963,01 932.017,79 948.102,35 964.385,97 980.874,13 

Produtos Químicos 3.345.218,73 118.054,14 120.175,37 122.323,37 124.478,65 126.661,69 128.873,83 

Serviços de Terceiros 39.694.490,07 1.400.160,64 1.424.831,35 1.449.805,45 1.474.825,88 1.500.155,95 1.525.804,20 

Outras Despesas Operacionais 6.018.911,44 212.307,95 216.046,84 219.809,56 223.617,91 227.431,49 231.329,53 

Taxa de Outorga 13.470.175,56 475.160,38 483.543,08 491.979,77 500.519,42 509.071,75 517.813,59 

Taxa de Regulação 7.880.052,70 277.968,82 282.872,70 287.808,16 292.803,86 297.806,97 302.920,95 

LUCRO OPERACIONAL 124.646.947,09 4.458.736,99 4.556.119,62 4.653.879,15 4.753.275,66 4.852.347,93 4.954.034,29 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO  (IRPJ E CSLL) 27.858.324,47 984.100,27 1.001.885,01 1.019.784,28 1.037.902,00 1.056.046,62 1.074.593,32 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 96.788.622,63 3.474.636,71 3.554.234,62 3.634.094,87 3.715.373,66 3.796.301,30 3.879.440,97 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PROJETO TOTAL ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 

   2039 2040 2041 2042 2043 2044 

 ENTRADAS DE CAIXA  262.668.423 10.267.215 10.439.078 10.611.163 10.786.149 10.962.326 11.157.089 

Receita de Água 150.682.331,53 5.903.069,36 6.003.815,23 6.104.779,95 6.207.503,70 6.311.035,18 6.432.612,77 

Receita de Esgoto - Sede 109.610.916,00 4.271.304,00 4.340.868,00 4.410.432,00 4.481.112,00 4.552.164,00 4.623.588,00 

Receita serviços 9.110.263,66 356.103,07 362.063,91 368.032,42 374.101,55 380.211,97 386.967,03 

Receita Total 269.403.511,19 10.530.476,43 10.706.747,14 10.883.244,37 11.062.717,25 11.243.411,16 11.443.167,79 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS + ISS 10.288.741,34 402.167,54 408.899,47 415.640,04 422.494,26 429.395,11 437.023,98 

Inadimplência - R$ 6.735.087,78 263.261,91 267.668,68 272.081,11 276.567,93 281.085,28 286.079,19 

Arrecadação 262.668.423,41 10.267.214,52 10.439.078,47 10.611.163,26 10.786.149,31 10.962.325,88 11.157.088,60 

 SAÍDAS DE CAIXA  155.591.059,45 5.902.988,56 5.984.316,64 6.065.985,55 6.149.073,35 6.232.740,93 6.325.069,06 

Depreciação  62.770.652,94 3.449.785,46 3.785.545,87 4.407.413,43 4.981.389,98 5.849.612,92 7.693.386,39 

 Custos/Despesas 127.732.734,98 4.809.915,62 4.872.544,90 4.935.490,99 4.999.540,30 5.064.039,87 5.135.177,82 

Pessoal 31.806.000,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 1.060.200,00 

Energia Elétrica 25.517.886,47 997.384,32 1.014.012,68 1.030.749,82 1.047.784,36 1.064.939,31 1.083.784,46 

Produtos Químicos 3.345.218,73 131.091,36 133.327,32 135.579,42 137.872,86 140.185,30 142.910,89 

Serviços de Terceiros 39.694.490,07 1.551.486,72 1.577.353,05 1.603.388,61 1.629.886,78 1.656.572,25 1.685.886,94 

Outras Despesas Operacionais 6.018.911,44 235.212,96 239.142,15 243.076,02 247.075,97 251.102,68 255.524,49 

Taxa de Outorga 13.470.175,56 526.523,82 535.337,36 544.162,22 553.135,86 562.170,56 572.158,39 

Taxa de Regulação 7.880.052,70 308.016,44 313.172,35 318.334,90 323.584,48 328.869,78 334.712,66 

LUCRO OPERACIONAL 124.646.947,09 5.055.131,35 5.157.634,09 5.260.032,24 5.364.114,75 5.468.890,90 5.584.886,80 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO  (IRPJ E CSLL) 27.858.324,47 1.093.072,94 1.111.771,74 1.130.494,56 1.149.533,05 1.168.701,06 1.189.891,24 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 96.788.622,63 3.962.058,41 4.045.862,36 4.129.537,67 4.214.581,71 4.300.189,85 4.394.995,56 
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5.4.3.4.2 Resíduos Sólidos Urbanos (Parte 2/2) 

 

A apresenta a demonstração do fluxo de caixa do serviço de resíduos sólidos e urbanos. 

 

Tabela 116 – DRE do serviço de resíduos sólidos urbanos 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PROJETO TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 ENTRADAS DE CAIXA  135.792.185,90 2.132.016,13 2.387.675 2.659.600 2.949.546 3.257.540 3.584.350 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Residencial 50.276.977,94 922.944,79 1.008.204,40 1.096.331,48 1.187.326,04 1.281.761,57 1.378.873,40 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Não Residencial 59.729.141,99 1.096.101,09 1.197.901,82 1.302.491,62 1.411.265,01 1.522.827,46 1.638.573,51 

Receita Varrição e Limpeza Urbana 35.190.754,85 645.974,28 705.692,96 767.367,74 831.113,68 897.160,93 965.164,28 

Receita Total 145.196.874,78 2.665.020,16 2.911.799,18 3.166.190,84 3.429.704,73 3.701.749,96 3.982.611,19 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS 5.299.685,93 97.273,24 106.280,67 115.565,97 125.184,22 135.113,87 145.365,31 

Deduções Faturamento - ISS 2.903.937,50 53.300,40 58.235,98 63.323,82 68.594,09 74.035,00 79.652,22 

Inadimplência - %  20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 

Inadimplência - R$ 9.404.688,87 533.004,03 524.123,85 506.590,53 480.158,66 444.209,99 398.261,12 

Arrecadação 135.792.185,90 2.132.016,13 2.387.675,33 2.659.600,30 2.949.546,07 3.257.539,96 3.584.350,07 

 SAÍDAS DE CAIXA  91.527.516,69 2.294.066,82 2.371.602,27 2.411.142,92 2.453.222,54 2.497.811,00 2.545.037,33 

Depreciação Investimentos 12.693.514,43 77.258,32 82.056,93 87.026,91 92.180,97 97.533,26 133.420,33 

 Custos/Despesas 77.473.326,87 2.086.103,46 2.135.823,19 2.145.778,41 2.156.311,93 2.167.390,65 2.179.060,04 

Pessoal 49.564.540,80 1.413.559,19 1.413.559,19 1.413.559,19 1.413.559,19 1.413.559,19 1.413.559,19 

Ferramentas 19.024.469,16 42.799,85 531.900,62 531.900,62 531.900,62 531.900,62 531.900,62 

Veiculos e Equipamentos 3.794.052,09 531.900,62 84.849,81 86.647,27 88.482,43 90.321,33 92.186,42 

Despesas Gerais 1.016.499,24 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 

Taxa de Regulação 4.073.765,58 63.960,48 71.630,26 79.788,01 88.486,38 97.726,20 107.530,50 

LUCRO OPERACIONAL 50.115.235,61 -104.660,97 87.335,48 334.932,12 599.455,82 881.000,44 1.180.272,49 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO  (IRPJ E CSLL) 14.054.189,83 207.963,35 235.779,08 265.364,51 296.910,61 330.420,35 365.977,29 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 36.061.045,78 -312.624,33 -148.443,60 69.567,60 302.545,21 550.580,09 814.295,20 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PROJETO TOTAL ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 

   2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 ENTRADAS DE CAIXA  135.792.185,90 3.776.826 3.934.187 4.097.196 4.222.019 4.304.689 4.386.798 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Residencial 50.276.977,94 1.421.503,21 1.464.706,51 1.509.056,79 1.538.878,54 1.568.700,28 1.599.095,53 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Não Residencial 59.729.141,99 1.688.776,61 1.740.374,24 1.793.366,41 1.828.229,67 1.864.487,47 1.899.350,74 

Receita Varrição e Limpeza Urbana 35.190.754,85 994.966,08 1.025.228,15 1.056.295,67 1.077.122,41 1.098.064,22 1.119.236,16 

Receita Total 145.196.874,78 4.105.245,90 4.230.308,90 4.358.718,87 4.444.230,63 4.531.251,98 4.617.682,42 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS 5.299.685,93 149.841,48 154.406,27 159.093,24 162.214,42 165.390,70 168.545,41 

Deduções Faturamento - ISS 2.903.937,50 82.104,92 84.606,18 87.174,38 88.884,61 90.625,04 92.353,65 

Inadimplência - %  8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Inadimplência - R$ 9.404.688,87 328.419,67 296.121,62 261.523,13 222.211,53 226.562,60 230.884,12 

Arrecadação 135.792.185,90 3.776.826,23 3.934.187,27 4.097.195,74 4.222.019,09 4.304.689,38 4.386.798,30 

 SAÍDAS DE CAIXA  91.527.516,69 2.573.644,40 2.597.370,52 2.621.918,27 2.641.181,91 3.190.325,42 3.203.691,00 

Depreciação Investimentos 12.693.514,43 139.218,65 145.269,06 151.594,50 158.221,15 253.453,74 260.777,92 

 Custos/Despesas 77.473.326,87 2.186.725,71 2.193.330,94 2.200.143,37 2.205.826,23 2.745.975,22 2.750.407,34 

Pessoal 49.564.540,80 1.413.559,19 1.413.559,19 1.413.559,19 1.413.559,19 1.771.447,44 1.771.447,44 

Ferramentas 19.024.469,16 531.900,62 531.900,62 531.900,62 531.900,62 709.728,19 709.728,19 

Veiculos e Equipamentos 3.794.052,09 94.077,80 95.962,20 97.884,38 99.822,54 101.775,60 103.744,46 

Despesas Gerais 1.016.499,24 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 

Taxa de Regulação 4.073.765,58 113.304,79 118.025,62 122.915,87 126.660,57 129.140,68 131.603,95 

LUCRO OPERACIONAL 50.115.235,61 1.358.154,12 1.501.843,88 1.650.784,75 1.765.093,83 1.302.698,43 1.375.491,90 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO  (IRPJ E CSLL) 14.054.189,83 386.918,69 404.039,58 421.774,90 435.355,68 444.350,20 453.283,66 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 36.061.045,78 971.235,43 1.097.804,31 1.229.009,85 1.329.738,15 858.348,22 922.208,25 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PROJETO TOTAL ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 

   2027 2028 2029 2030 2031 2032 

 ENTRADAS DE CAIXA  135.792.185,90 4.470.341 4.554.757 4.640.607 4.727.330 4.814.052 4.901.648 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Residencial 50.276.977,94 1.629.490,77 1.660.459,50 1.691.428,24 1.722.970,47 1.754.512,70 1.786.628,43 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Não Residencial 59.729.141,99 1.935.608,53 1.971.866,33 2.009.518,66 2.047.170,98 2.084.823,31 2.122.475,64 

Receita Varrição e Limpeza Urbana 35.190.754,85 1.140.523,17 1.162.155,37 1.183.902,63 1.205.995,09 1.228.087,55 1.250.525,20 

Receita Total 145.196.874,78 4.705.622,47 4.794.481,20 4.884.849,52 4.976.136,54 5.067.423,56 5.159.629,26 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS 5.299.685,93 171.755,22 174.998,56 178.297,01 181.628,98 184.960,96 188.326,47 

Deduções Faturamento - ISS 2.903.937,50 94.112,45 95.889,62 97.696,99 99.522,73 101.348,47 103.192,59 

Inadimplência - %  5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Inadimplência - R$ 9.404.688,87 235.281,12 239.724,06 244.242,48 248.806,83 253.371,18 257.981,46 

Arrecadação 135.792.185,90 4.470.341,34 4.554.757,14 4.640.607,05 4.727.329,71 4.814.052,38 4.901.647,80 

 SAÍDAS DE CAIXA  91.527.516,69 3.217.271,55 3.230.988,85 3.244.933,05 3.259.013,77 3.273.133,33 3.287.368,58 

Depreciação Investimentos 12.693.514,43 268.509,01 276.694,87 285.392,34 368.761,93 378.701,90 389.406,48 

 Custos/Despesas 77.473.326,87 2.754.898,41 2.759.431,28 2.764.035,00 2.768.680,30 2.773.364,44 2.778.069,30 

Pessoal 49.564.540,80 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 

Ferramentas 19.024.469,16 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 

Veiculos e Equipamentos 3.794.052,09 105.729,24 107.729,63 109.757,85 111.801,47 113.883,93 115.960,93 

Despesas Gerais 1.016.499,24 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 

Taxa de Regulação 4.073.765,58 134.110,24 136.642,71 139.218,21 141.819,89 144.421,57 147.049,43 

LUCRO OPERACIONAL 50.115.235,61 1.449.575,26 1.524.437,67 1.600.578,05 1.677.497,70 1.754.378,51 1.832.059,45 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO  (IRPJ E CSLL) 14.054.189,83 462.373,14 471.557,58 480.898,05 490.333,47 499.768,90 509.299,28 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 36.061.045,78 987.202,12 1.052.880,09 1.119.680,00 1.187.164,23 1.254.609,61 1.322.760,17 
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(continuação da Tabela 116) 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PROJETO TOTAL ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 

   2033 2034 2035 2036 2037 2038 

 ENTRADAS DE CAIXA  135.792.185,90 4.989.534 5.079.727 5.169.630 5.261.839 5.352.905 5.446.569 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Residencial 50.276.977,94 1.818.935,32 1.851.815,70 1.884.504,92 1.917.767,64 1.951.221,52 1.985.440,06 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Não Residencial 59.729.141,99 2.160.127,97 2.199.174,82 2.238.221,68 2.278.663,07 2.317.709,93 2.358.151,32 

Receita Varrição e Limpeza Urbana 35.190.754,85 1.273.077,92 1.296.090,89 1.318.988,81 1.342.346,98 1.365.705,15 1.389.638,65 

Receita Total 145.196.874,78 5.252.141,20 5.347.081,42 5.441.715,41 5.538.777,69 5.634.636,60 5.733.230,03 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS 5.299.685,93 191.703,15 195.168,47 198.622,61 202.165,39 205.664,24 209.262,90 

Deduções Faturamento - ISS 2.903.937,50 105.042,82 106.941,63 108.834,31 110.775,55 112.692,73 114.664,60 

Inadimplência - %  5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Inadimplência - R$ 9.404.688,87 262.607,06 267.354,07 272.085,77 276.938,88 281.731,83 286.661,50 

Arrecadação 135.792.185,90 4.989.534,14 5.079.727,35 5.169.629,64 5.261.838,81 5.352.904,77 5.446.568,53 

 SAÍDAS DE CAIXA  91.527.516,69 3.301.660,42 3.316.300,46 3.330.926,90 3.345.880,82 3.360.703,81 3.375.916,48 

Depreciação Investimentos 12.693.514,43 401.003,11 413.653,98 586.955,86 602.418,04 619.812,99 639.692,93 

 Custos/Despesas 77.473.326,87 2.782.799,10 2.787.626,13 2.792.471,20 2.797.392,75 2.802.307,77 2.807.329,82 

Pessoal 49.564.540,80 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 

Ferramentas 19.024.469,16 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 

Veiculos e Equipamentos 3.794.052,09 118.054,14 120.175,37 122.323,37 124.478,65 126.661,69 128.873,83 

Despesas Gerais 1.016.499,24 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 

Taxa de Regulação 4.073.765,58 149.686,02 152.391,82 155.088,89 157.855,16 160.587,14 163.397,06 

LUCRO OPERACIONAL 50.115.235,61 1.909.989,06 1.989.991,12 2.069.701,53 2.151.505,11 2.232.240,03 2.315.311,21 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO  (IRPJ E CSLL) 14.054.189,83 518.861,31 528.674,34 538.455,71 548.488,06 558.396,04 568.586,66 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 36.061.045,78 1.391.127,74 1.461.316,79 1.531.245,82 1.603.017,05 1.673.843,99 1.746.724,55 
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(continuação da Tabela 116) 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PROJETO TOTAL ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 

   2039 2040 2041 2042 2043 2044 

 ENTRADAS DE CAIXA  135.792.185,90 5.539.650 5.635.330 5.729.867 5.826.419 5.924.988 6.034.549 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Residencial 50.276.977,94 2.019.276,27 2.053.877,15 2.088.669,18 2.123.843,55 2.159.400,25 2.199.353,74 

Receita Coleta e Operação de Aterro - Não Residencial 59.729.141,99 2.398.592,71 2.440.428,63 2.480.870,01 2.522.705,93 2.565.936,38 2.613.350,43 

Receita Varrição e Limpeza Urbana 35.190.754,85 1.413.342,01 1.437.620,71 1.461.899,40 1.486.523,28 1.511.492,36 1.539.453,13 

Receita Total 145.196.874,78 5.831.211,00 5.931.926,48 6.031.438,59 6.133.072,77 6.236.828,99 6.352.157,30 

Deduções Faturamento - PIS E COFINS 5.299.685,93 212.839,20 216.515,32 220.147,51 223.857,16 227.644,26 231.853,74 

Deduções Faturamento - ISS 2.903.937,50 116.624,22 118.638,53 120.628,77 122.661,46 124.736,58 127.043,15 

Inadimplência - %  5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Inadimplência - R$ 9.404.688,87 291.560,55 296.596,32 301.571,93 306.653,64 311.841,45 317.607,86 

Arrecadação 135.792.185,90 5.539.650,45 5.635.330,15 5.729.866,66 5.826.419,13 5.924.987,54 6.034.549,43 

 SAÍDAS DE CAIXA  91.527.516,69 3.391.053,78 3.406.570,08 3.421.943,85 3.437.638,78 3.453.632,50 3.471.565,29 

Depreciação Investimentos 12.693.514,43 662.886,19 912.994,95 947.784,84 994.171,37 1.063.751,16 1.202.910,74 

 Custos/Despesas 77.473.326,87 2.812.339,81 2.817.446,16 2.822.534,35 2.827.724,37 2.832.993,86 2.839.006,31 

Pessoal 49.564.540,80 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 1.771.447,44 

Ferramentas 19.024.469,16 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 709.728,19 

Veiculos e Equipamentos 3.794.052,09 131.091,36 133.327,32 135.579,42 137.872,86 140.185,30 142.910,89 

Despesas Gerais 1.016.499,24 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 33.883,31 

Taxa de Regulação 4.073.765,58 166.189,51 169.059,90 171.896,00 174.792,57 177.749,63 181.036,48 

LUCRO OPERACIONAL 50.115.235,61 2.397.847,22 2.482.730,15 2.566.556,03 2.652.176,14 2.739.612,85 2.836.646,23 

IMPOSTO SOBRE O LUCRO  (IRPJ E CSLL) 14.054.189,83 578.713,97 589.123,92 599.409,49 609.914,40 620.638,64 632.558,98 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 36.061.045,78 1.819.133,25 1.893.606,23 1.967.146,54 2.042.261,74 2.118.974,20 2.204.087,26 
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6. ESTUDO JURÍDICO 

 

Em cumprimento ao item 3.5 do Anexo I – Termo de Referência do Edital de 

Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI nº 001/2015, o presente anexo 

consiste nos Estudos Jurídicos destinados à viabilização de projeto de gestão 

integrada dos serviços públicos de saneamento básico do Município de Palmeira.  

Para tanto, os estudos jurídicos abarcam os seguintes aspectos: i) a regulação 

jurídica do projeto, nos termos da legislação vigente; ii) a justificativa do modelo 

jurídico proposto; iii) a proposta de edital de licitação; iv) a proposta de minuta de 

contrato  e termo de referência; v) as minutas de projeto de lei e outros instrumentos 

necessários para a autorização de concessão de serviços públicos, bem como para o 

cumprimento de todos os outros requisitos da legislação correlata, após estudo prévio 

de alternativas.  

A finalidade do Estudo de Viabilidade Jurídica é dotar a proposta apresentada 

de maior segurança jurídica, propiciando, dessa forma, a redução dos riscos legais 

associados ao projeto.  

 

6.1 Da Regulação Jurídica Do Projeto 

 

Para os fins do presente estudo, cumpre indicar, conforme Tabela 117 abaixo, a 

legislação federal, estadual e municipal que dispõe especificamente sobre as 

concessões de serviços públicos, as quais, dessa forma, servem de parâmetro para 

todo estudo jurídico ora apresentado. 
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Tabela 117 - Legislação federal, estadual e municipal que dispõe especificamente sobre as 
concessões de serviços públicos 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL PARA O REGIME DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995 

 

Dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos 
previstos no art. 175 da Constituição Federal, e 
dá outras providências. 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 

Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências. 

Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 
1996 

Dispõe sobre a arbitragem. 

Lei Federal nº 9.074, de 7 de junho de 1995 
Estabelece normas para outorga e 
prorrogações das concessões e permissões de 
serviços públicos e dá outras providências. 

 

Imprescindível, ademais, fazer referência ao regime sancionatório que incide 

sobre a concessionária e o Poder Concedente que compõem o contrato de 

concessão. Desse modo, para além das penalidades estabelecidas contratualmente 

por força do artigo 5º, inciso II da Lei Federal nº 8.987/1995, as partes estão sujeitas 

às sanções previstas nos seguintes diplomas legais apresentados na Tabela 118. 
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Tabela 118 - Diplomas legais 

LEGISLAÇÃO SANCIONATÓRIA 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 

Código Penal. 

Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992 

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências. 

Decreto-lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 

 

Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos 
e Vereadores, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 12.846, de 01º de agosto de 
2013 

 

Dispõe sobre a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira, e dá outras 
providências. 

 

Sistematizado o conjunto normativo que compõe a modelagem jurídica da 

concessão de serviços públicos, cumpre delimitar a legislação referente à gestão 

específica de saneamento básico, a qual igualmente deverá ser observada no projeto 

concessionário (Tabela 119). 

 

Tabela 119 - Regulação dos serviços públicos de saneamento básico 

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 
Estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico e dá outras providências. 

Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 
Institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e dá outras providências.  

Lei Municipal nº 3.659 de 25 de abril de 2014 
Institui o Plano de Saneamento Básico do 
Município de Palmeira. 

Lei Municipal nº 3.694 de 02 de julho de 2014 
Dispõe sobre a coleta de lixo eletrônico no 
Município de Palmeira. 

 

Destarte, é com base no referencial legal aplicável que deve se pautar o 

planejamento e execução dos serviços públicos de saneamento básico. No tópico 
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subsequente, será realizada a apresentação e justificação do modelo jurídico 

proposto. 

 

6.2 Apresentação e Justificativa do Modelo Jurídico Proposto 

 

6.2.1 Da concessão de serviço público como regime jurídico adequado para a 

contratação 

 
Os serviços públicos de esgotamento sanitário, abastecimento de água, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos são considerados como serviços públicos de 

saneamento básico, consoante art. 3º da Lei Federal nº 11.445/2007 1. 

Por se tratarem de serviços públicos, a delegação de sua prestação a 
particulares pelo Poder Público deve ser realizada mediante concorrência pública, 
pelo regime jurídico de concessão, conforme determinado pelo art. 2º, inc. II da Lei 
Federal nº 8.987/1995 2. 

 
6.2.2 Da presença de justificativas técnicas e financeiras para a reunião dos serviços 

de saneamento básico 

 

O §3º, art. 23 da Lei de Licitações estabelece que a união dos objetos deve ser 

justificada sob o ponto de vista técnico e financeiro, prevendo que as obras, serviços 

1 Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: 
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 
respectivos instrumentos de medição; 
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e 
instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção 
para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 
nas áreas urbanas; 
2 Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
[...] 
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 
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e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas 

se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com 

vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação 

da competitividade sem perda da economia de escala.  

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Contas da União: 

 

(...) Quanto a este aspecto, chamo a atenção, inicialmente, para o juízo de 
discricionariedade conferido ao gestor para optar, ou não, pelo parcelamento, 
tendo sempre como norte os contornos e limites legais.  
14. O artigo 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93, impõe o fracionamento como 
obrigatório, respeitando-se, sempre, a integralidade qualitativa do objeto a ser 
executado. Porém, se a adoção dessa solução importar na criação de ônus 
mais elevados pela quebra de economia de escala, na adoção de modalidade 
menos rigorosa de licitação ou, ainda, no enquadramento do objeto nos 
limites que permitam a dispensa de licitação, não se admitirá o parcelamento. 
15. O fundamento jurídico para o parcelamento, entre outros, é a ampliação 
das vantagens econômicas para a Administração por meio da redução das 
despesas administrativas e da possibilidade de participação de maior número 
de interessados. 
16. Logo, se o parcelamento é obrigatório, não poderá dele se afastar o 
gestor, a não ser demonstrando a existência de condições para tanto. Assim, 
cumpre à Administração demonstrar cabalmente que o parcelamento não 
consiste na melhor opção técnica e econômica, de maneira a autorizar a 
perda da competitividade decorrente de sua não utilização (...).  

(TCU; Rel. Min. Benjamin Zymler, Acórdão nº 1265/2009) 

 

No que tange aos serviços de saneamento básico, vem se mostrando cada mais 

vez mais necessária a integração dos diversos serviços a fim de assegurar a 

coordenação das ações e o atingimento de metas, sendo que a Política Nacional de 

Saneamento Básico prevê em diversos dispositivos a gestão associada dos serviços 

públicos e a possibilidade de tais serviços serem delegados em uma única concessão, 

consoante se verifica no art. 2º, inc. XII da Política Nacional de Saneamento Básico3 

e no art. 12 4 e na seção IV - Do Contrato de Articulação de Serviços Públicos de 

Saneamento Básico, do Capítulo III do respectivo decreto regulamentador.  

3 Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios 
fundamentais: 
XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 
4 Art. 12.  Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute atividade 
interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade 
única encarregada das funções de regulação e de fiscalização. 
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Destarte, é imprescindível que o processo interno do certame licitatório justifique, 

sob o ponto de vista técnico e financeiras, a junção de tais objetos. No caso em tela, 

o rol de justificativas técnicas e financeiras é apresentado no tópico “4.6. Proposta de 

Gestão Integrada dos Serviços de Saneamento Básico do Município”. 

Ademais, a fim de assegurar a ampla competitividade do certame, o edital de 

licitação deve assegurar o direito de constituição de consórcios entre pessoas 

jurídicas, de tal modo a garantir a participação de empresas de ramos distintos para a 

execução total de todos os serviços. Tal permissivo é autorizado pelo art. 33 da Lei 

de Licitações5.  

 

6.2.3 Do Conteúdo Mínimo Obrigatório do Edital de Licitação e Seus Anexos 

 

Restaram observados os requisitos exigidos pela legislação aplicável a este tipo 

de processo licitatório. Nesse sentido, para melhor visualização e conferência, 

apresenta-se na Tabela 120 -Tabela 120 contendo as previsões normativas e os itens 

e cláusulas inclusos nas minutas do instrumento convocatório no que tange 

especificamente ao Edital de Licitação e seus Anexos. 

 

5  Art. 33.  Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as 
seguintes normas: 
I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos 
consorciados; 
II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, 
obrigatoriamente fixadas no edital; 
III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, 
admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, 
e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na 
proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um 
acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este 
acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim 
definidas em lei;  
IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um 
consórcio ou isoladamente; 
V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na de execução do contrato.  
§ 1o  No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à 
empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo. 
§ 2o  O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o 
registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo. 
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Tabela 120 - Previsões normativas e os itens e cláusulas inclusos nas minutas do instrumento 
convocatório 

Conteúdo obrigatório do Edital de Concessão de Serviços Públicos de Esgotamento Sanitário, 
Abastecimento de Água, Limpeza Pública, Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos 

1. Preâmbulo do Edital contendo o número de ordem em série 
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a 
modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a 
menção de que será regida pela Lei de Licitações, o local, dia 
e hora para recebimento da documentação e proposta, bem 
como para início da abertura dos envelopes (Art. 40 da Lei de 
Licitações) 

Preâmbulo  

2. Objeto da licitação (Art. 18, inc, I da Lei de Concessões) 
Item 4 – Objeto da 
Concorrência Pública 

3. Prazo do contrato e possibilidade e condições de prorrogação 
do contrato (Art. 18, inc, I da Lei de Concessões) 

Item 9 – Prazo de 
Vigência do Contrato  

4. Prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos 
interessados, os dados, estudos e projetos necessários à 
elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas (Art. 
18, inc, IV da Lei de Concessões) 

Item 11 – Informações 
sobre a licitação 
 
Item 16 – Obtenção do 
Edital 

5. Locais, horários e códigos de acesso dos meios de 
comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, 
informações e esclarecimentos relativos à licitação e às 
condições para atendimento das obrigações necessárias ao 
cumprimento de seu objeto (Art. 40, inc. VIII da Lei de 
Licitações) 

Item 11 – Informações 
sobre a licitação 
Item 16 – Obtenção do 
Edital 

6. Impedimentos de participação (Art. 9º da Lei de Licitações) 
Item 17 – Requisitos 
para participação 

7. Condições para a participação na forma de consórcio de 
empresas, incluindo: 

 Requisitos para participação em consórcio (Art. 19 da 
Lei de Concessões); 

 Condições de liderança da empresa responsável, na 
hipótese em que for permitida a participação de 
empresas em consórcio (Art. 18, inc, XIII da Lei de 
Concessões); 

 Obrigatoriedade de constituição e registro do consórcio 
antes da celebração do contrato (§ 1º, art. 19 da Lei de 
Concessões). 

Item 17 – Requisitos 
para participação 

8. Procedimentos do certame, incluindo: 

 Instruções e normas para os recursos e pedidos de 
esclarecimentos (Art. 40, inc. XV da Lei de Licitações); 

 Procedimentos para realização de visitas técnicas, se 
houver; 

 Prazo para recebimento das propostas (Art. 18, inc, III 
da Lei de Concessões); 

Item 18 – 
Processamento da 
licitação 

Item 19 – Entrega e 
exame da 
documentação 

Item 20 – Sessão 
Pública de entrega da 
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 Procedimento na forma do art. 43 da Lei de Licitações 

 Critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem 
utilizados no julgamento técnico (neste caso, apenas 
se a licitação for da modalidade técnica, ou técnica e 
preço) e econômico-financeiro da proposta (Art. 18, inc, 
IX da Lei de Concessões); 

 Prazo para julgamento da licitação (Art. 18, inc, III da 
Lei de Concessões); 

documentação de 
habilitação das 
propostas 

Item 21 – Exame da 
documentação 

Item 22 – Da 
classificação e 
julgamento da 
proposta técnica e da 
proposta comercial 

Item 23 – Promoção de 
diligências 

Item 28 – Visita técnica 

Item 31 – 
Homologação e 
adjudicação 

Item 32 – Revogação e 
anulação da licitação 

Item 33 – Recursos  

Item 34 – Assinatura 
do Contrato de 
Concessão  

9. Critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição 
da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da 
regularidade jurídica e fiscal (Art. 18, inc, V da Lei de 
Concessões). Nesse sentido: 

 Documentação de Habilitação Jurídica: a) registro 
comercial, no caso de empresa individual; b) ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; c) inscrição do ato constitutivo, no 
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; d) decreto de autorização, em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir (Art. 28 da Lei de 
Licitações); 

 Documentação relativa à regularidade fiscal e 
trabalhista: a) prova de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 
Contribuintes (CGC); b)  prova de inscrição no cadastro 
de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; c)  prova de regularidade para com a 

Item 24 – 
Documentação de 
habilitação 

Item 25 – Proposta 
Técnica 

Item 27 – Prazo de 
validade das propostas 

Anexo IV – Diretrizes 
para a proposta 
técnica e critérios de 
julgamento 

Anexo V – Diretrizes 
para elaboração da 
proposta comercial, 
plano de negócios e 
critérios de julgamento 
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Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
d)  prova de regularidade relativa à Seguridade Social 
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; e) prova de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa (Art. 29 da Lei de Licitações); 

 Documentação relativa à qualificação técnica: a) 
registro ou inscrição na entidade profissional 
competente; b) comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos; c) comprovação, fornecida pelo órgão 
licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 
exigido, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; d) 
prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso. (Art. 30 da Lei de 
Licitações); 

 Documentação relativa à qualificação econômico-
financeira: a)  balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; b) certidão negativa de 
falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio da pessoa física; c) garantia, nas 
mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e 
§ 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por 
cento) do valor estimado do objeto da contratação. (Art. 
31 da Lei de Licitações) 

 

10. Caracterização dos bens reversíveis do contrato, incluindo: 

 Indicação dos bens reversíveis (Art. 18, inc, X da Lei de 
Concessões); 

 As características dos bens reversíveis e as condições 
em que estes serão postos à disposição, nos casos em 

Anexo VII – Relação 
de bens vinculados à 
concessão e de bens 
reversíveis 
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que houver sido extinta a concessão anterior (Art. 18, 
inc, XI da Lei de Concessões). 

11. Possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou 
acessórias, bem como as provenientes de projetos associados 
(Art. 18, inc, VI da Lei de Concessões) 

Anexo I – Minuta do 
Contrato 

12. Exigência de seguros, quando for o caso (Art. 40, inc. XIV da 
Lei de Licitações) 

Anexo I – Minuta do 
Contrato 

13. Do direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, incluindo: 

 Critérios de reajuste e revisão da tarifa  (Art. 18, inc, 
VIII da Lei de Concessões); 

 Direitos e obrigações do poder concedente e da 
concessionária em relação a alterações e expansões a 
serem realizadas no futuro, para garantir a 
continuidade da prestação do serviço (Art. 18, inc, VII 
da Lei de Concessões); 

 As condições de sustentabilidade e equilíbrio 
econômico-financeiro da prestação dos serviços, em 
regime de eficiência, incluindo:a) o sistema de 
cobrança e a composição de taxas ou tarifas; b) a 
sistemática de reajustes e de revisões de taxas e 
tarifas; c) a política de subsídios (inc. IV, §2º, art. 11 da 
PNSB); 

Anexo I – Minuta do 
Contrato 

Anexo V – Diretrizes 
para a elaboração da 
proposta comercial, 
plano de negócios e 
critérios de julgamento 

Anexo VIII – Matriz de 
Risco da Concessão  

14. As hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços; 
 

Anexo I – Minuta do 
Contrato  

15. Projeto Básico (Art. 18, inc, XV da Lei de Concessões), 
incluindo: 

 Descrição das condições necessárias à prestação 
adequada do serviço (Art. 18, inc, II da Lei de 
Concessões); 

 Metas do contrato (Art. 18, inc, I da Lei de 
Concessões), assim consideradas como metas 
progressivas e graduais de expansão dos serviços, de 
qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da 
energia e de outros recursos naturais, em 
conformidade com os serviços a serem prestados (Art. 
11, §2°, inc. II da Política Nacional de Saneamento 
Básico); 

 Mecanismos de controle social nas atividades de 
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços 

Anexo II – Projeto 
Básico 

Anexo III – 
Cronograma de 
implementação de 
obras e serviços 

Anexo VII – Relação 
de bens vinculados à 
concessão e de bens 
reversíveis 

Anexo IX – Metas e 
indicadores de 
qualidade, 
desempenho e 
produtividade da 
concessão  

16. Minuta do respectivo contrato (Art. 18, inc, XIV da Lei de 
Concessões) 

Anexo I – Minuta do 
Contrato de 
Concessão 
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17. Orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários (Art. 7º, § 2º da 
Lei de Licitações) 

Anexo V – Diretrizes 
para a elaboração da 
proposta comercial e 
plano de negócios e 
critérios de julgamento 

 
6.2.4 Da necessidade de observância dos procedimentos obrigatórios para a 

concessão dos serviços públicos de saneamento básico 

 
Para a implantação de concessão dos serviços públicos de esgotamento 

sanitário, abastecimento de água, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

cumpre a observação dos procedimentos e atos obrigatórios previstos na Política 

Nacional de Saneamento Básico - PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007), na Lei Geral 

de Licitações (Lei Federal nº 8.666/1993) e na Lei Geral de Concessões de Serviços 

Públicos (Lei Federal nº 8.987/1995). 

De acordo com o art. 11 da PNSB são condições de validade dos contratos que 

tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico: 

 

I - a existência de plano de saneamento básico;  

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-

financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do 

respectivo plano de saneamento básico; 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 

cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de 

regulação e de fiscalização; 

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 

licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 

  

No caso do Município de Palmeira, verifica-se o cumprimento dos requisitos: a)  

“existência de plano de saneamento básico”, consubstanciada na publicação da Lei 

Municipal nº 3.659/2014; b) “existência de estudo comprovando a viabilidade técnica 

e econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços”, 

consubstanciado no conjunto de estudos técnico-financeiros apresentados no âmbito 

do presente procedimento de manifestação de interesse. 
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Assim, faz-se necessário que o Município de Palmeira observe também os 

requisitos referentes às normas de regulação com previsão de meios para 

cumprimento das diretrizes legais. Nesse sentido, em cumprimento ao §2º, art. 11 da 

PNSB, inclui-se minuta de projeto de lei autorizativo da contratação dos serviços, 

indicando o prazo e área de atendimento, bem como minuta de edital de licitação e 

anexos, os quais abarcam:  

 

a) a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão 
dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da 
energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a 
serem prestados; 
b) as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 
c) as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da 
prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo: o sistema de 
cobrança e a composição de taxas e tarifas; a sistemática de reajustes e de 
revisões de taxas e tarifas; a política de subsídios; 
d) mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação 
e fiscalização dos serviços; 
e) as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. 

 

Por fim, futuramente, o Município de Palmeira deve promover a realização prévia 

de audiência e consulta públicas sobre o edital de licitação e anexos.  

 

6.2.5 Do atendimento às diretrizes, princípios e normas reguladoras dos serviços de 

saneamento básico  

 

Os estudos e projetos técnicos apresentados encontram no seu cerne a 

observância dos princípios fundamentais da Política Nacional de Saneamento Básico 

(art. 2º da Lei Federal nº 11.445/2007) e da Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 

6º da Lei Federal nº 12.305/2010).  

Destacadamente, observa-se que a universalização e a integralidade dos 

serviços públicos (art. 2º, inc. I e II da PNSB) são priorizados no “Estudo de demandas 

para os serviços de saneamento básico”, com projeção de demanda ao longo de 32 

(trinta e dois) anos. Referidos estudos incluem metas de cobertura, indicadores e 

programas necessários para sua viabilização. 

O princípio da eficiência (art. 2º, inc. VII da PNSB) é concretizado mediante não 

apenas a instauração de concorrência pública visando obter as melhores propostas 

204 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 



 
 

técnicas e comerciais, como também mediante a inclusão de “Indicadores para a 

avaliação de contrato para a prestação dos serviços públicos de saneamento” e de 

“Detalhamento de objetivos de curto, médio e longo prazo para a universalização de 

acesso aos serviços”.  

As metas estabelecidas incluem disposições específicas de melhoramento da 

infraestrutura, redução do consumo e geração de resíduos, expansão do sistema, 

garantia da qualidade dos serviços públicos, atendimento ao público e satisfação do 

consumidor. Todos os aspectos supracitados almejam a maximização da eficácia das 

ações e resultados, disponibilidade dos serviços, transparência das ações, controle 

social, segurança qualidade e regularidade, etc. (art. 2º da PNSB). 

De igual modo, o edital de licitação e anexos atendem ao §2º, art. 11 da PNSB, 

ao incluir: a) metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, 

de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em 

conformidade com os serviços a serem prestados; b) as prioridades de ação, 

compatíveis com as metas estabelecidas; c) as condições de sustentabilidade e 

equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência; 

d) mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e 

fiscalização dos serviços; e) as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. 

Destaque-se ainda a Cláusula 12ª do Contrato, a qual dispõe sobre a necessidade de 

observância às condições de regularidade, universalidade, eficiência, atualidade, 

generalidade, segurança, continuidade e cortesia na sua prestação e modicidade da 

contraprestação, devidamente conceituadas. 

Além disso, em observância ao §2º, art. 12 da PNSB, o contrato a ser celebrado 

entre os prestadores de serviços contém as cláusulas referentes: a) às atividades ou 

insumos contratados (Cláusula 5ª); b) às condições e garantias recíprocas de 

fornecimento e de acesso às atividades ou insumos (Capítulo IV); c) ao prazo de 

vigência, compatível com as necessidades de amortização de investimentos, e as 

hipóteses de sua prorrogação (Cláusulas 6ª e 7ª; d) aos procedimentos para a 

implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades; e) às regras 

para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços públicos 

aplicáveis ao contrato (Capítulo III); f) às condições e garantias de pagamento 

(Capítulo IV); g) aos direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-
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rogação (Capítulo V); h) às hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão 

administrativas unilaterais (Capítulo VIII); i) às penalidades a que estão sujeitas as 

partes em caso de inadimplemento (Capítulo VIII); j) à designação do órgão ou 

entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos 

contratados (prevista ao longo do contrato, com definição por parte do Poder Público). 

Cabe ainda destacar, em atendimento aos princípios da redução do consumo de 

água, redução da geração do consumo, proteção da saúde pública e da qualidade 

ambiental (art. 2º da PNSB e art. 7º da PNRS), os estudos técnicos abarcam a 

implantação de projeto de educação ambiental, conforme detalhado no item 4.5 – 

Proposta de educação ambiental.  

 

6.2.6 Da cobrança de tarifa do usuário  

 

A cobrança de tarifa nas concessões de serviço público decorre do art. 175, 

parágrafo único, inc. III da Constituição Federal, que explicita a necessidade de 

definição da política tarifária das concessões e permissões. Em virtude de tal 

disposição, a Lei de Concessões (art. 6º, § 1º e art. 9º) e a Lei de Parcerias Público-

Privadas (art. 2º, § 1º) asseguram a cobrança de tarifa para as concessões. 

No que tange especificamente à prestação de serviços de saneamento básico é 

prevista a cobrança de tarifa no §2º, inc. IV, “’a”, artigo 11 e § 1º, inc. 2, art. 12 da Lei 

Federal nº 11.445/2007 (Lei de Saneamento Básico). Ainda, segundo o art. 22, inc. IV 

do mesmo diploma, é necessário o estabelecimento de uma regulação própria por 

entidade reguladora competente, a quem cabe “definir tarifas que assegurem tanto o 

equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 

mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a 

apropriação social dos ganhos de produtividade”.  

A cobrança da tarifa para os serviços públicos de coleta, remoção, tratamento 

ou destinação de resíduos provenientes de imóveis é amplamente difundida no Estado 

de Santa Catarina, cujo Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica sobre assunto, 

conforme julgado recentíssimo abaixo colacionado: 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E 

INEXIGÊNCIA DE COBRANÇA DE TARIFA DE COLETA DE LIXO. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA. 

SERVIÇO ESSENCIAL E DE INTERESSE PÚBLICO. PREÇO PÚBLICO. 

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30 E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

SERVIÇO REMUNERADO POR TARIFA. LEGALIDADE E 

CONSTITUCIONALIDADE TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À COLETA DO 

MATERIAL DESCARTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 'Fixada a distinção entre taxa e tarifa pelo critério da natureza 

do serviço e não apenas pelo da compulsoriedade dele, o serviço público 

divisível, específico e compulsório de coleta de lixo será remunerado por taxa, 

se for prestado diretamente pelo poder público; e por tarifa (ou preço público), 

se delegável e for prestado por concessionária, mesmo que obrigatória a 

adesão do usuário. Logo, impossível negar-se à concessionária prestadora 

do serviço a legitimidade para cobrar a contraprestação pela coleta do lixo.' 

(TJSC - AC n. 00.011480-4, de Balneário Camboriú, Rel. Des. Volnei Carlin)." 

(Apelação Cível n.º, de Joinville, rel. Des. Cid Goulart, j. 25.05.11) (TJ-SC - 

AC: 20100731247 SC 2010.073124-7 (Acórdão), Relator: Júlio César Knoll, 

Data de Julgamento: 24/07/2013, Quarta Câmara de Direito Público Julgado) 

 

Assim, a cobrança de tarifa é limitada apenas à parcela de serviços públicos com 

características de divisibilidade e especificidade6. Conforme distinção consolidada 

pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 19 7, são dotados de tais 

características os serviços públicos de coleta, remoção, tratamento ou destinação de 

resíduos provenientes de imóveis. Por sua vez, não podem ser objeto de cobrança de 

tarifa, por serem indivisíveis e inespecíficos, os serviços de conservação e limpeza de 

6 Assim definidos pelo Código Tributário Nacional como: 
 
Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:  
(...)  
II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de unidade, 
ou de necessidades públicas;  
III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus 
usuários.  
7 A Súmula Vinculante nº 19 do STF dispõe que: A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços 
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis 
não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal. 
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logradouros e bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros) (STF, RE n. 

576321 QO-RG/SP, Tema 146, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski). 

É preciso pontuar, todavia, que existe um debate jurídico ainda não 

definitivamente encerrado em relação à possibilidade de cobrança de tarifa por parte 

do concessionário em relação aos serviços públicos considerados compulsórios, isto 

é, cuja contraprestação por parte do usuário é efetivada independente de sua 

utilização, mas pelo fato de estar à sua disposição, como seria o caso da coleta, 

transporte, tratamento e disposição final de resíduos. 

Tal discussão foi engendrada a partir da Súmula n° 545 do STF de 1969, pela 

qual em se tratando de serviços cujo pagamento seja compulsório, independente da 

sua utilização, a forma de cobrança seria mediante taxa. Nos termos da referida 

súmula, os "preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, 

diferentemente daquelas, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia 

autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu".  

A legalidade da cobrança de tarifa por parte da concessionária aos usuários para 

os serviços públicos de coleta, tratamento e destinação final de resíduos provenientes 

de imóveis é defendida por Marçal Justen Filho 8 que entende que a compulsoriedade 

do serviço não transforma em tributo a remuneração pela prestação do serviço pelo 

concessionário, por diversas razões abaixo delineadas.  

Primeiramente, na concepção do renomado jurista, a referida súmula foi editada 

ainda na vigência da Constituição de 1946, que adotava sistemática totalmente 

diversa para o sistema tributário, podendo ser considerada superada em razão da 

garantia constitucional à equação econômico-financeira da concessão, tal como 

prevista na regra constante do art. 175 da Constituição de 1988. Isso porque, “o 

regime da concessão de serviços públicos pressupõe a possibilidade de alteração de 

tarifa a qualquer tempo, como instrumento para a manutenção do equilíbrio 

 
8 JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, César Guimarães. Concessão de serviços públicos de limpeza 
urbana. Interesse Público, São Paulo, v. 2, n. 6, p. 84-106, 2000; Revista de Direito Administrativo, Rio 
de Janeiro, v. 219, p. 271-292, 2000. Disponível em: 
http://www.amdjus.com.br/doutrina/administrativo/68.htm. Acesso em: 02 de agosto de 2013. 
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econômico-financeiro” 9, ao contrário do regime tributário da taxa, regido pelo princípio 

da anualidade. Nas palavras do autor: 

 

Por isso, um dos autores já defendeu que "o regime tributário é incompatível 

com o regime jurídico da remuneração do concessionário (permissionário). 

Quando o Estado outorga concessão, não se altera o regime jurídico da 

prestação do serviço público, mas se modifica o regime jurídico de sua 

remuneração. A Constituição Federal, ao tutelar a intangibilidade da equação 

econômico-financeira do contrato administrativo, produz uma espécie de 

redução da amplitude eficacial do sistema tributário. Retira do seu âmbito a 

remuneração atinente aos serviços públicos outorgados aos particulares por 

via de concessão ou permissão.10 (Destacado) 

 

Conforma ainda explica Fernando Vernalha Guimarães: 

 

Supor que tais serviços devam ser remunerados exclusivamente por taxa 

significa recusar a sua suscetibilidade ao modelo concessório, inconciliável 

com o sistema tributário. (...) É próprio do regime contratual da concessão o 

recurso a modelos de remuneração destinados ao incremento da eficiência e 

à modicidade tarifária, aumento da produtividade e a redução do preço do 

serviços. Estas técnicas não se compatibilizam com as amarras do sistema 

tributário da taxa, que não favorece nem admite a exata e permanente 

readequação dos preços às mutantes condições de prestação.11 (destacado) 

 

Ademais, interessante notar que a Lei de Concessões, em nenhum momento, 

afasta a cobrança de tarifa em razão da compulsoriedade ou não da prestação do 

serviço público. Também sob esse aspecto, Fernando Vernalha Guimarães assevera 

que: 

 

9 Idem.  
10 Idem.  
11 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público: a viabilidade de tarifação dos 
serviços públicos de fruição obrigatória. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Nº 19, 
2009, p. 08. 
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Note-se que o legislador constitucional, ao admitir no art. 175 a hipótese de 

prestação do serviço público por concessão ou permissão nenhuma restrição 

inscreveu para os serviços de ditos de fruição compulsória. Isso é: admitiu o 

texto constitucional que a delegação dos serviços públicos por concessão ou 

permissão (que supõe a viabilidade do regime tarifário) opera-se 

indistintamente para os serviços de fruição facultativa ou compulsória. 12 

 

Veja-se que tal entendimento também é acolhido por Maria Sylvia Di Pietro, 

Professora Titular de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo, para quem: 

 

 (...) a distinção quanto à natureza da imposição, com base no conceito 

constitucional de taxa, só é cabível quando o serviço seja prestado 

diretamente pelo próprio Estado. Contudo, não tem nenhum sentido quando 

o serviço é prestado por meio de concessão ou permissão, porque a esses 

institutos é inerente a cobrança de tarifa. impor a instituição de taxa (sujeita 

ao princípio da legalidade) aos serviços públicos concedidos tornará inviável 

a utilização da concessão, já que a taxa é inadequada como meio de 

assegurar ao concessionário o seu direito ao equilíbrio econômico 

financeiro13. (destacado) 

 

A flexibilidade, inexistente no regime tributário, também é a mais adequada para 

atendimento do princípio da modicidade tarifária. Diversos eventos podem ocorrer a 

possibilitar a redução do valor da tarifa. Como exemplo, o desenvolvimento de receitas 

alternativas de remuneração ao concessionário ou a criação de isenções tarifárias que 

podem propiciar a redução proporcional do valor da tarifa 14. Ou, ainda, o Poder 

Concedente pode determinar unilateralmente medidas visando a modernização do 

serviço. Em ambos os casos, visando justamente garantir a modicidade tarifária de 

maneira célere ou ainda a previsão de fonte de custeio para alterações unilaterais, a 

12 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público: a viabilidade de tarifação dos 
serviços públicos de fruição obrigatória. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Nº 19, 
2009, p. 08. 
13 DI PIETRO, Maria Sylvia. Parcerias na Administração Pública. Edita Atlas, 3ª edição, 1999, pág. 319.  
 
14 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público: a viabilidade de tarifação dos 
serviços públicos de fruição obrigatória. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Nº 19, 
2009, p. 11.  
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Lei de Concessões prevê que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

deve ocorrer concomitantemente à alteração, o que não ocorre no caso da taxa, que 

depende de lei aprovada pela Câmara Municipal: 

 

Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da 
proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão 
previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 

       (...) 

§ 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim 
de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. 

§ 3o Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção 
de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, 
quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou 
para menos, conforme o caso. 

§ 4o Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial 
equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, 
concomitantemente à alteração. 

 

Assevera o eminente Professor Antônio Carlos Cintra do Amaral: 

 

Vale repetir: além de previsão legal, o aumento de tributos, inclusive taxas, 
somente pode ser cobrado no exercício seguinte ao em que haja sido 
publicada a lei autorizativa. O que continua a demonstrar a incompatibilidade 
da cobrança de taxa com o dever do poder concedente de assegurar e 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de 
serviço público. Essa remuneração, portanto, caracteriza-se como tarifa. 

Não há, na Constituição atual, nada que altere essa conclusão. Há, isso sim, 
na Lei 8.987/95, um reforço considerável a ela, na medida em que:  

1. refere-se, do princípio ao fim, à remuneração, paga pelo usuário do 
serviço à concessionária, como tarifa; 

2. exclui, implicitamente, do princípio da legalidade, a fixação da tarifa, ao 
dispor que ela pode resultar da proposta da licitante vencedora (arts. 9º e 15, 
I e III); e 

3. exclui, implicitamente, do princípio da anualidade, o aumento da tarifa, 
na medida em que admite seu reajuste, bem como sua revisão, por força de 
cláusula contratual (art. 23, IV). 
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Deu a Lei 8.987/95, portanto, claramente, a conotação de preço contratual 
(público) à tarifa, não se podendo, atualmente, retomar a tese de que a 
questão era semântica.15 

 

Nesse viés, a cobrança por tarifa igualmente tende a viabilizar melhor a 

implementação de políticas públicas determinadas pelo Poder Concedente, uma vez 

que poderá alterar por decreto, e não mediante lei, o valor da contraprestação do 

cidadão. 

A noção de que, independente da compulsoriedade do serviço, a figura da 

concessão pública exige o pagamento de tarifa do usuário ao concessionário, 

encontra-se presente nos julgados do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo 

Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, respectivamente, e 

outros, abaixo citados: 

 

ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO. REMUNERAÇÃO. TARIFA. 

1. O entendimento majoritário do STJ era que as concessionárias de água e 

esgoto cobravam taxa pelos serviços públicos prestados, considerando a 

compulsoriedade na sua utilização. Por conseqüência, o regime jurídico 

aplicável era o tributário, especialmente quanto ao princípio da legalidade. 

Precedentes: RMS 18.441/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 

01.09.2005, DJ 26.09.2005, e REsp 830.375/MS, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. 20.06.2006, DJ 30.06.2006. 

2. Ocorre que o e. STF apreciou a questão de maneira diversa, focando a 

normatização do regime de concessões (Direito Administrativo). Nos termos 

do art. 175, parágrafo único, III, da CF, as concessionárias de serviços 

públicos são remuneradas por tarifa, inclusive no caso de fornecimento de 

água e coleta de esgoto. Precedentes: RE-ED 447536/SC, rel. Min.Carlos 

Velloso, j. 28/06/2005, DJ   26-08-2005, e RE 503.759/MS, rel. Min. Carmen 

Lúcia, j. 02/10/2007, DJ 25/10/2007. 

3. Embora seja da competência exclusiva do STJ apreciar em última instância 

a legislação federal, essa atuação deve harmonizar-se com a interpretação 

da Constituição Federal pelo e. STF. 

15 AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA DA REMUNERAÇÃO PAGA 
PELO USUÁRIO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (TAXA OU TARIFA?). IOB: Revista 
“Direito Administrativo, Contabilidade e Administração Pública” nº 2, Ano 2000. 
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4. Nos termos dos arts. 9º e 13 da Lei 8.987/95, os valores cobrados pela 

concessionária de serviço público pela coleta de esgoto têm natureza 

tarifária. Precedente: REsp 856.272/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, j. 16.10.2007, DJ 29.11.2007. 

5. Recurso Especial provido. 

(STJ; REsp 1027916/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 19/12/2008) 

 

DECISÃO TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ESGOTO SANITÁRIO: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA; NATUREZA 

JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 

Relatório (...) DECIDO. 3. \ O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento 

no sentido da constitucionalidade da cobrança de serviço de esgoto por 

tarifas quando a prestação se dá por concessionária de serviço público. (...) 

 

(STF; RE 503759, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 02/10/2007, 

publicado em DJe-130 DIVULG 24/10/2007 PUBLIC 25/10/2007 DJ 

25/10/2007 PP-00064 RDDT n. 150, 2007, p. 192-193)  

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

- REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO - 

NATUREZA DE TARIFA E NÃO TAXA - ENTENDIMENTO PACÍFICO DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL - COMPULSORIEDADE DO SERVIÇO QUE NÃO CONFERE, 

POR SI SÓ, NATUREZA TRIBUTÁRIA À REFERIDA TARIFA - SENTENÇA 

QUE NÃO MERECE REFORMA - RECURSO AO QUAL SE NEGA 

SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC..(...) A fundamentação 

desse entendimento é sólida. Em especial se considerarmos que a legislação 

impõe a ligação dos imóveis à rede pública de esgotamento sanitário, o que 

denota o caráter absolutamente compulsório da utilização do serviço e, 

portanto, da cobrança correspondente. Ocorre que esse enfoque tributário 

não é o único. A presente matéria é daquelas que exemplificam a unicidade 

do sistema jurídico, em que normas tributárias devem ser interpretadas em 

harmonia com aquelas do subsistema administrativo, por exemplo. De fato, 

se analisarmos a questão pela ótica do Direito Administrativo e do regime das 

concessões, veremos que a Constituição Federal determina que a 

remuneração do concessionário de serviços públicos se dá por meio de tarifa, 

na forma da lei: Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de 
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licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá 

sobre: III - política tarifária; (...) A regulamentação da política tarifária relativa 

aos concessionários de serviço público foi veiculada, em âmbito nacional, 

pela Lei 8.987/95 (arts. 9º e 13), suscitada pelas recorrentes (fl. 330) e 

prequestionada pelo Tribunal Estadual (fl. 322). Pois bem, o e. Supremo 

Tribunal Federal enfrentou a questão sob o enfoque do Direito Administrativo, 

entendendo que o serviço público prestado por concessionária é remunerado 

por meio de tarifa (preço público), e não de taxa (tributo)." Verifica-se, 

portanto, que o fato de ser compulsório o serviço de coleta de esgoto não tem 

o condão de transformar em tributária a natureza do pagamento efetuado à 

concessionária. Diante do exposto, entendo que não merece reforma a 

sentença objurgada, eis que se encontra devidamente fundamentada, e de 

acordo com o entendimento da Corte Superior e do Supremo Tribunal 

Federal. (...) . (TJ-PR - AC: 6340381 PR 0634038-1, Relator: Denise 

Hammerschmidt, Data de Julgamento: 08/04/2010, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 373) 

 

PELAÇAO CÍVEL AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇAO JURÍDICA TARIFÁRIA COM REPETIÇAO DE INDÉBITO E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA JULGADA IMPROCEDENTE 

RECURSO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NATUREZA DE TAXA À 

COLETA DE ESGOTO IMPOSSIBILIDADE EXEGESE DOS ARTIGOS 175, 

INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 9º E 13 DA LEI FEDERAL Nº 

8.987/95 SERVIÇO REALIZADO POR CONCESSIONÁRIA ALEGAÇAO DE 

CONTRARIEDADE À SÚMULA 545 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

NAO CONSTATAÇAO PLEITO DE DECLARAÇAO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 

646/73 E 3º DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.836/2001 DESNECESSIDADE 

DECISAO MANTIDA.  

O artigo 175, inciso III, da Carta Magna, é claro ao impor que a remuneração 

dos concessionários de serviços públicos se dá por meio de tarifa ou preço 

público. A remuneração paga pelos serviços de água e esgoto não possui 

natureza jurídica tributária, mas constitui-se como tarifa ou preço público, não 

se sujeitando, portanto, ao regime da estrita legalidade. Assim, ainda que o 

serviço seja revestido de compulsoriedade, desde que prestado por 

quaisquer das entidades previstas no artigo 175 da Carta Magna, o estipêndio 

será cobrado por meio de tarifa. É legal a cobrança de coleta de água e 

esgoto através de tarifa ou preço público, conforme disposição expressa do 
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artigo 175, inciso III, da Constituição Federal e artigos 9º e 13 da Lei Federal 

nº 8.987/95, o que afasta a alegação de contrariedade à Súmula 545 do 

Supremo Tribunal Federal e a necessidade de declaração de 

inconstitucionalidade dos artigos 6º da Lei Municipal nº 646/73 e 3º do 

Decreto Estadual nº 4.836/2001. RECURSO DESPROVIDO." (TJ/PR; Ac. un. 

nº 33.315, da 1ª CC do TJPR, na Ap. Cív.  nº 597.116-8, de Goioerê, Rel. 

Des. IDEVAN LOPES, in DJ de 02/02/2010) 

Ação Rescisória. Ação Ressarcitória. Súmula 343 do STF. Inexistência do 

óbice. Apreciação de constitucionalidade da legislação de regência. Serviço 

de água e esgoto. Regime remuneratório. Tarifa. I - a súmula 343 do STF não 

constitui óbice à rescisória quando o questionamento sobre a decisão 

rescindenda sustenta-se em matéria de cunho constitucional. Precedentes do 

STJ; II - o regime remuneratório relativo à prestação de serviços de água e 

esgoto, a despeito da compulsoriedade da ligação à rede de saneamento do 

Poder Público, é de natureza tarifária, pela execução indireta dos serviços, 

por intermédio de concessionária. Jurisprudência iterativa dos Tribunais 

Superiores.Procedência da Ação. Decisão unânime. (TJ-SE - AR: 

2005608457 SE , Relator: DESA. CLARA LEITE DE REZENDE, Data de 

Julgamento: 14/02/2008, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS) 

 

Destaca ainda Marçal Justen Filho, que pelo desenvolvimento dos princípios de 

direito ambiental, especificamente o princípio do poluidor-pagador e o princípio da 

responsabilidade compartilhada, todos seriam usuários do serviço público, na medida 

em que todos são responsáveis pela prevenção e destinação final adequada dos 

resíduos sólidos nos Municípios. Dessa forma, dispondo de um imóvel, há interesse 

na prestação do serviço de coleta dos resíduos. Nesse sentido, o autor cita a 

Resolução do Conselho da Europa de 24 de fevereiro de 1997, que "considera que 

com relação aos princípios de 'quem contamina paga' é de responsabilidade 

compartilhada, todos os agentes econômicos devem encarregar-se de sua parte 

específica de responsabilidade no que se refere à prevenção, valorização e 

eliminação de resíduos"16. 

16 JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, César Guimarães. Concessão de serviços públicos de limpeza 
urbana. Interesse Público, São Paulo, v. 2, n. 6, p. 84-106, 2000; Revista de Direito Administrativo, Rio 
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Nessa toada, por exemplo, Cesar Guimarães Pereira destaca que o Superior 

Tribunal de Justiça vem consolidando posição favorável à tarifa mínima de esgoto, 

ainda que sem a fruição direta do serviço, com base na distinção entre preço público 

e preço privado (tarifa)17. Isso porque, segundo julgado do STJ, a partir da tarifa 

mínima é possível assegurar, a um só tempo, a implantação de políticas sociais na 

área e a viabilidade econômico-financeira do projeto: 

ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA E ESGOTO. 
NATUREZA JURÍDICO-TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. LEGALIDADE DA 
EXIGÊNCIA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO A POSSIBILITAR A 
PRESTAÇÃO CONTÍNUA DO SERVIÇO. I - Na esteira da jurisprudência 
deste eg. Tribunal, é lícita a cobrança de tarifa de água, em valor 
correspondente ao consumo mínimo presumido mensal, mesmo que o 
hidrômetro registre volume menor do que o cobrado, de modo a possibilitar a 
sustentabilidade do sistema. II - O que o recorrente-agravante chama de taxa, 
nada mais é, na visão deste Tribunal Superior, do que tarifa, exigida pelo 
simples fato de o serviço de água e de esgoto estar sendo oferecido e cujo 
objetivo é mantença do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. III - 
Agravo regimental desprovido. 

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 866204 RJ 2006/0050502-0, Relator: Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/12/2006, T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 08/03/2007 p. 177) 

ADMINISTRATIVO. PREÇO PUBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE AGUA. TARIFA 

MINIMA. O PREÇO PUBLICO TEM NATUREZA DIVERSA DO PREÇO 

PRIVADO, PODENDO SERVIR PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS 

GOVERNAMENTAIS NO AMBITO SOCIAL. NESSE REGIME, A TARIFA 

MINIMA, A UM TEMPO, FAVORECE OS USUARIOS MAIS POBRES, QUE 

PODEM CONSUMIR EXPRESSIVO VOLUME DE AGUA A PREÇOS 

MENORES, E GARANTE A VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA DO 

SISTEMA, PELO INGRESSO INDISCRIMINADO DESSA RECEITA 

PREFIXADA, INDEPENDENTEMENTE DE O CONSUMO TER, OU NÃO, 

ATINGIDO O LIMITE AUTORIZADO. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO. (REsp 20.741/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/1996, DJ 03/06/1996, p. 19230) 

 

de Janeiro, v. 219, p. 271-292, 2000. Disponível em: 
http://www.amdjus.com.br/doutrina/administrativo/68.htm. Acesso em: 02 de agosto de 2013. 
17  PEREIRA, Cesar A. Guimaraes. Financiamento dos Serviços de Limpeza Urbana. In.: PPP – 
Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Millenium Editora, p. 109.  
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Não fosse só, de acordo com Justen Filho, a figura da concessão pressupõe a 

possibilidade do concessionário exigir diretamente dos usuários, e não da 

Administração Pública, a remuneração pelo serviço. A taxa, por outro lado, é 

incompatível com a concessão pública uma vez que impossibilita a cobrança por parte 

do concessionário, bem como impossibilita a arrecadação tributária que abarcasse o 

lucro do concessionário. Destaca que “em autorizada monografia sobre o tema, Roque 

Antonio Carrazza nega a possibilidade de destinar-se o produto da arrecadação 

tributária a entidades privadas, cuja atuação fosse orientada à realização do lucro”18. 

A impossibilidade de cobrança direta do usuário somada a rigidez do sistema 

tributário (que exige previsão em lei, anuidade para a aplicação, etc.) frustraria a 

aplicação de princípios e regras peculiares à concessão (como a previsão de redução 

de tarifas em face de ganhos excepcionais do concessionário ou a imediata 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro), conduzindo à ineficácia do art. 175 

da CF e até mesmo da PNRS ao prever a “adoção de mecanismos gerenciais e 

econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como 

forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 

11.445, de 2007”.  

A forma de cobrança mediante tarifa do usuário se mostra também vantajosa, 

pois evita problemas no repasse da remuneração pelo Poder Público ao 

concessionário, pois como se sabe, o não ressarcimento das concessionárias, por 

parte da Administração Pública, constitui um dos principais fatores de litígios judiciais 

nesse campo, de complexidade resolução na esfera judicial, envolvendo dispêndio de 

custos e tempo de ambas as partes.  

Por outro lado, em razão da possibilidade de cobrança direta do usuário, evita 

que o concessionário fique na dependência da cobrança por parte do Poder Público, 

reduzindo a um só tempo os custos da Administração Pública e a situação de 

inadimplência do usuário.  

A despeito dos fortes argumentos, como dito, é importante ressaltar que em 

julgados recentes, o STF parece entender, que a tarifa não poderia ser cobrada para 

18 JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, César Guimarães. Concessão de serviços públicos de limpeza 
urbana. Interesse Público, São Paulo, v. 2, n. 6, p. 84-106, 2000; Revista de Direito Administrativo, Rio 
de Janeiro, v. 219, p. 271-292, 2000. Disponível em: 
http://www.amdjus.com.br/doutrina/administrativo/68.htm. Acesso em: 02 de agosto de 2013. 
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serviços públicos compulsórios19. Cumpre observar que tais julgados se referem a 

casos de cobrança por parte do Poder Público, e não por concessionária. Todavia, 

cumpre salientar que sempre há o risco de se aplicar tal entendimento a cobrança por 

parte de concessionárias.  

 

19 Como em: “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que julgou inconstitucional 

a cobrança de tarifa de coleta de lixo domiciliar, por entender que essa atividade deve ser remunerada 

por meio de taxa, instituída por lei. Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em 

suma, ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 145, II, e 175, parágrafo único, III, da mesma Carta. 

A pretensão recursal não merece acolhida. Como tem consignado o Tribunal, por meio de remansosa 

jurisprudência, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla 

defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando dependente de exame prévio de normas 

infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o 

conhecimento do recurso extraordinário. É certo, ainda, que não há contrariedade ao art. 93, IX, da 

Carta Magna, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Nesse sentido, 

menciono as seguintes decisões, entre outras: AI 663.125-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 

806.313-AgR/RN, Rel. Min. Ayres Britto; AI 756.336-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 634.217-

AgR/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 764.042-AgR/MA, Rel. Min. Eros Grau; AI 508.047-AgR/RJ, 

Rel. Min. Cezar Peluso; AI 643.180-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 787.991-AgR/DF, de minha 

relatoria. Além disso, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada 

no sentido de que a coleta de lixo domiciliar tem natureza jurídico-tributária, devendo ser remunerada 

por meio de taxa, a qual deve ser instituída por lei específica. Nesse sentido, destaco o julgamento do 

RE 602.741-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, cuja ementa transcrevo a seguir: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO - TAXA INCIDENTE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS SÓLIDOS - 

EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA - SÚMULA VINCULANTE Nº 19 - APLICABILIDADE 

AO CASO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (grifos no original). Seguindo essa mesma 

orientação, em casos análogos, menciono as seguintes decisões, entre outras: AI 827.605/MG, Rel. 

Min. Gilmar Mendes; AI 842.934/MG, Rel. Min. Rosa Weber; RE 709.585/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; 

ARE 720.733/MG, Rel. Min. Celso de Mello; AI 843.774/MG e RE 659.014/MG, Rel. Min. Luiz Fux; AI 

840.959/MG e AI 857.357/MG, de minha relatoria. Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 

557, caput). Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2013. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI - Relator - 

(RE 730368, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 23/04/2013, publicado em 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 24/04/2013 PUBLIC 25/04/2013)  
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6.2.7 Da forma de cobrança da tarifa 

 

Entende-se que a melhor forma de cobrança para evitar a inadimplência é o 

envio da tarifa juntamente com as contas de água e saneamento básico, desde que 

não haja a cobrança casada, prática vedada inclusive pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, conforme recente julgado na Representação nº 271619/11, em 

sessão de 29 de agosto de 2013. Dessa forma, a cobrança da tarifa dos resíduos 

sólidos na fatura da água e/ou esgoto somente poderá ser realizada daqueles 

consumidores que concordarem com esta prática. Para tanto, deve ser colhido o 

consentimento do consumidor, oportunizando ao mesmo, de forma clara e objetiva no 

carnê do IPTU (meio de cobrança atualmente utilizado pelo Município de Palmeira), a 

opção de bloqueio prévio ao pagamento mensal na conta de água e/ou esgoto 20. 

Por fim, a forma de cálculo da tarifa, conforme art. 35 da Lei de Saneamento 

Básico 21, pode considerar como critérios: i) o nível de renda da população da área 

atendida; ii) as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles 

edificadas; iii) o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.  

 

 

  

20 Importante a verificação do procedimento de cobrança definida no TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA, firmando entre o Ministério Público do Estado do Paraná e SANEPAR – Companhia de 
Saneamento do Paraná, em 23/04/2009. 
21 Art. 35.  As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos 
coletados e poderão considerar: 
I - o nível de renda da população da área atendida; 
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas; 
III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. 
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6.3 Proposta de Minutas de Edital de Licitação e Anexos 

 

 A proposta de minuta de Edital de Licitação encontra-se no Anexo I do presente 

Procedimento de Manifestação de Interesse. 

 

6.4 Proposta de Minutas de Contrato 

  

 A proposta de minuta de contrato se encontra no Anexo I da proposta de minuta 

de Edital de Licitação. 

 

6.5 Minuta De Projeto De Lei Autorizativa Para A Concessão Dos Serviços Públicos  

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR CONCESSÃO PARA A 

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO, 

VISANDO À GESTÃO INTEGRADA, NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA - PR, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

O Prefeito Municipal de Palmeira, no exercício de suas atribuições, faz saber que 

a Câmara de Vereadores de Palmeira aprovou e ele sanciona a presente Lei:  

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a outorgar, sob o regime de concessão, os 

serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos, visando à gestão integrada, no Município de Palmeira 

- PR, incluídas operação, conservação, manutenção, implantação, modernização, 

ampliação, exploração e cobrança direta aos usuários dos serviços e obras 

necessários à consecução desse objeto ao longo do período de concessão.  

Art. 2º. O contrato de concessão, de que trata o art. 1º desta Lei, será celebrado pelo 

Poder Executivo Municipal, pelo prazo máximo de 30 (trinta) anos.  

Art. 3º. A licitação deve adotar o critério de julgamento do tipo técnica e preço. 

Art. 4º. A Agência Municipal de Regulação dos Serviços de XXX, criada pela Lei 

Municipal nº XXX, regulará e fiscalizará as atividades desempenhadas em virtude do 

contrato de concessão decorrente desta Lei.   
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Art. 5º. O contrato autorizado por esta Lei atenderá, no que couber, as disposições 

das Leis Federais nº 8.666/1993, 8.987/1995, 9.074/1995, 11.445/2007, 12.305/2010.  

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Art. 7°Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

XXXXXX 

Prefeito Municipal 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

                                                        

                                                      Palmeira-PR, 13 de maio de 2015.  

 

Ao 

Sr. Aldemar Viante 

Prefeitura Municipal de Palmeira-PR     

Praça Raul Bráz de Oliveira, s/nº, Centro – 84.130-000 

Palmeira, Paraná – (42) 3909 5009 

 

Ref.: Edital Nº 001/2015, Processo Administrativo Nº 996/2015 

 

Prezado Senhor, 

 

As empresas, CONASA – Companhia Nacional de Saneamento, inscrita no CNPJ sob o n.º 

08.837.556/0001-49, com sede na Avenida Higienópolis, 1601, Edifício Eurocenter, 7º andar, sala 701, 

Jardim Higienópolis, CEP 86.015-010, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, e ZERO RESÍDUOS 

Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 13.157.214/0001-18, com sede na Av. 

Continental, s/nº, Distrito Industrial, Ponta Grossa/PR, CEP 84.043-735, apresentaram seu 

Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) atendendo às condições contidas no Edital Nº 

001/2015, referente ao Processo Administrativo Nº 996/2015. 

 

Certos de termos atendido ao solicitado, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

 

 

 

Palmeira-PR, 

13 de maio de 2015. 

 

 

 

_______________________________                                  ________________________________ 

Manoel Motta Netto                                                                     Vicente Nadal Neto 

Diretor                                                                                            Diretor 
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ANEXO I 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XX/XXXX 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XX 

 

Objeto: Esta Concorrência tem por objeto “a seleção de empresa ou consórcio de 

empresas para CONCESSÃO, precedida de obra pública, dos serviços públicos de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, visando a gestão integrada, no Município de Palmeira - PR, conforme 

descrição do presente EDITAL e seus anexos”. 

Abertura da Licitação e Entrega da Documentação: No dia XX de XX de XX, às XXh 

(XX horas), na sede da XX, situada XX. Os interessados em participar da 

Concorrência devem co CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XX/XXXX 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XX 
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Objeto: Esta Concorrência tem por objeto “a seleção de empresa ou consórcio de 

empresas para CONCESSÃO, precedida de obra pública, dos serviços públicos de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, visando a gestão integrada, no Município de Palmeira - PR, conforme 

descrição do presente EDITAL e seus anexos”. 

Abertura da Licitação e Entrega da Documentação: No dia XX de XX de XX, às 

XXh (XX horas), na sede da XX, situada XX. Os interessados em participar da 

Concorrência devem comparecer perante a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

e entregar os envelopes contendo a documentação de habilitação, proposta técnica e 

a proposta financeira exigidos neste EDITAL. 

Abertura dos Envelopes: O início da abertura dos envelopes de habilitação ocorrerá 

na Sessão Pública de abertura do Certame, dia XX de XX de XX, às XXh (XX horas), 

na sede da Prefeitura de Palmeira, no endereço supracitado.   

Retirada do Edital: O EDITAL estará disponível a partir do dia XX de XX de XX, no 

endereço eletrônico www.xxx. , ou para retirada na sede da SMMA, setor XX. 

Obtenção de Informações sobre este EDITAL: Quaisquer esclarecimentos, 

informações e sugestões a respeito do presente EDITAL e seus anexos, deverão ser 

solicitados até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para entrega das 

propostas, por meio de requerimento escrito, dirigido ao Presidente da COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO, mediante protocolo a ser realizado na sede da SMMA no 

seguinte endereço: XX. 

Publicação do Edital: dia XX/XX/XXXX 

Garantia de Proposta: XX/XX/XXXX até às XX:XX hrs 

Este Edital destina-se exclusivamente para consulta e recebimento de 
sugestões, nos termos do art. 11, inc. IV da Lei n.º 11.445/2007. 

As minutas do Edital e Anexos, bem como, os referidos esclarecimentos estarão 
disponíveis a qualquer interessado no endereço eletrônico: www.xxx.  
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Município de Palmeira, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato 

representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA, torna 

público que fará realizar licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, tendo como 

critério de julgamento a melhor técnica e menor preço, de acordo com o estabelecido 

neste EDITAL, para a seleção de empresa ou consórcio de empresas para a 

contratação de CONCESSÃO para execução de obras e serviços de saneamento 

básico, visando sua gestão integrada, no Município de Palmeira - PR, conforme 

descrição do presente EDITAL e seus anexos. 

2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A Concorrência reger-se-á pelas disposições constantes na Constituição Federal, na 

Lei Complementar n° 101/2000, na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Federal nº 

8.987/1995, na Lei Federal n.º 9.074/1995, na Lei Federal nº 11.445/2007, na Lei 

Federal nº 12.305/2010, na Lei Municipal nº 3.659/2014 e na Lei Orgânica do 

Município de Palmeira e nas demais normas legais e regulamentares aplicáveis, assim 

como pelas disposições deste EDITAL. 

3. DEFINIÇÕES 

São adotadas as siglas, expressões e termos abaixo descritos, sem prejuízo de outros 

inseridos neste EDITAL e em seus Anexos ou, ainda, na legislação aplicável: 

ADJUDICATÁRIA(S): a(s) pessoa(s) jurídica(s) e/ou o(s) consórcio(s) de pessoas 

jurídicas a quem será adjudicado o objeto da licitação; 

ÁREA DA CONCESSÃO: é o limite territorial do MUNICÍPIO, de acordo com o 
PROJETO BÁSICO; 

COMISSÃO: é a Comissão Especial de Licitação, constituída por Decreto Municipal 

ou Portaria, designada para promoção e execução da LICITAÇÃO; 

CONCEDENTE: o Município de Palmeira, representado pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA; 
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CONCESSIONÁRIA: é a pessoa jurídica constituída pela LlCITANTE VENCEDORA, 

Sociedade de Propósito Específico, que será a parceira privada do PODER 
CONCEDENTE, responsável pela prestação dos serviços. 

CONTRATO: é o instrumento jurídico cuja minuta é a constante do Anexo I do 

EDITAL, que também regerá a CONCESSÃO. 

CONTRATADA: a(s) pessoa(s) jurídica (s) e/ou o(s) consórcio(s) de pessoas jurídicas 

que firmará(ão) o contrato; 

CONTRATANTE: o Município de Palmeira, representado pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA; 

CRONOGRAMA: é o documento que contém o cronograma físico e a respectiva 

relação de metas a serem cumpridas pela SPE e pelo CONTRATANTE, em relação 

à realização das OBRAS e as outras atividades definidas no CONTRATO, constante 

do Anexo III; 

DOCUMENTAÇÃO: é a documentação a ser entregue, nos termos deste EDITAL, 
pelas LICITANTES, abrangendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de 
PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL; 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: conjunto de documentos a serem 

apresentados pela LICITANTE, destinados a verificar a sua habilitação jurídica, 

técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal para participar desta 

Licitação; 

EDITAL: instrumento convocatório com seus anexos, contendo a regulação dos 

termos e condições da LICITAÇÃO, para a execução dos SERVIÇOS; 

ENTIDADE REGULADORA: é a entidade que será designada pelo MUNICÍPIO até a 

data de assinatura deste CONTRATO, nos termos da Lei Federal n.º 11.445/2007, 

responsável pelas atividades de regulação e fiscalização dos SERVIÇOS, a cujas 

normas a SPE vai se submeter;  
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EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: equação econômico-financeira contida na 

PROPOSTA COMERCIAL apresentada pela CONCESSIONÁRIA, que determina o 

equilíbrio entre os encargos, investimentos e riscos assumidos pela 

CONCESSIONÁRIA; 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia a ser prestada pela SPE, 

de forma a garantir o fiel cumprimento de suas obrigações previstas no CONTRATO; 

GARANTIA DE PROPOSTA: é a garantia a ser prestada pelas LICITANTES de forma 

a garantir a manutenção das PROPOSTAS COMERCIAIS por elas apresentadas; 

LICENÇAS A SEREM OBTIDAS PELA CONCESSIONÁRIA: são todas as 

autorizações, licenças, alvarás e demais atos administrativos a serem emitidas pelos 

órgãos competentes, necessárias à execução das obras objeto do certame; 

LICITAÇÃO: é o presente procedimento administrativo – Concorrência Pública nº 

XX/XXXX, objeto deste EDITAL, por meio do qual será selecionada a proposta mais 

vantajosa, com vistas à realização de concessão pública; 

LICITANTE: a pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participe desta 

Licitação; 

MUNICÍPIO: Município de Palmeira;  

MUNICÍPES ou USUÁRIOS FINAIS: são aqueles que efetivamente se beneficiam dos 

serviços, na qualidade de usuários diretos. 

OBRAS: são o conjunto de obras e atividades correlatas, inclusive a aquisição e 

instalação dos bens e equipamentos; 

PARTES: MUNICÍPIO, representado pela SMMA, e a SPE; 

PLANO DE NEGÓCIOS: é o documento integrante da PROPOSTA COMERCIAL, 

contendo o conjunto de análises econômicas e financeiras, a ser elaborado pelas 

LICITANTES, com base nas disposições do Anexo V (Diretrizes para elaboração da 

PROPOSTA COMERCIAL), cobrindo o prazo da CONCESSÃO, com todos os 

elementos financeiros relativos à execução do CONTRATO. 
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PROJETO BÁSICO: é o projeto básico para a execução dos SERVIÇOS, que consiste 

no conjunto de elementos e dados, incluindo as metas, descritivos e demais 

documentos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para 

caracterizar o objeto da LICITAÇÃO, que integra o Anexo II deste EDITAL. 

PROPOSTA: o conjunto formado pelos documentos apresentados pela LICITANTE 
na proposta comercial; 

PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta das LICITANTES, contendo o valor da tarifa 

do serviço público, que deverá ser elaborada de acordo com o Anexo V (Diretrizes 

para a elaboração da PROPOSTA COMERCIAL), ainda, devera ser compatível com 

a PROPOSTA TÉCNICA, sob pena de desclassificação; 

PROPOSTA TÉCNICA: é a proposta a ser apresentada pelas LICITANTES, relativa 

à metodologia para implantação e operação e demais informações, elaborada de 

acordo com o estipulado no Anexo IV. 

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou oriundas de projetos associados, que a CONCESSIONÁRIA poderá 

auferir, direta ou indiretamente, nos termos deste edital e do CONTRATO, mediante 

prévia autorização do CONCEDENTE, ressalvados os SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES já autorizados neste edital e no CONTRATO. 

REMUNERAÇÃO: é a remuneração a ser auferida pela SPE, composta pela cobrança 

de tarifa do usuário e pelas demais RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, nos termos e 

condições previstos no CONTRATO; 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE: é a pessoa jurídica constituída 

pela LICITANTE VENCEDORA, nos termos e condições definidas neste EDITAL, que 

celebrará o CONTRATO com o CONTRATANTE, nos prazos e nas condições 

definidas neste Edital e que será a responsável pela execução dos SERVIÇOS e a 

construção das obras; 

SERVIÇOS: é o conjunto de atividades a serem desenvolvidas relativas aos serviços 

de saneamento básico deste instrumento, bem com as obras descritas neste EDITAL 
e anexos, que deverão ser executados pela SPE. 
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SISTEMA: é o conjunto de bens, instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, 

edificações e acessórios integrantes dos sistemas de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, objeto da 

CONCESSÃO, necessários à prestação dos serviços de saneamento básico. 

SMMA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

4. OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
 
4.1. Constitui objeto da presente LICITAÇÃO a seleção de empresa ou consórcio de 
empresas para a CONCESSÃO, precedida de obra pública, dos serviços públicos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, visando à gestão integrada, no Município de Palmeira - PR, conforme 
descrição do presente EDITAL, conforme especificações técnicas do ANEXO II 
(PROJETO BÁSICO). 
 

4.2. Os serviços públicos objeto deste edital, abrangem, ainda, os serviços de 
projeto, licenças ambientais, construção, ampliação, revisão, melhoria, operação e 
manutenção da infraestrutura e instalações dos sistemas físicos, operacionais e 
gerenciais, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a comercialização dos 
produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos usuários. 
 

5. REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1. A SPE terá direito a receber a REMUNERAÇÃO pelos SERVIÇOS prestados, 
composta pela cobrança de tarifa do usuário, pela obtenção de RECEITAS 
EXTRAORDINÁRIAS e por outorga de direitos em face da Administração Pública 
Municipal, necessários a execução do SERVIÇO nos termos e condições previstos 
no CONTRATO. 
 
5.2. Como forma de REMUNERAÇÃO, a SPE também fará jus à obtenção de 
receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, 
conforme previsão expressa constante do CONTRATO. 
 
7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
7.1. Esta LICITAÇÃO será processada e julgada pela combinação dos critérios de 
menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica de 
acordo com o estabelecido neste EDITAL, conforme o disposto no artigo 15, inciso V 
da Lei Federal nº 8.987/1995. 
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8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 
8.1. O valor estimado da contratação é de R$ XX.XXXX,XX(valor por extenso), 
correspondente ao somatório estimado da projeção do valor total pela cobrança de 
tarifa do usuário, projetadas para todo o prazo da CONCESSÃO. 
 

9. PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
9.1. O prazo do contrato será de 30 (trinta) anos, podendo ser prorrogado por mais 
5 (cinco) anos nas condições previstos no referido instrumento contratual, conforme 
art. 23, inc. XII da Lei Federal nº 8.987/1995.  
 
9.2. O prazo máximo para início da operação dos serviços concedidos é de XX 
(xxxxxxxxxx) dias, contados da data de assinatura deste CONTRATO, e observado o 
cronograma de Anexo XX, podendo ser prorrogado, por deliberação do PODER 
CONCEDENTE, em requerimento próprio da CONCESSIONÁRIA, justificado e 
comprovado, necessariamente, na impossibilidade de fornecimento e/ou fabricação 
de bens da concessão no prazo estabelecido, por motivo que não decorra de ação ou 
omissão da CONCESSIONÁRIA. 
 
9.3. O início da operação dos serviços se dará por meio da emissão de ordem de 
serviço pela SMMA. 

10. - ANEXOS AO EDITAL 

10.1. Integram este EDITAL os seguintes Anexos: 

I. Minuta do Contrato de Concessão; 

II. PROJETO BÁSICO;  

III. CRONOGRAMA de implementação de obras e serviços; 

IV. Diretrizes para a PROPOSTA TÉCNICA e critérios de julgamento; 

V. Diretrizes para a elaboração da PROPOSTA COMERCIAL e PLANO DE 

NEGÓCIOS e critérios de julgamento; 

VI. Modelos de Declarações; 

A. Menores de 18 anos; 
B. Declaração de ausência de fato impeditivo; 
C. Declaração de ciência das informações do Edital; 
D. Carta de Credenciamento; 
E. Atestado de visita técnica; 

 

VII. Relação de BENS VINCULADOS à concessão e de BENS REVERSÍVEIS; 

VIII. Matriz de Risco da CONCESSÃO; 
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IX. Metas e indicadores de qualidade, desempenho e produtividade da concessão. 

 

11. INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO 

11.1. As LICITANTES poderão requerer informações e esclarecimentos de dúvidas 
sobre a concorrência ou sobre o Edital de Licitação, mediante requerimento escrito, 
endereçado à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, na pessoa de seu Presidente, 
mediante protocolo no endereço da sede da SMMA, a seguir transcrito: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

11.2. O prazo limite para apresentação de pedido de esclarecimentos à COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO é de 2 (dois) dias úteis, contados retroativamente da data 
definida para entrega dos envelopes e abertura da presente licitação. As consultas 
serão respondidas por escrito e disponibilizadas a todas as LICITANTES por meio do 
endereço eletrônico www.xxxxxxxxxx. As respostas terão caráter vinculante para o 
julgamento da licitação, sendo de responsabilidade das LICITANTES a sua consulta 
junto ao referido sítio. 

 

12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

12.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste EDITAL, perante a COMISSÃO, 
a LICITANTE que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data de entrega 
das PROPOSTAS e abertura da licitação. 

12.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o EDITAL, endereçando-a ao 
Presidente da Comissão, em até 5 (cinco) dias úteis antes da data estipulada para 
entrega da DOCUMENTAÇÃO, conforme artigo 41, §1º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

12.3. A impugnação feita tempestivamente pela LICITANTE não a impedirá de 
continuar participando do processo licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a 
ela pertinente. 

12.4. A impugnação deverá ser protocolada no endereço: xxxxxxx. 

12.5. Não serão consideradas impugnações encaminhadas por intermédio de fax ou 
através de email, nem tampouco aquelas corretamente apresentadas, mas recebidas 
intempestivamente ou em local distinto do indicado. 

13. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA 
E PROPOSTA COMERCIAL 

13.1. Na data e hora fixadas no preâmbulo deste EDITAL, no endereço supra 
informado, os interessados em participar da licitação devem comparecer perante a 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e entregar os envelopes contendo a 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA 
COMERCIAL exigidas neste EDITAL, por intermédio de seu representante legal ou 
procurador habilitado. 
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14. CONTEÚDO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

14.1. Para a apresentação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA 
TÉCNICA E PROPOSTA COMERCIAL exigidas neste EDITAL, a LICITANTE deve 
examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, exigências, leis, 
decretos, normas, especificações e outras referências citadas neste EDITAL. 

14.2. Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para a 
apresentação da DOCUMENTAÇÃO serão consideradas de responsabilidade 
exclusiva da LICITANTE, acarretando-lhe a inabilitação, não qualificação ou 
desclassificação, conforme o caso, na forma prevista no presente EDITAL. 

15. CUSTOS DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

15.1. A LICITANTE arcará com todos os custos relacionados com a preparação e 
apresentação de sua DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA 
E PROPOSTA COMERCIAL, não se responsabilizando a SMMA, em nenhuma 
hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na 
licitação, ou os resultados desta. 

16. OBTENÇÃO DO EDITAL 

16.1. O EDITAL e seus Anexos podem ser obtidos na sede da SMMA localizada na 
Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxx ou por meio do seguinte endereço eletrônico 
www.xxxxxxxxxx. 

17. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

17.1. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

17.1.1. Poderão participar da Licitação as pessoas jurídicas ou consórcio de 
pessoas jurídicas que tenham no seu objeto social previsão de atividade econômica 
que inclua a execução de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário 
e/ou limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que comprovem o atendimento 
das condições e demais exigências deste EDITAL e da legislação em vigor. 

17.1.2. Será vedada a participação de pessoas jurídicas, isoladas ou 
consorciadas, que se enquadrem nas seguintes condições: 

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, ou suspensas do direito de licitar, 
ou contratar com a Administração do Município de Palmeira; 

b) Em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; 

c) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração do Município de 
Palmeira e quaisquer de seus órgãos descentralizados; 

d) Em liquidação ou dissolução; 
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e) Enquadradas nas disposições contidas no art. 9º da Lei 8.666/1993 e alterações 
posteriores; 

g) Que tenham sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua diretoria ou 

administradores que sejam ocupantes de cargo, emprego ou função pública no 

Município de Palmeira; 

h) Que tiverem controle societário e/ou administradores, comum(ns) com outro 

proponente ou pessoa jurídica integrante de outro consórcio que participe desta 

licitação; 

i) Que participem, direta ou indiretamente, em mais de um consórcio ou, 

simultaneamente, em consórcio e de forma isolada. 

17.1.3. Na licitação, será admitida a participação de pessoas jurídicas reunidas em 
CONSÓRCIO, atendidas as seguintes condições, além das demais estabelecidas no 
presente EDITAL, sob pena de inabilitação: 

a) Apresentação, pelo CONSÓRCIO, no envelope de HABILITAÇÃO, do 
compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos 
consorciados, com indicação do nome do consórcio, da consorciada líder responsável 
pelo consórcio, da proporção da participação de cada integrante e do prazo de 
duração do consórcio, o qual não poderá ser inferior ao prazo de duração do contrato 
de concessão; 

b) Caberá à consorciada líder a representação do consórcio durante toda a licitação 
e a execução do contrato de concessão; 

c) A consorciada líder será a principal responsável, junto ao CONTRATANTE, pelos 
compromissos assumidos no contrato de concessão, tanto na fase de licitação quanto 
na de execução do contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais 
consorciados pelos atos praticados em consórcio; 

d) O impedimento de participação, nesta Licitação, de pessoa jurídica consorciada 
por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente;  

17.1.4. O CONSÓRCIO constituído deverá observar as proporções de 
participação de cada consorciada, definidas no compromisso de constituição de 
consórcio referido no item anterior. 

17.1.5. A pessoa jurídica que optar por participar em CONSÓRCIO não poderá 
concorrer, nesta licitação, como integrante de outros CONSÓRCIOS ou 
isoladamente, seja diretamente, seja indiretamente por empresa pertencente ao 
mesmo Grupo Econômico (controle societário comum) ou com quem tenha 
administrador comum. 
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17.1.6. Caso vencedor da licitação, o CONSÓRCIO deverá ser constituir uma 
SPE, antes da assinatura do CONTRATO. 

17.1.7. A participação nesta Licitação implica a integral e incondicional aceitação 
de todos os termos, cláusulas e condições do presente EDITAL, dos seus Anexos e 
das normas que o integram, sem prejuízo do exercício do direito de impugnação de 
que trata este EDITAL. 

18. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

18.1. FASES DA CONCORRÊNCIA 

18.2. Esta Concorrência será realizada em quatro fases, compreendendo: 

a) A primeira fase destina-se a verificar a regularidade da DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO apresentada pelas LICITANTES; 

b) A segunda fase, da qual só participarão as LICITANTES habilitadas na fase 
anterior, destina-se a avaliar a PROPOSTA TÉCNICA e classificar os licitantes para 
a próxima fase; 

c) A terceira fase, da qual só participarão as LICITANTES classificada na fase 
anterior, destina-se a avaliar a PROPOSTA COMERCIAL e a divulgar o vencedor da 
licitação; 

d) A quarta fase destina-se à homologação do resultado do julgamento, à adjudicação 
do objeto da Concorrência e à verificação do cumprimento pela LICITANTE declarada 
vencedora, das exigências formuladas para a celebração do contrato. 

19. ENTREGA E EXAME DA DOCUMENTAÇÃO 

19.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1.1. Na data e hora fixadas neste EDITAL, no endereço antes indicado, em 
sessão pública, as LICITANTES entregarão sua DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL à 
COMISSÃO, por intermédio de seu(s) representante(s) legal(is) e/ou representante(s) 
credenciado(s), na forma do Anexo VII.D deste EDITAL. 

19.1.1.1. As LICITANTES que não se fizerem representar por pessoa 
adequadamente habilitada ou credenciada, com poderes em contrato social, estatuto 
ou procuração específica, terão seus envelopes recebidos e analisados pela 
COMISSÃO, bem como sua participação assegurada na licitação, não podendo, 
entretanto, manifestar-se, durante a sessão nem rubricar documentos ou fazer 
quaisquer impugnações ou registros em ata.  

19.1.2. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E 
PROPOSTA COMERCIAL deverão ser apresentadas em língua portuguesa, de 
forma legível, sem emendas ou rasuras. 
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19.1.3. Cada volume da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, DE PROPOSTA 
TÉCNICA E PROPOSTA COMERCIAL deverá ser precedido de um sumário, com a 
indicação das matérias e páginas correspondentes. 

19.1.4. Todas as folhas deverão ser rubricadas pelo representante legal da 
LICITANTE e numeradas sequencialmente, apresentando, ao final de cada volume, 
um Termo de Encerramento. 

19.1.5. Os documentos solicitados devem ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por servidor da 
Administração competente ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

19.1.6. No caso de documentos produzidos em outro país, deverão ser 
autenticados pelo respectivo consulado e, se for o caso, traduzidos para português 
por tradutor juramentado. 

19.1.7. A DOCUMENTAÇÃO devera ser apresentada em apenas uma via. 

19.1.8. Os envelopes (invólucros) devem ser entregues lacrados e conter 
identificação, com os seguintes dizeres: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA 

ENVELOPE N° 01 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XX/XXXX 

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA. 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: __________(razão social ou nome do consórcio) 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA 

ENVELOPE N° 02 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XX/XXXX 

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA. 
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DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA 

PROPONENTE: ___________(razão social) 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA 

ENVELOPE N° 03 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XX/XXXX 

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA. 

DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: ___________(razão social) 

20. SESSÃO PÚBLICA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
E DAS PROPOSTAS 

20.1. Aberta a sessão pública para a entrega e recebimento da DOCUMENTAÇÃO, 
o Presidente da COMISSÃO solicitará aos representantes das LICITANTES a 
entrega dos envelopes, acompanhados dos documentos comprobatórios de seus 
poderes de representação, inclusive da procuração para credenciamento, se for o 
caso, observando-se o modelo próprio fornecido no Anexo VII.D do presente EDITAL. 
Os documentos de representação e credenciamento deverão ser apresentados fora 
dos envelopes para conferência da Comissão. 

20.2. Somente os representantes das LICITANTES ou seus procuradores, 
devidamente credenciados, presentes à Sessão, poderão manifestar-se sobre os 
trabalhos ou requerer registros em ata. Havendo vícios na documentação de 
representação da LICITANTE, os envelopes de habilitação e propostas serão 
recebidos e analisados, mas será impedida qualquer manifestação da LICITANTE ou 
rubrica de documentos durante os trabalhos. 

20.3. Iniciada a sessão, o Presidente da COMISSÃO solicitará que os representantes 
das LICITANTES rubriquem o Envelope de nº 2 e 3, seu e das demais LICITANTES. 

20.4. Concluída a rubrica, a COMISSÃO procederá à abertura dos Envelopes de nº 
1, contendo a DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO. 

20.5. Abertos os Envelopes de nº 1, os documentos ali contidos serão rubricados 
pelos membros da COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes, 
após o que será dada a palavra a estes últimos e aos membros da COMISSÃO que 
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dela quiserem fazer uso ou que desejarem fazer registros em ata; em seguida será 
lavrada e assinada ata pelos presentes, após o que será encerrada a Sessão. 

21. EXAME DA DOCUMENTAÇÃO 

21.1. Encerrada a sessão pública para a entrega e recebimento dos envelopes, a 
COMISSÃO procederá ao exame e julgamento da DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO das LICITANTES, em sessão em separado apenas com a presença 
dos membros da COMISSÃO, divulgando, no Órgão de Imprensa Oficial do 
Município, o resultado do julgamento. 

21.2. Transcorrido o prazo legal para interposição de recurso, havendo desistência ou 
renúncia do direito de recorrer por todas as LICITANTES, ou após o julgamento dos 
recursos interpostos, a COMISSÃO dará início à fase de classificação das 
PROPOSTAS TÉCNICAS das LICITANTES.  

21.3. Iniciando a fase de classificação das PROPOSTAS TÉCNICAS, a COMISSÃO 
convocará as LICITANTES para comparecerem à sessão pública de abertura dos 
Envelopes de nº 2 das LICITANTES habilitadas no certame. 

21.4. Abertos os Envelopes de nº 2, os documentos ali contidos serão rubricados 
pelos membros da COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES, após o que 
será dada a palavra a estas últimas e aos membros da COMISSÃO que dela quiserem 
fazer uso ou que desejarem fazer registros em ata; em seguida será lavrada e 
assinada ata pelos presentes. 

21.5. Nessa mesma sessão, a COMISSÃO, logo após a abertura dos trabalhos, 
promoverá a devolução dos Envelopes de nº 2 e 3 das LICITANTES inabilitadas, no 
certame. 

21.6. Encerrada a sessão pública para abertura e rubrica da documentação contida 
no Envelope de nº 2, a COMISSÃO, em sessão em separado apenas com a presença 
dos membros da COMISSÃO, procederá a classificação das PROPOSTAS 
TÉCNICAS, de acordo com os critérios objetivos fixados no Anexo V, divulgando, no 
Órgão de Imprensa Oficial do Município, o resultado do julgamento. 

21.7. Transcorrido o prazo legal para interposição de recurso, havendo desistência ou 
renúncia do direito de recorrer por todas as LICITANTES, ou após o julgamento dos 
recursos interpostos, a COMISSÃO dará início à fase de julgamento das propostas 
comerciais das LICITANTES. 

21.8. Iniciada a fase de julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS, logo após a 
abertura dos trabalhos, a COMISSÃO, logo após a abertura dos trabalhos, promoverá 
a devolução dos Envelopes de nº 3 das LICITANTES desclassificadas na fase 
anterior. 

21.9. Abertos os Envelopes de nº 3, os documentos ali contidos serão rubricados 
pelos membros da COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES, após o que 
será dada a palavra a estas últimas e aos membros da COMISSÃO que dela quiserem 
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fazer uso ou que desejarem fazer registros em ata; em seguida será lavrada e 
assinada ata pelos presentes. 

21.10. Encerrada a Sessão Pública para abertura e rubrica da documentação 
contida no Envelope de nº 3, a COMISSÃO, na mesma sessão ou em sessão em 
separado apenas com a presença dos membros da COMISSÃO, procederá ao exame 
e julgamento da PROPOSTA COMERCIAL, divulgando, no Órgão de Imprensa 
Oficial do Município, o resultado do julgamento. 

21.10.1.  As PROPOSTAS COMERCIAIS serão classificadas em ordem decrescente 
dos valores das tarifas, sendo classificada em primeiro lugar a LICITANTE que obtiver 
apresentou o menor valor de tarifa. 

21.10.2.  Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS que não atenderem 
ao disposto no Anexo VI (Diretrizes para a elaboração da PROPOSTA COMERCIAL) 
ou a quaisquer exigências constantes deste EDITAL.  

21.10.3. Serão desclassificadas, ainda, as PROPOSTAS COMERCIAIS que 
demonstrarem inviabilidade da CONCESSÃO, conforme projeções econômico-
financeiras constantes do ANEXO VI (Diretrizes para a elaboração da PROPOSTA 
COMERCIAL e PLANO DE NEGÓCIOS) e as que estejam incompatíveis com a 
PROPOSTA TÉCNICA. 

21.11. Transcorrido o prazo legal para interposição de recurso ou após o 
julgamento dos recursos interpostos, a COMISSÃO declarará a LICITANTE 
vencedora do certame, encaminhando o processo a autoridade competente 
para homologação e adjudicação. 

21.12. Homologado o resultado da licitação e adjudicado o seu objeto à LICITANTE 
vencedora, as LICITANTES adjudicatárias serão convocadas para atender 
as exigências formuladas para a celebração do contrato de concessão e 
promover a assinatura desse instrumento, no prazo de 60 (sessenta) dias a 
contar da convocação.  

 

22. DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA E DA 
PROPOSTA COMERCIAL 
 

22.1. O julgamento final das PROPOSTAS será efetuado mediante cálculo da 
pontuação final, considerando as notas da PROPOSTA TÉCNICA e da PROPOSTA 
COMERCIAL, que terão, respectivamente, pesos 60 (sessenta) e 40 (quarenta), 
conforme a seguinte fórmula: 

 

NF = [60 x (NT / 10) + 40 x (NC)] / 100 

Onde: 
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NF = Nota Final; 

NT = Nota da PROPOSTA TÉCNICA e 

NC = Nota da PROPOSTA COMERCIAL 

22.2. As Notas Finais (NF) serão calculadas com 3 (três) casas decimais, 
desprezando-se a última casa decimal. 
 

22.3. A classificação das PROPOSTAS far-se-á em ordem decrescente dos valores 
das Notas Totais Finais, sendo classificada em primeiro lugar a licitante que obtiver a 
maior 
Nota Total Final. 

 

22.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido o 
disposto no § 2º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, a escolha da melhor proposta 
far-se-á por sorteio, em ato público, para o qual serão convocadas todas as 
LICITANTES.  
 

22.5. O resultado da fase de classificação será divulgado, mediante aviso publicado, 
uma única vez, na imprensa oficial.  
 

22.6. A GARANTIA DE PROPOSTA das LICITANTES classificadas, exceto a da 
LICITANTE VENCEDORA, será devolvida em até 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do CONTRATO. 

 

23. PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

23.1. É facultada, à COMISSÃO, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo administrativo licitatório, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 
DOCUMENTAÇÃO, nos termos do art. 43, §3º da Lei n.º 8.666/93. 

24. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

24.1. DISPOSIÇÃO GERAL 

24.1.1. Para a habilitação nesta Concorrência, os interessados devem apresentar no 
Envelope nº 1 a documentação exigida neste item 24. 

24.1.2. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Administração 
competente ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
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24.1.3. Os documentos apresentados deverão estar dentro de seu prazo de validade 
quando da data marcada para a abertura da licitação e entrega da 
DOCUMENTAÇÃO; os documentos que não possuírem validade expressa no seu 
próprio corpo não serão aceitos se tiverem data de emissão anterior a 60 (sessenta) 
dias contados da data marcada para a abertura da licitação, a exceção dos 
documentos que possuem validade indeterminada, como os atestados de capacidade 
técnica.  

24.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

24.2.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em: 

24.2.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (com todas as suas 
alterações ou consolidado), da pessoa jurídica isolada ou de cada 
consorciada, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando 
de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, também 
acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, 
devidamente publicados; 

24.2.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; 

24.2.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

24.2.1.4. Tratando-se de consórcio, apresentação do compromisso público ou 
particular de constituição do consórcio, observado o disposto no item 17.1.3 
e seguintes deste EDITAL; 

24.2.1.5. Declaração da LICITANTE ou de cada pessoa jurídica consorciada que 
observa a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores 
de dezoito anos e de qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (art. 7º, XXXIII da 
Constituição Federal e Lei 8.666/1993, art. 27, V), conforme modelo do 
Anexo VI.A do presente EDITAL; 

24.2.1.6. Declaração, emitida pela LICITANTE (pessoa jurídica isolada ou consórcio) 
de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação na presente 
licitação e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, conforme modelo do Anexo VI.B do presente EDITAL; 

24.2.1.7. Declaração, emitida pela LICITANTE (pessoa jurídica isolada ou consórcio), 
de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o 
cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, conforme modelo do 
Anexo VI.C do presente EDITAL; 
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24.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

24.3.1. A documentação relativa à regularidade fiscal consiste em: 

24.3.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, 
pertinente ao ramo de atividade da LICITANTE ou pessoa jurídica 
consorciada e compatível com o objeto licitado; 

24.3.1.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, 
municipal relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE ou pessoa jurídica 
consorciada, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado; 

24.3.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante Certidão Conjunta 
Negativa ou com efeitos de negativa referente a Tributos Federais 
Administrados pela Secretaria da Receita Federal, bem como em relação à 
Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) 
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) do Estado onde está 
sediada a LICITANTE ou pessoa jurídica consorciada; 

24.3.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão negativa 
ou com efeito negativo, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada 
a LICITANTE ou pessoa jurídica consorciada; 

24.3.1.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão 
negativa ou com efeito negativo, emitida pela Fazenda do Município onde 
está sediada a LICITANTE ou pessoa jurídica consorciada, englobando 
tributos mobiliários e imobiliários; 

24.3.1.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio de certidão negativa ou com efeito de negativa, emitida 
em nome da LICITANTE ou pessoa jurídica consorciada; 

24.3.1.7. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão 
negativa ou com efeito de negativa de débitos relativos às contribuições 
previdenciárias e às de terceiros, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal, emitida em nome da LICITANTE ou pessoa jurídica consorciada. 

24.3.1.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
5.452, de 1º de maio de 1943, emitida em nome da LICITANTE ou pessoa 
jurídica consorciada. 

24.3.2. Tratando-se de consórcio, a documentação referida no presente item 
deverá ser apresentada, individualmente, por cada uma de suas pessoas jurídicas 
integrantes. 
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24.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

24.4.1. A documentação relativa à qualificação técnica, no tocante à demonstração 
de experiência, consiste em: 

24.4.2. Registro ou inscrição da empresa e seus responsáveis técnicos consorciadas 
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA do local de 
sua sede, com validade na data de apresentação da DOCUMENTAÇÃO; 

24.4.3. Atestado de visita técnica, de acordo com este EDITAL;  

24.4.4. Atestado(s) de capacidade técnico-profissional: a LICITANTE deverá possuir 
em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes, 
profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 
técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), 
devidamente registrada(s) na entidade profissional competente (CREA), que 
comprove(m) a execução dos serviços a seguir: 

1) Operação de Sistema de Abastecimento de Água, incluindo medidas de redução 

de perdas (pesquisas de vazamento); 

2) Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, incluindo manutenção 

hidráulica; 

3) Operação de Sistema de Esgotamento Sanitário; 

4) Manutenção de Sistema de Esgotamento Sanitário, incluindo manutenção 

hidráulica; 

5) Implantação de adutoras de água e redes de distribuição; 

6) Implantação de estação elevatória de água; 

7) Implantação de reservatório de água tratada; 

8) Implantação de Estação de Tratamento de Agua — ETA; 

9) Implantação de rede coletora de esgotos; 

10) Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos — ETE; 

11) Implantação de estação elevatória de esgoto; 

12) Coleta e transporte até o destino final de resíduos sólidos domiciliares; 

13) Coleta seletiva porta a porta e transporte até o destino final de resíduos 

recicláveis; 

14) Coleta, transporte e tratamento de resíduos de serviços de saúde – RSS; 

15) Implantação de aterro sanitário de resíduos – classe II; 

16) Operação e manutenção de aterro sanitário de resíduos sólidos domiciliares; 
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17) Varrição de vias e logradouros públicos; 

18) Fornecimento de equipe padrão para serviços especiais. 

 

24.4.4.1. Equipe Técnica Mínima: a licitante deverá comprovar a disposição, 
conforme definido no item 24.4.4.3, apresentado na sequência, da seguinte 
equipe técnica mínima para a execução dos serviços de concessão 
constantes no presente Edital: 

1) Engenheiro Civil: para o gerenciamento e execução de obras dos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e sistema de manejo de resíduos 

sólidos urbanos; 

2) Engenheiro Ambiental ou Sanitarista: para operação, manutenção e controle dos 

sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e sistema de manejo de 

resíduos sólidos urbanos; 

3) Engenheiro Químico: para tratamento de água e esgoto; 

4) Administrador de Empresa: para administração do sistema comercial integrado. 

 

24.4.4.2. Os nome(s) do(s) profissional(is) deverá(ao) obrigatoriamente constar no(s) 
atestado(s) em questão; 

24.4.4.3. Deve ser apresentado documento que comprove o vínculo do 
profissional(is) acima mencionado com a LICITANTE, por meio de Contrato 
de Trabalho ou de prestação de serviços, no caso de profissional 
autônomo, Carteira de Trabalho devidamente anotada, ou ainda, Contrato 
Social Consolidado e alterações posteriores, se houver. 

24.4.5. A LICITANTE deverá apresentar atestado(s) emitido(s) em seu nome, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado prestadora de serviço 
público, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), 
devidamente registrada(s) na entidade profissional competente (CREA), que 
comprove(m) a execução dos serviços a seguir pertinente e compatível com o objeto 
da presente licitação. 

24.4.5.1. Consideram-se pertinentes e compatíveis com o objeto da presente 
licitação os seguintes serviços e quantitativos: 

1) Operação e Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água para no mínimo 

xxxx habitantes com período igual ou superior a xxxx ano, com os seguintes 

requisitos mínimos considerados aspectos de maior relevância e de valor 

significativo, referentes à 50% do existentes atualmente em Palmeira: 

a) Ligações de água (mínimo de xxxxx ligações); 
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b) Economias de água (mínimo de xxxxx economias); 

c) Captação de água superficial (vazão mínima de xxxxL/s); 

d) Estação de tratamento de água (vazão mínima de xxxx L/s); 

e) Rede de abastecimento de água (comprimento mínimo de xxxxx km); 

f) Reservação de água tratada (capacidade mínima de xxxxxm³); 

g) Índice de cobertura do sistema de abastecimento de água (igual ou superior a 

xx%); 

h) Índice de hidrometração (igual ou superior a xxxxx%); 

i) Medidas de redução de perdas (pesquisas de vazamento). 

 

2) Operação e Manutenção de Sistema de Esgotamento Sanitário para no mínimo 

xxxxx habitantes com período igual ou superior a xxxx (um) ano, com os seguintes 

requisitos mínimos considerados aspectos de maior relevância e de valor 

significativo referentes à xxx% do existentes atualmente em Palmeira: 

a) Ligações de esgoto (mínimo de xxxxx ligações); 

b) Economias de esgoto (mínimo de xxxxx economias); 

c) Estação de tratamento de esgoto (vazão mínima de xxxx L/s); 

d) Rede de coleta e afastamento (rede coletora, interceptores e emissários) de 

esgoto (comprimento mínimo de xxxxx km); 

e) Índice de cobertura do sistema de esgotamento sanitário (igual ou superior a 

xxxx%). 

 

3) Implantação de adutoras de água e redes de distribuição (mínimo de xxxxx Km); 

 

4) Implantação de rede coletora de esgotos e coletores tronco (interceptores e 

emissários) (mínimo de xxxxx Km); 

 

5) Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos – ETE (mínimo de xxxxx L/s); 

 

6) Implantação de Estação de Tratamento de Agua – ETA (mínimo de xxxxx l/s); 

 

7) Implantação de estação elevatória de água (mínimo de xxxxx l/s); 
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8) Implantação de reservatório de água tratada (mínimo de xxxxxm³); 

 

9) Implantação de estação elevatória de esgoto (mínimo de xxxx L/s); 

 

10) Coleta e transporte até o destino final de resíduos sólidos domiciliares, com 

quantitativo médio mensal de xxxx toneladas; 

 

11) Coleta seletiva porta a porta e transporte até o destino final de resíduos 

recicláveis, com quantitativo médio mensal de xxxx toneladas; 

 

12) Coleta, transporte e tratamento de resíduos de serviços de saúde – RSS com 

quantitativo médio mensal de xxxx quilogramas; 

 

13) Implantação de aterro sanitário de resíduos – classe II com capacidade mínima 

de xxxxx toneladas ou xxxxxm³; 

 

14) Operação e manutenção de aterro sanitário de resíduos sólidos domiciliares com 

quantitativo médio mensal de xxxxx toneladas; 

 

15) Varrição de vias e logradouros públicos com quantitativo médio mensal de xxxx 

km; 

 

16) Fornecimento de equipe padrão para serviços especiais, com quantitativo médio 

mensal de xxxx equipe. 

  

24.4.5.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado em nome da LICITANTE, por 
se tratar de comprovação de experiência técnico-operacional, sendo 
vedada a apresentação de atestados em nome de sócios ou responsáveis 
técnicos da proponente; 

24.4.5.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) informar o local, a natureza e o quantitativo do 
respectivo serviço bem como assinalar o prazo pelo qual a LICITANTE 
presta ou prestou o serviço. 

24.4.5.4. Para atendimento dos quantitativos definidos no item 24.4.5 as licitantes 
podem apresentar apenas um atestado, para cada item previsto, exceto 
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para os itens das alíneas “3)” e “4)”, em que se admite, pela natureza dos 
serviços e obras neles previstos, o somatório de quantitativos havidos em 
mais de um atestado. 

24.4.5.5. Para efeito de comprovação da qualificação técnica, as licitantes que 
desejarem utilizar atestados emitidos em razão de contratos executados 
em consórcio, por sociedade de propósito especifico ou por empresas 
afiliadas devem apresentar os respectivos atestados acompanhados dos 
documentos comprobatórios de sua participação no consórcio, na 
sociedade de propósito específico ou das empresas afiliadas detentoras da 
experiência anterior aludida. 

24.4.5.6. Para comprovação do item anterior, serão consideradas apenas as 
parcelas e os quantitativos na proporção da participação da licitante ou da 
empresa afiliada na composição do consórcio ou da sociedade de propósito 
especifico. 

24.4.5.7. Para fins de comprovação do percentual de participação da licitante ou da 
empresa afiliada em consorcio ou sociedade de propósito especifico, na 
forma dos itens 24.4.5.5 e 24.4.5.6, deverá ser juntada ao atestado cópia 
do instrumento de constituição do consórcio ou do livro de ações da 
sociedade de propósito especifico, com todas as suas alterações. 

 

24.4.6. A LICITANTE deverá apresentar, em seu nome, atestado ou declaração, 
expedido por órgão de controle do meio ambiente, referente à comprovação de seu 
cadastramento no “CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE 
POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS”, na forma da Lei 
Federal nº 6.938 de 31/08/1981, atualizada pela Lei nº 10.165 de 27/12/2000. 

24.4.6.1. Tratando-se de CONSÓRCIO a exigência do item 24.4.6 deverá ser 
atendida, individualmente, por cada uma de suas consorciadas. 

24.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

24.5.1. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira será constituída 
por: 

24.5.1.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação 
financeira da LICITANTE, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data estabelecida para a entrega 
da DOCUMENTAÇÃO; 

24.5.1.2. O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício 
deverão ser apresentados mediante cópia extraída do Livro Diário, 
acompanhados dos respectivos Termos de Abertura e Encerramento do 
Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial competente, ou 
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mediante cópia das Demonstrações devidamente arquivadas na Junta 
Comercial competente, salvo na hipótese do item seguinte; 

24.5.1.2.1. Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, no 
caso de empresas enquadradas no SPED CONTÁBIL (Sistema Público de 
Escrituração Digital Contábil), deverão ser apresentados através de cópia 
impressa e física das demonstrações digitais, acompanhadas do recibo de 
entrega do livro digital perante a Receita Federal. 

24.5.1.2.2. Quando se tratar de sociedade anônima de capital aberto, a 
documentação referente ao balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social deverá ser acompanhada das 
publicações exigidas por Lei. 

24.5.1.3. Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, emitida 
pelo(s) distribuidores(s) da sede da LICITANTE; 

24.5.1.3.1. Não será aceita certidão negativa de falência, concordata e 
recuperação judicial com prazo de validade vencido ou que, mesmo não 
tendo prazo de validade, tenha sido expedida há mais de 60 (sessenta) 
dias, contados retroativamente da data de entrega das propostas. 

24.5.1.3.2. Tratando-se de CONSÓRCIO a exigência do item 24.5.1.2 deverá ser 
atendida, individualmente, por cada uma de suas consorciadas. 

24.5.1.4. Comprovante do depósito da GARANTIA DA PROPOSTA da LICITANTE 
ou do CONSÓRCIO, de acordo com o item 30 do EDITAL; 

24.5.1.5. A LICITANTE deverá apresentar Demonstrativo de índice de liquidez geral 
(LG), grau de endividamento (GE) e liquidez corrente (LC), por intermédio 
de Memória de Cálculo, assinada por contabilista comprovadamente 
habilitado e pelo representante legal da LICITANTE, definido pela fórmula 
abaixo e relativo ao balanço a que se refere o item 24.5.1.1 deste EDITAL:  

a) LIQUIDEZ GERAL (LG) – maior ou igual a 1,00 

LG = AT / (PC + ELP) 
onde: 

AT = ATIVO TOTAL 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

b) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) – menor ou igual a 0,50 

GE = (PC + ELP) / (AT) 
onde: 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

ELP= EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 
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AT = ATIVO TOTAL 

 

c) LIQUIDEZ CORRENTE (LC) – maior ou igual a 1,00 

LC = (AC) / (PC) 
onde: 

AC = ATIVO CIRCULANTE 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

 

24.5.1.5.1. Será considerada como portadora de boa situação financeira e 
habilitada, a LICITANTE que obtiver os índices acima exigidos, observando-
se, no cálculo, duas casas decimais após a vírgula, desprezando-se as 
demais sem qualquer tipo de arredondamento.  

24.5.1.5.2. Tratando-se de CONSÓRCIO, os documentos exigidos no item 
24.5.1.1 deverão ser apresentados, individualmente, por cada uma de suas 
consorciadas, e a prova de índice mínimo referida no item 24.5.1.4 deverá 
ser realizada pelo somatório proporcional dos valores de ativo e passivo 
representados no balanço de cada uma de suas consorciadas, observando-
se a participação de cada empresa no consórcio. Exemplo: Um consórcio 
composto, hipoteticamente, por duas pessoas jurídicas, com participações 
rateadas na razão de 60% (sessenta por cento) para a empresa A e 40% 
(quarenta por cento) para a empresa B, deverá calcular seu índice eu índice 
de Endividamento Geral (EG) da seguinte forma: 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 =
𝑷𝑷𝑷𝑷(𝑨𝑨) 𝐱𝐱 𝟎𝟎,𝟔𝟔𝟎𝟎 + 𝑷𝑷𝑷𝑷(𝑩𝑩) 𝐱𝐱 𝟎𝟎,𝟒𝟒𝟎𝟎 + 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑷𝑷(𝑨𝑨) 𝐱𝐱 𝟎𝟎,𝟔𝟔𝟎𝟎 + 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑷𝑷(𝑩𝑩) 𝐱𝐱 𝟎𝟎,𝟒𝟒𝟎𝟎

𝑨𝑨𝑨𝑨(𝑨𝑨) 𝐱𝐱 𝟎𝟎,𝟔𝟔𝟎𝟎 + 𝑨𝑨𝑨𝑨(𝑩𝑩) 𝐱𝐱 𝟎𝟎,𝟒𝟒𝟎𝟎
 

onde: 

EGc= Endividamento Geral do Consórcio 

PC(A)= Passivo circulante da empresa A 

PC(B)= Passivo circulante da empresa B 

ELP(A)= Exigível a longo prazo da empresa A 

ELP(B)= Exigível a longo prazo da empresa B 

AT(A)= Ativo total da empresa A 

    AT(B) Ativo total da empresa B 

 

25. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

25.1 - A COMISSÃO examinará a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, julgando 
inabilitadas as LICITANTES que não atenderem, integralmente, aos requisitos 
exigidos neste EDITAL. 
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25.2 - Se todas as LICITANTES forem inabilitadas, a COMISSÃO poderá fixar o prazo 
de 8 (oito) dias úteis para a apresentação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
escoimada dos vícios e/ou irregularidades constatadas. 

25.3 - A inabilitação da LICITANTE implica preclusão do seu direito de participar das 
fases seguintes desta concorrência. 

25. DA PROPOSTA TÉCNICA 

25.1. A PROPOSTA TÉCNICA deve ser apresentada em 1 (uma) via, datilografada 
ou digitada, em linguagem clara e objetiva, sem erros nem rasuras, devidamente 
encadernada, devendo ser assinada por responsável legal da LICITANTE ou por 
pessoa legalmente habilitada a fazê-lo em nome da LICITANTE, e apresentada no 
Envelope nº 2, conforme previsto neste EDITAL.  

26.2 - Deverá ser entregue também um CD ROM contendo a documentação da 

PROPOSTA TÉCNICA digitalizada na forma de arquivo de leitura compatível com 

softwares de uso comum no mercado e com o mesmo conteúdo da documentação 

entregue por meio físico. 

26.3 - A PROPOSTA TÉCNICA deve atender às condições contidas neste EDITAL e 

sua elaboração deve obedecer ao disposto nas Diretrizes para a Elaboração da 
PROPOSTA TÉCNICA – Anexo IV.  

26. DA PROPOSTA COMERCIAL 

26.1. A PROPOSTA COMERCIAL deve ser elaborada de acordo com a orientação-
padrão do Anexo V e apresentada no Envelope nº 3, conforme previsto neste EDITAL.  

26.2. Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS que não atenderem às 
exigências do Anexo V, que não observarem o valor máximo da tarifa previsto no 
Edital ou financeiramente incompatível ou que possua informações incompatíveis 
com os dados fornecidos no presente EDITAL e na PROPOSTA TÉCNICA. 

26.2.1. O valor máximo da tarifa a ser cobrada pela CONCESSIONÁRIA dos 
usuários será de R$ XX,XX (xxxxxx reais), conforme Anexo VI, para remuneração dos 
serviços seguintes serviços objeto desta licitação: [a definir]. 

26.3. Os valores da PROPOSTA COMERCIAL serão expressos em Reais (R$), 
referente ao mês de sua entrega.  

26.4. A PROPOSTA COMERCIAL deverá atender às condições e aos critérios 
contidos neste EDITAL, em especial, nas Diretrizes para Elaboração da PROPOSTA 
COMERCIAL, constantes do Anexo V deste EDITAL e do PLANO DE NEGOCIOS 
constantes do Anexo VI deste EDITAL.  
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26.5. Para elaboração da PROPOSTA COMERCIAL, não deverão ser considerados 
quaisquer benefícios fiscais que possam vir a ser conferidos à SPE pela União, 
Estado ou Município, durante o prazo da CONCESSÃO. 

26.6. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não 
previstas neste EDITAL, nem de preços ou vantagens baseados nas ofertas das 
demais LICITANTES.  

26.7. Se todas as LICITANTES do respectivo forem desclassificadas, a COMISSÃO 
poderá fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a reapresentação da PROPOSTA 
COMERCIAL, escoimada dos vícios e/ou irregularidades constatadas. 

27. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 

27.1. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega dos envelopes, sem 
convocação para a contratação, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos 
assumidos, sendo facultado, todavia, à COMISSÃO, solicitar-lhes a renovação do 
prazo de validade da respectiva PROPOSTA COMERCIAL até a data de celebração 
do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

28. VISITA TÉCNICA 
 

28.1. As LICITANTES deverão, obrigatoriamente, visitar os locais da prestação de 
serviços objeto desta licitação, obtendo para si, às suas expensas e sob sua 
responsabilidade, todas as informações necessárias à preparação de sua 
PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA COMERCIAL, vedadas proposições 
posteriores de modificação do valor da PROPOSTA, prazo ou outras condições ou, 
ainda, alegações de prejuízos ou reivindicações sob pretexto de insuficiência de 
informações acerca do objeto deste EDITAL, observado o disposto no Anexo II 
(PROJETO BÁSICO). 
 

28.2. A visita técnica deverá ser realizada até o dia __/__/XXXX, cabendo às 
LICITANTES agendar a visita, mediante comunicação à COMISSÃO, no prazo de até 
5 (cinco) dias úteis antes da realização da referida visita. 
 

28.3. Para todos os efeitos considera-se que as LICITANTES tem pleno 
conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, obras, atividades, 
fornecimentos, condições hidrológicas e climáticas que possam afetar a prestação 
dos SERVIÇOS ou a execução do CONTRATO, não podendo alegar posteriormente 
a insuficiência e/ou imprecisão de dados e informações sobre os locais e condições 
pertinentes ao objeto da CONCESSÃO. 
 

28.4. As visitas serão realizadas em conjunto com representante da COMISSÃO, 
devendo cada uma das LICITANTES estar representada por profissional que possua 
conhecimento técnico suficiente para tal incumbência. 
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28.5. O representante da LICITANTE deverá apresentar ao representante da 
COMISSÃO, no ato da visita técnica, o modelo de ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, 
previsto no Anexo VII.D e documento comprobatório de sua situação. 
 

28.6. Ao término da visita, o representante da COMISSÃO entregará o respectivo 
Atestado de Visita Técnica à LICITANTE, que será assinado também pelo 
representante da LICITANTE que participou da visita, cujo original deverá ser inserido 
no envelope referente aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

28.7. No caso de a LICITANTE ser consórcio, a visita técnica ao local da prestação 
dos SERVIÇOS deverá ser feita por pelo menos uma empresa integrante do 
consórcio. 
 

29. PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA ESTRANGEIRA 
 

29.1. As empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil deverão ter, na data de 
apresentação da DOCUMENTAÇÃO, representante legal no Brasil, com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente. 
 

29.2. As empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil deverão atender, tanto 
quanto possível, as exigências de habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômico-
financeira, mediante a apresentação de documentos equivalentes. 
 

29.3. Em caso de inexistência de documento equivalente em seu país de origem, a 
empresa estrangeira deverá declarar expressamente essa circunstância, sob as 
penas da lei. 
 

29.4. A empresa estrangeira deverá apresentar, ainda, declaração expressa de 
renúncia a qualquer reclamação por via diplomática. 
 

30. GARANTIA DA PROPOSTA 
 

30.1. A LICITANTE deverá apresentar GARANTIA DA PROPOSTA no valor de R$ 
xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), correspondente a 1% (um por cento) do 
valor estimado do contrato, na XXX, localizado XXX, de segunda a sexta-feira, das 
08:00 às 18:00h, até o 5º (quinto) dia útil imediatamente anterior à data da sessão 
inicial para recebimento da DOCUMENTAÇÃO, em qualquer uma das modalidades 
previstas no art. 56, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

30.2. A GARANTIA DE PROPOSTA deverá ter a validade de 60 (sessenta) dias, 
contados da data da apresentação da DOCUMENTAÇÃO. 
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30.3. A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser apresentada, integralmente, por uma 
única empresa consorciada, ou por todas as empresas consorciadas, conjuntamente, 
na proporção de sua participação. 
 

31. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

31.1. Os autos do procedimento de licitação, após a declaração do vencedor pela 
COMISSÃO, será submetido à deliberação do Diretor Presidente da SMMA, para 
homologação e adjudicação do seu objeto ao LICITANTE vencedor. 
 

31.1.1. A homologação produzirá os seguintes efeitos jurídicos: 
a) A aquisição do direito da LICITANTE vencedora de celebrar o CONTRATO; 
 

b) A vinculação da LICITANTE vencedora, ao cumprimento das condições 
estabelecidas neste EDITAL para assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO. 
 

32. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 

32.1. O Chefe do Poder Executivo, por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, poderá revogar a presente licitação; ou 
ainda, poderá declarar sua nulidade quando verificar ilegalidade em qualquer de suas 
fases. 
 

32.2. A anulação ou revogação do procedimento administrativo licitatório não gera 
qualquer direito à indenização das LICITANTES. 
 

33. RECURSOS 
 

33.1. Em face das decisões da COMISSÃO, quanto à fase de HABILITAÇÃO E DE 
JULGAMENTO de PROPOSTA TÉCNICA e de PROPOSTA COMERCIAL, as 
LICITANTES poderão interpor recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data da publicação ou da comunicação da decisão à 
LICITANTE. 
 

33.2. Interposto o recurso, este será comunicado às demais LICITANTES, que 
poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 

33.3. O recurso será dirigido ao Secretário Municipal da SMMA, por intermédio do 
Presidente da COMISSÃO. A COMISSÃO poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 
à autoridade superior. 
 

 
253 

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 



 
 

34. ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
 

34.1. CONVOCAÇÃO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 
 

34.1.1. A LICITANTE ADJUDICATÁRIA será convocada para cumprir, no prazo 
de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da convocação, prorrogável na 
forma do art. 64, §1º, da Lei 8.666/1993, com as condições para assinatura do 
contrato de concessão, assinar esse instrumento, através da SPE, nos termos 
exigidos no presente EDITAL. 
 

34.1.2. No prazo referido no item acima, a LICITANTE ADJUDICATÁRIA, como 
condição para a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO: 
a) Prova de constituição e registro da Sociedade de Propósito Específico – SPE 
perante a Junta Comercial competente, e comprovação de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ; 

b) No caso de CONSÓRCIO, apresentar a prova de constituição e registro do 
consórcio nos órgãos competentes, observadas as cláusulas do termo de 
compromisso apresentado na documentação de habilitação; 

c) Apresentar garantia de execução contratual, nos termos definidos neste 
EDITAL; 

d) Apresentar prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual 
e Municipal, mediante certidão negativa ou com efeito de negativa. 

e) Apresentar apólices de seguro, nos termos do Contrato. 

 

34.1.3. Em caso de descumprimento das exigências definidas no subitem anterior 
ou de recusa da LICITANTE ADJUDICATÁRIA em assinar o CONTRATO DE 
CONCESSÃO, poderão ser convocadas as LICITANTES remanescentes, em ordem 
sucessiva de classificação, na forma do art. 64, § 2º, da Lei 8.666/1993. 
 

34.1.4. A LICITANTE que descumprir qualquer das condições estabelecidas para 
assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO ou deixar de firmar esse instrumento, 
dentro do prazo definido na respectiva convocação, estará sujeita às sanções legais 
cabíveis. 
 

35. DA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 
 

35.1. Previamente à assinatura do CONTRATO, a LICITANTE VENCEDORA deverá 
ter constituído a SPE que celebrará o CONTRATO com a SMMA e será a responsável 
pela execução do objeto da CONCESSÃO. 
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35.2. Em caso de empresa isolada, a LICITANTE VENCEDORA deverá constituir, no 
prazo fixado, a sociedade SPE como sua subsidiária integral, com sede no 
MUNICÍPIO. 
 

35.3. Em caso de Consórcio, a LICITANTE vencedora deverá constituir, no prazo 
fixado a sociedade SPE, com sede no Município. 
 

35.4. A SPE, constituída pela LICITANTE VENCEDORA, assumirá a forma de 
sociedade anônima ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada e deverá ter 
como único objeto a execução dos SERVIÇOS, bem como a realização das atividades 
correlatas e a exploração de fontes de receitas previstas no CONTRATO, de modo a 
viabilizar o cumprimento deste. 
 

35.5. O prazo de duração da SPE deverá corresponder ao prazo necessário para o 
cumprimento de todas as suas obrigações previstas no CONTRATO. 
 

35.6. No caso de a LICITANTE VENCEDORA ser consórcio, o controle efetivo da 
SPE será considerado aquele exercido por empresas que detiverem de forma isolada 
ou conjunta mais de 50% (cinquenta por cento) da participação no consórcio na data 
de apresentação das PROPOSTAS. 
 

35.7. Entende-se por controle efetivo da SPE a titularidade da maioria do capital 
votante, expresso em ações ordinárias nominativas com direito a voto, ou o exercício, 
de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades, disciplinado em 
acordo de acionistas da SPE ou documento com igual finalidade, nos termos do 
disposto no artigo 116 da Lei Federal nº 6.404/76. 
 

35.8. A SPE deve encaminhar à ENTIDADE REGULADORA, imediatamente após a 
constituição da sociedade, o estatuto social da SPE, eventuais acordos de acionistas 
ou documento com igual finalidade, bem como o quadro de acionistas, por tipo e 
quantidade de ações, informando a titularidade das ações ordinárias nominativas, 
para efeito de verificação do cumprimento das exigências estabelecidas neste 
EDITAL. 
 

35.9. A transferência de controle efetivo da SPE deverá ser previamente aprovada 
pela ENTIDADE REGULADORA, mediante o cumprimento pelo pretendente das 
exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e 
fiscal necessárias à assunção dos SERVIÇOS, declarando que cumprirá todas as 
cláusulas do CONTRATO. 
 

35.10. A transferência do controle efetivo poderá ser feita aos financiadores da 
SPE, após anuência do CONTRATANTE, nos termos e condições previstos no 
CONTRATO. 
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35.11. O capital social inicial da SPE deverá corresponder a, pelo menos, 10% 
(dez por cento) do valor dos investimentos exigidos para o CONTRATO, a ser 
integralizado até o término da implantação desta, observado o disposto no art. 80 da 
Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
 

36. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

36.1. Como condição para assinatura do contrato de concessão, a LICITANTE 
ADJUDICATÁRIA deverá apresentar garantia de execução das obrigações 
contratuais, com validade de 12 (meses), devendo ser prorrogada, anualmente, antes 
de seu vencimento, até o final do prazo de concessão, podendo ser prestada em 
quaisquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993, quais 
sejam: 

a) Dinheiro; 

b) Títulos da dívida pública; 

c) Seguro-garantia; ou 

d) Fiança-bancária. 

36.1.1. A garantia de execução das obrigações contratuais deverá ser 
apresentada, em valor correspondente a xx% (xxxxx por cento) do valor estimado do 
contrato. 

37. REGIME JURÍDICO DA CONCESSÃO  

37.1. O CONTRATO tem por objeto a CONCESSÃO à SPE, precedida de obra 
pública, dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, visando a gestão integrada, no 
Município de Palmeira - PR, nos termos do CONTRATO e conforme especificações 
deste EDITAL e seus Anexos, em especial o ANEXO II (PROJETO BÁSICO). 

38. OBJETIVOS E METAS e INDICADORES DE QUALIDADE DA CONCESSÃO  

38.1. As metas da CONCESSÃO são aquelas previstas no Anexo IX do EDITAL 
observadas as disposições do CONTRATO. 

39. SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO 

39.1. Execução dos SERVIÇOS deverá respeitar com rigor todas as disposições, 
prazos e especificações técnicas constantes do EDITAL e seus Anexos, bem como 
da PROPOSTA da LICITANTE VENCEDORA. 

39.2. A prestação dos SERVIÇOS deverá obedecer ao disposto na legislação 
aplicável, nas normas complementares, nos padrões e nos procedimentos dispostos 
neste EDITAL e seus Anexos. 
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39.3. A presente CONCESSÃO pressupõe a adequada prestação dos SERVIÇOS, 
assim considerados aqueles que satisfizerem às condições de regularidade, 
eficiência, segurança, atualidade, cortesia, equidade e continuidade. 

40. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

40.1. É pressuposto básico da equação econômico-financeira que regula a relação 
entre as partes, o permanente equilíbrio entre os encargos da SPE e as receitas da 
CONCESSÃO. 

41. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA SPE e DO MUNICÍPIO 

41.1. Os direitos e obrigações das PARTES encontram-se descritos neste EDITAL e 
no CONTRATO.  

42. DESAPROPRIAÇÕES 

42.1. Caberá ao MUNICÍPIO declarar de utilidade pública, bem como promover 
desapropriações, instituir servidões administrativas, propor limitações administrativas 
e permitir à SPE ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à execução e 
conservação de obras e serviços vinculados à CONCESSÃO. 

42.2. Os ônus decorrentes das desapropriações ou imposição de servidões 
administrativas, seja por acordo, seja pela propositura de ações judiciais, correrão às 
custas do MUNICÍPIO. 

43. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

43.1. A falta de cumprimento, por parte da SPE, de qualquer cláusula ou condição do 
CONTRATO, do PROJETO BÁSICO e demais normas técnicas pertinentes, quando 
confirmadas após instauração de procedimento administrativo respeitando o devido 
processo legal, ensejará a aplicação das penalidades previstas no CONTRATO. 

43.2. As hipóteses ensejadoras da aplicação das penalidades, bem como o 
procedimento e a forma de aplicação das sanções encontram-se previstos no 
CONTRATO.  

44. DISPOSIÇÕES FINAIS 

44.1. As dúvidas surgidas na aplicação deste EDITAL, bem como os casos omissos, 
serão resolvidos pela COMISSÃO, respeitada a legislação pertinente. 

44.2. Até a assinatura do CONTRATO, fica reservado a SMMA o direito de resolver 
todo e qualquer caso singular, não previsto neste EDITAL e nos seus anexos e em 
tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com o objeto 
do EDITAL. 

44.3. A COMISSÃO poderá proceder a inspeções, determinar diligências a qualquer 
tempo, bem como se valer de assessoria técnica, para, se for o caso, esclarecer 
dúvidas e conferir informações e registros oferecidos pelas LICITANTES. 
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Palmeira (PR), xx de xxxxxx de 2015. 

 

 

_________________________________________________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 

 

 

_______________________________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 

 

 

 

__________________________________________________________ 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES 
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ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO, PRECEDIDA DE 
OBRA PÚBLICA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 
VISANDO A GESTÃO INTEGRADA, NO MUNICÍPIO DE 
PALMEIRA - PR, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
N. XX/XXXX. 

 

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SMMA, nos termos da Lei nº XX 
e alterações, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
XX, com sede na cidade de Palmeira/PR, na XX, neste ato representada por 
seu............................., na qualidade de CONCEDENTE; e a Empresa ou Consórcio 
.................... com sede na Rua ........., n°......., na cidade de ........., inscrita no CNPJ 
sob n° ........... e Inscrição Estadual n° .........., representada pelo seu ..........., Sr. 
............, (qualificação completa), inscrito no CPF n° .... e portador do RG n.° ......., 
residente e domiciliado à ..........., doravante designada simplesmente 
CONCESSIONÁRIA ou SPE, constituída na forma de Sociedade Empresária de 
Propósito Específico – SPE, especialmente para a execução do presente contrato de 
concessão, com sede na Rua ........., n.° ......., na cidade de ..........., inscrita no CNPJ 
sob n.° .......... e Inscrição Estadual n.° ........., representada pelo seu ......, Sr. .........., 
(qualificação completa), inscrito no CPF n.° ........... e portador do RG n.° ............, 
residente e domiciliado à ............, na forma de seus atos constitutivos, conforme 
contido no Processo Administrativo n.° ..................... 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

Que o MUNICÍPIO realizou procedimento licitatório na modalidade de Concorrência 
Pública, consistindo na seleção de empresa ou consórcio de empresas para 
CONCESSÃO, precedida de obra pública, dos serviços públicos de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, visando 
a gestão integrada, no Município de Palmeira - PR, conforme especificações contidas 
no Edital de Concorrência n.º xx/xxxx e seus anexos. 

Que, após regular procedimento licitatório, foi selecionada(o) Empresa ou 
Consórcio.................., em conformidade com ato do Diretor Presidente da SMMA, 
publicado no Diário Oficial do MUNICÍPIO DE PALMEIRA do dia ...................... de 
.......... de 201x; e 
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Que, na forma do que dispõe o Edital de Concorrência Pública n.° 0xx/20xx, a(s) 
Empresa ou Consórcio................., vencedor(a) da aludida concorrência pública, 
formalizam a presente CONCESSÃO, a qual reger-se-á pelas cláusulas e condições 
a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA 1ª – DAS DEFINIÇÕES 

1.1. Sem prejuízo das demais definições constantes do instrumento convocatório e 
de seus Anexos, os termos a seguir indicados, sempre que grafados em letras 
maiúsculas, no singular ou no plural, terão o significado a seguir transcrito, salvo se 
do seu contexto resultar sentido claramente diverso: 

ADJUDICATÁRIA(S): a(s) pessoa(s) jurídica(s) e/ou o(s) consórcio(s) de pessoas 
jurídicas a quem será adjudicado o objeto da licitação; 

ÁREA DA CONCESSÃO: é o limite territorial da área urbana do MUNICÍPIO; 

COMISSÃO: é a Comissão Especial de Licitação, constituída por Decreto Municipal 
ou Portaria, designada para promoção e execução da LICITAÇÃO; 

CONCEDENTE: o Município de Palmeira, representado pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA; 

CONCESSIONÁRIA: é a pessoa jurídica constituída pela LlCITANTE VENCEDORA, 
Sociedade de Propósito Específico, que será a parceira privada do PODER 
CONCEDENTE, responsável pela prestação dos serviços. 

CONTRATO: é o instrumento jurídico cuja minuta é a constante do Anexo I do EDITAL, 
que também regerá a CONCESSÃO. 

CONTRATADA: a(s) pessoa(s) jurídica (s) e/ou o(s) consórcio(s) de pessoas jurídicas 
que firmará(ão) o contrato; 

CONTRATANTE: o Município de Palmeira, representado pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA; 

CRONOGRAMA: é o documento que contém o cronograma físico e a respectiva 
relação de metas a serem cumpridas pela SPE e pelo CONTRATANTE, em relação à 
realização das OBRAS e as outras atividades definidas no CONTRATO, constante do 
Anexo III; 

DOCUMENTAÇÃO: é a documentação a ser entregue, nos termos deste EDITAL, 
pelas LICITANTES, abrangendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de PROPOSTA 
TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL; 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: conjunto de documentos a serem 
apresentados pela LICITANTE, destinados a verificar a sua habilitação jurídica, 
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técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal para participar desta 
Licitação; 

EDITAL: instrumento convocatório com seus anexos, contendo a regulação dos 
termos e condições da LICITAÇÃO, para a execução dos SERVIÇOS; 

ENTIDADE REGULADORA: é a entidade que será designada pelo MUNICÍPIO até a 
data de assinatura deste CONTRATO, nos termos da Lei Federal n.º 11.445/2007, 
responsável pelas atividades de regulação e fiscalização dos SERVIÇOS, a cujas 
normas a SPE vai se submeter;  

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: equação econômico-financeira contida na 
PROPOSTA COMERCIAL apresentada pela CONCESSIONÁRIA, que determina o 
equilíbrio entre os encargos, investimentos e riscos assumidos pela 
CONCESSIONÁRIA; 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia a ser prestada pela SPE, 
de forma a garantir o fiel cumprimento de suas obrigações previstas no CONTRATO; 

GARANTIA DE PROPOSTA: é a garantia a ser prestada pelas LICITANTES de forma 
a garantir a manutenção das PROPOSTAS COMERCIAIS por elas apresentadas; 

LICENÇAS A SEREM OBTIDAS PELA CONCESSIONÁRIA: são todas as 
autorizações, licenças, alvarás e demais atos administrativos a serem emitidas pelos 
órgãos competentes, necessárias à execução das obras objeto do certame; 

LICITAÇÃO: é o presente procedimento administrativo – Concorrência Pública nº 
XX/XXXX, objeto deste EDITAL, por meio do qual será selecionada a proposta mais 
vantajosa, com vistas à realização de concessão pública; 

LICITANTE: a pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participe desta 
Licitação; 

MUNICÍPIO: Município de Palmeira;  

MUNICÍPES ou USUÁRIOS FINAIS: são aqueles que efetivamente se beneficiam dos 
serviços, na qualidade de usuários diretos. 

OBRAS: são o conjunto de obras e atividades correlatas, inclusive a aquisição e 
instalação dos bens e equipamentos; 

PARTES: MUNICÍPIO, representado pela SMMA, e a SPE; 

PLANO DE NEGÓCIOS: é o documento integrante da PROPOSTA COMERCIAL, 
contendo o conjunto de análises econômicas e financeiras, a ser elaborado pelas 
LICITANTES, com base nas disposições do Anexo VI (Diretrizes para elaboração da 
PROPOSTA COMERCIAL), cobrindo o prazo da CONCESSÃO, com todos os 
elementos financeiros relativos à execução do CONTRATO. 
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PROJETO BÁSICO: é o projeto básico para a execução dos SERVIÇOS, que consiste 
no conjunto de elementos e dados, incluindo as metas, descritivos e demais 
documentos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para 
caracterizar o objeto da LICITAÇÃO, que integra o Anexo II deste EDITAL. 

PROPOSTA: o conjunto formado pelos documentos apresentados pela LICITANTE 
na proposta comercial; 

PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta das LICITANTES, contendo o valor da tarifa 
do serviço público, que deverá ser elaborada de acordo com o Anexo VI (Diretrizes 
para a elaboração da PROPOSTA COMERCIAL), ainda, devera ser compatível com 
a PROPOSTA TÉCNICA, sob pena de desclassificação; 

PROPOSTA TÉCNICA: é a proposta a ser apresentada pelas LICITANTES, relativa à 
metodologia para implantação e operação e demais informações, elaborada de acordo 
com o estipulado no Anexo. 

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou oriundas de projetos associados, que a CONCESSIONÁRIA poderá 
auferir, direta ou indiretamente, nos termos deste edital e do CONTRATO, mediante 
prévia autorização do CONCEDENTE, ressalvados os SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES já autorizados neste edital e no CONTRATO. 

REMUNERAÇÃO: é a remuneração a ser auferida pela SPE, composta pela cobrança 
de tarifa do usuário e pelas demais RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, nos termos e 
condições previstos no CONTRATO; 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE: é a pessoa jurídica constituída 
pela LICITANTE VENCEDORA, nos termos e condições definidas neste EDITAL, que 
celebrará o CONTRATO com o CONTRATANTE, nos prazos e nas condições 
definidas neste Edital e que será a responsável pela execução dos SERVIÇOS e a 
construção das obras; 

SERVIÇOS: é o conjunto de atividades a serem desenvolvidas relativas aos serviços 
de saneamento básico deste instrumento, bem com as obras descritas neste EDITAL 
e anexos, que deverão ser executados pela SPE. 

SISTEMA: é o conjunto de bens, instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, 
edificações e acessórios integrantes dos sistemas de água, esgoto, limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos, objeto da CONCESSÃO, necessários à prestação dos 
serviços de saneamento básico. 

SMMA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
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CLÁUSULA 2ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

2.1. O presente contrato de CONCESSÃO reger-se-á por suas cláusulas, pelos 
dispositivos do EDITAL, pelas normas gerais de Direito Público e, especialmente, 
pela: 

Constituição Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175; 

Lei Complementar n° 101/2000; 

Lei Federal nº 8.666/1993; 

Lei Federal nº 8.987/1995; 

Lei Federal n.º 9.074/1995;  

Lei Federal nº 11.445/2007;  

Lei Federal nº 12.305/2010; 

Lei Orgânica do MUNICÍPIO de Palmeira; 

Lei Municipal nº 3.659/2014 

Lei Municipal nº XX, de regulação jurídica dos serviços de saneamento básico; 

Condições previstas no EDITAL e nos Anexos, que fazem parte integrante deste 
Contrato de CONCESSÃO; 

Demais disposições legais aplicáveis, inclusive, subsidiariamente, os princípios gerais 
de Direito. 

 

CLÁUSULA 3ª – DOS ANEXOS 

3.1. Para melhor definição do objeto da CONCESSÃO, integram o presente 
instrumento, como se nele estivessem transcritos, para todos os efeitos de direito, 
todos os anexos do EDITAL, conforme a seguir relacionados: 

VII. Minuta do Contrato de Concessão; 
VIII. PROJETO BÁSICO;  
IX. CRONOGRAMA de implementação de obras e serviços; 
X. Diretrizes para a PROPOSTA TÉCNICA e critérios de julgamento; 
XI. Diretrizes para a elaboração da PROPOSTA COMERCIAL e PLANO DE 

NEGÓCIOS e critérios de julgamento; 
XII. Modelos de Declarações; 
F. Menores de 18 anos; 
G. Declaração de ausência de fato impeditivo; 
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H. Declaração de ciência das informações do Edital; 
I. Carta de Credenciamento; 
J. Atestado de visita técnica; 
 

X. Relação de BENS VINCULADOS à concessão e de BENS REVERSÍVEIS; 
XI. Matriz de Risco da CONCESSÃO; 

XII. Metas e indicadores de qualidade, desempenho e produtividade da 
concessão. 
 

CLÁUSULA 4ª – DO REGIME JURÍDICO DA CONCESSÃO 

4.1. A presente CONCESSÃO é regida pelas disposições e pelos preceitos de Direito 
Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
disposições de Direito Privado, que lhe sejam específicas. 

4.2. O regime jurídico desta CONCESSÃO confere ao CONCEDENTE as 
prerrogativas de: 

a) alterá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, assegurando sempre o seu equilíbrio econômico-financeiro; 

b) promover sua extinção, nos termos da legislação vigente; 

c) fiscalizar sua execução; 

d) aplicar as sanções estabelecidas, além das previstas em lei, em razão de sua 
inexecução parcial ou total. 

 

CAPÍTULO II – DA CONCESSÃO 

 

CLÁUSULA 5ª – DO OBJETO DA CONCESSÃO 

5.1. Constitui objeto do presente instrumento a CONCESSÃO, precedida de obra 
pública, dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, visando a gestão integrada, no 
Município de Palmeira - PR, incluídas operação, conservação, manutenção, 
implantação, modernização, ampliação, exploração e cobrança direta aos usuários 
dos serviços necessários à consecução desse objeto ao longo do período de 
concessão, de acordo com as condições especificações descritas detalhadamente no 
PROJETO BÁSICO, Anexo II do Edital. 
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5.2. A realização dos SERVIÇOS deverá respeitar com rigor todas as disposições, 
prazos e especificações técnicas constantes no PROJETO BÁSICO, no 
CRONOGRAMA, na PROPOSTA TÉCNICA, bem como as demais disposições do 
EDITAL e do presente contrato de CONCESSÃO. 

5.3. O CONCEDENTE poderá solicitar à CONCESSIONÁRIA, em caráter emergencial 
e transitório, obedecida a legislação aplicável, a prestação de outros serviços 
relacionados ao objeto da CONCESSÃO, necessárias a assegurar o funcionamento 
dos SERVIÇOS, a segurança das pessoas, obras, equipamentos e outros bens, bem 
como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente, mantido sempre o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. 

5.3.1. A prestação dos serviços a que se refere este item 5.3. fica condicionada à 
celebração de termo aditivo entre CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, que 
regulará as formas e as condições de tal prestação. 

5.4. Para a adequada prestação dos serviços, a CONCESSÃO terá como objetivos: 

a) universalização do acesso; 

b) integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando 
à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a 
eficácia das ações e resultados; 

c) abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do 
meio ambiente; 

d) adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais 
e regionais; 

e) articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, 
de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da 
saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de 
vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; 

f) eficiência e sustentabilidade econômica; 

g) utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento 
dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

h) transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 
decisórios institucionalizados; 

i) controle social; 

j) segurança, qualidade e regularidade; 
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k) integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 
hídricos. 

l) adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água; 

m) a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; 

n) o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;  

o) a gestão integrada de resíduos sólidos;  

p) a regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos 
serviços públicos de saneamento básico, com adoção de mecanismos gerenciais e 
econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como 
forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 
11.445, de 2007. 

5.5. Havendo aumento dos serviços objeto deste contrato, em consequência da 
expansão da área dos serviços e/ou por outro fato superveniente imprevisível ou 
previsível de consequências incalculáveis, poderá ser solicitado pelo CONCEDENTE 
à SPE, ou vice-versa, o aumento do número de equipamentos, do número de pessoal 
necessário e/ou alteração da forma de prestação dos serviços e obras do SISTEMA, 
de forma a manter os padrões necessários à perfeita execução dos serviços. 

5.5.1. No caso de solicitação formal feita pela SPE da correspondente alteração 
do plano de trabalho, caberá ao CONCEDENTE decidir no prazo máximo de 45 
(quarenta e cinco) dias, para fins de aditamento contratual na forma da lei.  

 

CLÁUSULA 6ª – DO PRAZO DA CONCESSÃO 

6.1. O prazo da CONCESSÃO será de 30 (trinta) anos, contado a partir da emissão 
da primeira ordem de serviço pelo CONCEDENTE, podendo ser prorrogado por mais 
05 (cinco) anos, havendo interesse público, obedecendo-se a legislação aplicável e 
os prazos estabelecidos no CRONOGRAMA.  

 

CLÁUSULA 7ª – DA PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO 

7.1. A critério exclusivo do CONCEDENTE, para assegurar a continuidade e qualidade 
dos SERVIÇOS e com base nos relatórios técnicos sobre a regularidade e qualidade 
dos SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA e submetidos ao 
CONCEDENTE, o prazo da CONCESSÃO poderá vir a ser prorrogado, mediante 
requerimento da CONCESSIONÁRIA, que deverá estar acompanhado do respectivo 
plano de investimento para o novo período contratual. 
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7.2. O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado ao CONCEDENTE até 
24 (vinte e quatro) meses antes do término do prazo da CONCESSÃO, acompanhado 
dos comprovantes atualizados de regularidade e adimplemento das obrigações 
fiscais, previdenciárias, bem como de quaisquer outros encargos previstos na 
legislação de regência. 

7.3. O CONCEDENTE se manifestará sobre o requerimento de prorrogação até o 
último dia do 12º (décimo segundo) mês anterior ao termo final do prazo da 
CONCESSÃO devendo analisar o pedido de prorrogação, levando em consideração 
todos os dados e informações sobre a CONCESSÃO e os SERVIÇOS por ela 
prestados. 

7.4. O CONCEDENTE, dentro do prazo previsto no item anterior, decidirá acerca da 
prorrogação do prazo da CONCESSÃO, dispondo sobre a totalidade dos termos 
contratuais do novo período de CONCESSÃO, observados os requisitos técnicos 
indispensáveis para sua adequada prestação. 

7.5. As condições e procedimentos para prorrogação de que trata esta cláusula não 
se aplicam aos casos de prorrogação da CONCESSÃO para readequação do 
equilíbrio econômico-financeiro, previstos nesta CONCESSÃO. 

 

CLÁUSULA 8ª – DA CONCESSIONÁRIA 

8.1. A CONCESSIONÁRIA assumirá a forma de sociedade de propósito específico – 
SPE e deverá ter como único objeto a execução dos SERVIÇOS. 

8.2. O prazo de duração da SPE deverá corresponder ao prazo para cumprimento de 
todas as suas obrigações aqui previstas. 

8.3. O controle efetivo da CONCESSIONÁRIA poderá ser transferido nos termos da 
CLÁUSULA 27ª desta CONCESSÃO, sendo livres a cessão, alienação e transferência 
de ação que não importem na mudança do controle. 

8.4. A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer garantias nos termos previstos na 
CLÁUSULA 21ª, desta CONCESSÃO. 

 

CLÁUSULA 9ª – DOS BENS QUE INTEGRAM A CONCESSÃO 

9.1. A CONCESSÃO será integrada pelos bens que lhe estão vinculados e pelos bens 
considerados reversíveis, conforme relação contida no Anexo VII, bem como os 
demais bens que venham a ser adquiridos ou construídos pela CONCESSIONÁRIA, 
ao longo do período da CONCESSÃO. 

9.1.1. Na data de assunção dos SERVIÇOS, as PARTES deverão assinar o Termo de 
Assunção dos SERVIÇOS e de Recebimento dos Bens, que relacionará todos os bens 
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vinculados à CONCESSÃO e de bens reversíveis, que serão estes entregues pelo 
CONCEDENTE, quando da extinção da CONCESSÃO. 

9.2. Os bens vinculados à CONCESSÃO e os bens reversíveis não poderão ser 
alienados ou onerados pela CONCESSIONÁRIA, sem prévia anuência do 
CONCEDENTE, por qualquer forma, sob pena de caducidade, sendo que estes 
reverterão ao CONCEDENTE, quando da extinção da CONCESSÃO. 

9.2.1. Somente serão aceitos alienação de bens vinculados à CONCESSÃO, caso a 
operação seja realizada para a sua aquisição, a exemplo dos usuais “Leasing e CDC”, 
realizados para compra de veículos e equipamentos. 

9.2.1.1. A alienação de que trata o item 9.2.1. não poderá ter prazo previsto de 
liquidação, superior a duração do contrato de CONCESSÃO ou sua prorrogação se 
for o caso. 

9.3. Os bens da CONCESSIONÁRIA que não estejam vinculados à CONCESSÃO ou 
que não sejam definidos como reversíveis e, portanto, não sejam considerados como 
essenciais à execução dos SERVIÇOS, poderão ser onerados ou alienados pela 
CONCESSIONÁRIA, desde que tal oneração ou alienação não afete a qualidade dos 
SERVIÇOS ou a diminuição das condições econômicas, técnicas ou operacionais da 
CONCESSIONÁRIA, para continuidade da adequada prestação dos SERVIÇOS. 

9.4. Para os efeitos do disposto nos itens anteriores, os bens deverão estar 
devidamente registrados na contabilidade da CONCESSIONÁRIA, de modo a permitir 
a sua fácil identificação pelo CONCEDENTE. 

9.5. Deverão ser arrolados todos os imóveis, veículos, equipamentos, contratos e 
direitos, reversíveis ou não, necessários à prestação adequada e contínua dos 
SERVIÇOS. 

9.6. Ao longo de toda a vigência da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá 
manter os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO e os BENS REVERSÍVEIS em 
condições adequadas de uso, assim entendidos os bens que respeitem às normas 
técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, 
entre outros parâmetros essenciais à sua boa utilização. 

9.7. A vinculação de que trata esta cláusula deve constar expressamente de todos os 
negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros, que envolvem os BENS 
VINCULADOS À CONCESSÃO. 

9.8. A CONCESSIONÁRIA não poderá dispor dos BENS VINCULADOS À 
CONCESSÃO sem prévia anuência do CONCEDENTE. 

9.9. A CONCESSIONÁRIA solicitará a autorização para a alienação ou substituição 
do BEM VINCULADO À CONCESSÃO, indicando, quando for o caso, as razões de 
sua decisão e a descrição do bem substituto. 
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9.10. O CONCEDENTE decidirá a respeito da solicitação da CONCESSIONÁRIA no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis e seu silêncio equivalerá à autorização  da 
disposição ou substituição do BEM VINCULADO À CONCESSÃO. 

9.11. O CONCEDENTE poderá negar a solicitação realizada pela CONCESSIONÁRIA 
desde que fundamente sua decisão por meio da demonstração dos prejuízos que a 
disposição do BEM VINCULADO À CONCESSÃO possa causar aos SERVIÇOS. 

9.12. Após efetivada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a CONCESSIONÁRIA 
comunicará ao CONCEDENTE a alteração no conjunto dos BENS VINCULADOS A 
CONCESSÃO. 

9.13. Extinta a CONCESSÃO, reverterão ao CONCEDENTE todos os bens definidos 
como reversíveis no Anexo VII desta CONCESSÃO. 

9.14. Não caberá à CONCESSIONÁRIA qualquer indenização pela reversão dos bens 
indicados no Anexo VII desta CONCESSÃO, ressalvado o caso de substituição do 
bem ou conjunto de bens que não seja integralmente amortizada no curso da 
CONCESSÃO. 

9.15. Os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO descritos no Anexo VII desta 
CONCESSÃO e outros não serão objeto de reversão ao CONCEDENTE. 

9.16. A implantação de novas infraestruturas, a substituição, redução ou ampliação 
do rol de bens reversíveis previsto no Anexo VIII deverá ser feita por meio do aditivo 
contratual. 

9.17. O CONCEDENTE poderá reter os pagamentos devidos à CONCESSIONÁRIA 
no valor necessário para reparar os danos e irregularidades eventualmente 
detectados em relação aos bens reversíveis, desde que observado para tanto o devido 
processo legal, nos termos da CLÁUSULA 29ª. 

 

CLÁUSULA 10ª – DAS ÁREAS 

10.1. As ÁREAS necessárias para execução das obras e serviços deverão ser 
disponibilizadas pelo MUNICÍPIO, por todo o período de execução do CONTRATO, 
como outorga de direitos à CONCESSIONÁRIA em face da Administração Pública. 

10.2 Para a implantação e operação de XX, o MUNICÍPIO deverá disponibilizar a 
seguinte área, com dimensão suficiente e em condições que assegure a viabilidade 
locacional e ambiental do respectivo empreendimento, considerando-se a legislação 
ambiental e normativas técnicas aplicáveis: xxxxxxxxxxxxxxx [SMMA – indicar dados 
do imóvel]. 
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CLÁUSULA 11ª – DAS OBRAS 

11.1. No prazo de até 60 (sessenta) dias anteriores ao início de cada etapa e/ou obras, 
a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao CONCEDENTE o PROJETO 
EXECUTIVO das obras, sob sua responsabilidade, além da METODOLOGIA DE 
EXECUÇÃO dos serviços já entregue na fase de PROPOSTA TÉCNICA, que fazem 
parte do objeto da CONCESSÃO. 

11.2. Após a data da entrega do PROJETO EXECUTIVO pela CONCESSIONÁRIA, o 
CONCEDENTE terá 20 (vinte) dias para a sua análise e aprovação do PROJETO 
EXECUTIVO e METODOLOGIA DE EXECUÇÃO. 

11.3. Caso o CONCEDENTE determine alguma alteração à e METODOLOGIA DE 
EXECUÇÃO e ao PROJETO EXECUTIVO, quando de sua análise, a 
CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 30 (trinta) dias para proceder à alteração 
determinada. 

11.4. A partir da alteração, o CONCEDENTE terá novo prazo de 10 (dez) dias para a 
análise e aprovação da METODOLOGIA DE EXECUÇÃO e PROJETO EXECUTIVO, 
devendo emitir o respectivo termo de aprovação. 

12.5. Caso tenha transcrito qualquer prazo mencionado nesta Cláusula sem a 
manifestação do CONCEDENTE acerca das versões iniciais ou de suas 
adaptações/alterações, a METODOLOGIA DE EXECUÇÃO e o PROJETO 
EXECUTIVO serão considerados aprovados. 

11.6. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela obtenção das LICENÇAS nos 
prazos definidos no CRONOGRAMA, e à sua manutenção pelo prazo necessário à 
execução dos SERVIÇOS, arcando com os custos correspondentes. 

11.6.1. Caso a obtenção das LICENÇAS não seja viabilizada ou ocorra atraso na sua 
viabilização ou, ainda, caso uma das LICENÇAS seja suspensa ou cancelada, por 
problemas existentes nas áreas disponibilizadas pelo MUNICÍPIO ou nas diretrizes 
ambientais básicas disponibilizadas pelo CONCEDENTE ou por outro fato não 
imputável à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas da 
CONCESSÃO: 

a) os prazos do CRONOGRAMA deverão ser revistos; 

b) o MUNICÍPIO deverá disponibilizar outra área adequada à instalação das estruturas 
e execução dos serviços, sem ônus à CONCESSIONÁRIA; 

c) a CONCESSIONÁRIA ficará isenta da aplicação das sanções referentes à obtenção 
e manutenção das LICENÇAS, previstas na presente CONCESSÃO e na legislação 
pertinente; 

11.7 A CONCESSIONÁRIA será responsável pela obtenção e manutenção das 
autorizações, licenças, alvarás e demais atos administrativos a serem emitidos pelos 
órgãos competentes, relativos a todas as atividades a serem executadas em tal aterro. 
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11.8. As OBRAS serão iniciadas quando se verificar a ocorrência de todos os atos 
abaixo citados: 

a) aprovação do PROJETO EXECUTIVO por parte do CONCEDENTE; 

b) obtenção das LICENÇAS pertinentes, nos termos previstos nesta CONCESSÃO. 

11.8.1. Uma vez ocorridos os fatos relacionados neste item 11.8., o CONCEDENTE 
deverá emitir a ordem de serviço, para que a CONCESSIONÁRIA dê início à execução 
das OBRAS. 

11.9. A execução das OBRAS deverá obedecer ao PROJETO BÁSICO, PROJETO 
EXECUTIVO, METODOLOGIA DE EXECUÇÃO e CRONOGRAMA. 

11.10. A CONCESSIONÁRIA deverá utilizar materiais cuja qualidade seja compatível 
com as normas editadas pelos órgãos técnicos especializados e, ainda, cumprir todas 
as especificações e normas técnicas brasileiras que assegurem a integral solidez e 
segurança às OBRAS, tanto na sua fase de construção, quanto na de operação. 

11.11. A eventual reprovação, pelo CONCEDENTE, de parcela ou totalidade das 
OBRAS, em qualquer momento, em decorrência da ação ou omissão da 
CONCESSIONÁRIA, não implicará alteração dos prazos nem eximirá a 
CONCESSIONÁRIA da aplicação das multas contratuais. 

11.12. A fiscalização das OBRAS dar-se-á nos termos da Cláusula 29ª da 
CONCESSÃO. 

11.13. O aceite das OBRAS será realizado ao termino de cada uma das fases do 
CRONOGRAMA constante da Proposta da CONCESSIONÁRIA. 

11.14. Ao término de cada fase do CRONOGRAMA, a CONCESSIONÁRIA 
comunicará o fato ao CONCEDENTE, por escrito, para que este último, dentro de 10 
(dez) dias, a partir da data da comunicação, proceda às vistorias necessárias. 

11.15. Caso, no prazo referido no item 11.14, o CONCEDENTE ateste que a parcela 
ou totalidade das OBRAS entregues pela CONCESSIONÁRIA está em ordem e que 
tenha sido implantada de acordo com as estipulações desta CONCESSÃO, expedirá 
o respectivo Termo de Aceite da Obra. Caso contrário, a CONCESSIONÁRIA será 
notificada para que corrija as imperfeições apontadas, obrigando-se a realizar, 
imediatamente, os reparos e/ou complementações exigidos. 

11.15.1 Na hipótese de omissão do CONCEDENTE, no prazo referido no item acima 
em relação à realização da vistoria, ou a emissão da notificação de correção e/ou à 
emissão do Termo de Aceite da Obra, a fase das OBRAS em questão será 
considerada aceita pela CONCESSIONÁRIA no dia seguinte ao término do prazo 
referido no item 11.14. 

11.16. Até o final da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA ficará obrigada a reparar, 
corrigir, remover, reconstituir ou substituir, sem ônus adicionais ao CONCEDENTE, 
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no total ou em parte, as OBRAS em que foram verificados vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da sua execução por parte da CONCESSIONÁRIA. 

11.17 O aceite das OBRAS pelo CONCEDENTE não exclui a responsabilidade civil 
da CONCESSIONÁRIA pela solidez e segurança das obras, nos limites estipulados 
desta CONCESSÃO e no Código Civil. 

 

CLÁUSULA 12ª – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1. A CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo da CONCESSÃO, deverá prestar 
os SERVIÇOS de acordo com o disposto nesta CONCESSÃO, visando o pleno e 
satisfatório atendimento dos USUÁRIOS. 

12.2. Na prestação dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA terá ampla liberdade na 
direção de seus negócios, investimentos, pessoal e tecnologia, e observará as 
prescrições desta CONCESSÃO, da legislação específica, das normas 
regulamentares e das instruções e determinações do CONCEDENTE. 

12.3. A prestação dos SERVIÇOS deverá ser efetivada em conformidade com a 
legislação aplicável, dos planos e políticas municipais para o setor ambiental, do 
saneamento básico e da limpeza publica, bem como dos regulamentos atualmente 
vigentes ou que vierem a ser editados no decorrer da presente CONCESSÃO, bem 
como a apresentada na PROPOSTA TÉCNICA, no PROJETO EXECUTIVO e no 
PROJETO BÁSICO, as normas técnicas e os demais regulamentos aplicáveis, tendo 
sempre em vista o interesse público na obtenção de serviço adequado, devendo ainda 
realizar a perfeita manutenção dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO e BENS 
REVERSÍVEIS, bem como as obras e investimentos previstos nos instrumentos de 
vínculo obrigacionais. 

12.4. Para os efeitos do que estabelece o item 12.3, serviço adequado é o que satisfaz 
as condições efetivas de regularidade, universalidade, eficiência, atualidade, 
generalidade, segurança, continuidade e cortesia na sua prestação e modicidade da 
contraprestação, considerando-se: 

a) REGULARIDADE: A regularidade é caracterizada pela execução continuada dos 
SERVIÇOS, com a estrita observância do disposto na presente CONCESSÃO e seus 
Anexos, na Lei, na regulamentação aplicável e na METODOLOGIA DE EXECUCAO; 

b) UNIVERSALIDADE corresponderá à progressiva busca de eliminação das 
barreiras de acesso geográfico ou econômico aos serviços públicos de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos a qualquer pessoa, independentemente de sua condição 
pessoal, social ou econômica; 

c) EFICIÊNCIA: a execução dos SERVIÇOS de acordo com as normas técnicas 
aplicáveis e em padrões satisfatórios estabelecidos na regulamentação aplicável, que 
assegurem, quantitativa e qualitativamente, em caráter permanente, o cumprimento 
da CONCESSÃO; 
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d) ATUALIDADE: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, 
e de sua conservação e manutenção, bem como a melhoria e a expansão dos 
serviços, notadamente por meio da absorção dos avanços tecnológicos ao longo do 
prazo da CONCESSÃO na medida das necessidades dos USUÁRIOS, nos termos 
definitivos na CONCESSÃO; 

e) GENERALIDADE: A generalidade é caracterizada pela execução dos serviços em 
caráter não discriminatório a todos os munícipes, observadas as particularidades de 
cada região e os critérios objetivos de distribuição do serviço; 

f) CORTESIA: A cortesia corresponderá ao atendimento cordial, urbano ou educado 
dos usuários, bem como ao dever de informar sobre os SERVIÇOS, de responder 
questões e de atender às solicitações dos usuários; 

g) CONTINUIDADE: A continuidade corresponderá à garantia de fruição ininterrupta 
dos SERVIÇOS pela população, sem paralisações injustificadas; 

h) MODICIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO: a justa correlação entre os encargos da 
CONCESSÃO, e o valor pago pelo CONCEDENTE. 

i) QUALIDADE: a QUALIDADE dos SERVIÇOS envolve a adoção de procedimentos 
e praticas, visando à continuidade da prestação dos SERVIÇOS  e do atendimento 
aos USUÁRIOS, não acarretando riscos à saúde ou à segurança destes e da 
comunidade, exceto os intrínsecos à própria atividade. 

j) SEGURANÇA: A segurança corresponderá à execução diligente dos SERVIÇOS, 
de forma a garantir a preservação do meio ambiente, da saúde pública e dos 
equipamentos públicos e privados, eventualmente utilizados pela 
CONCESSIONÁRIA, bem como, para preservar a incolumidade física dos usuários, 
dos empregados da CONCESSIONÁRIA e de terceiros, cabendo à 
CONCESSIONÁRIA: 

• avisar de imediato ao CONCEDENTE e demais autoridades 
competentes acerca de qualquer fato que, como resultado de suas 
atividades concedidas, ponham em risco a saúde e a segurança 
publica. O aviso deve incluir as possíveis causas que deram origem 
ao fato, assim como as medidas tomadas e planejadas para sua 
solução; 

• na ocorrência de sinistro, avisar imediatamente ao CONCEDENTE 
e apresentar, em um prazo de até 10 (dez) dias contados da data da 
sua ocorrência, um relatório detalhado sobre as causas que lhe 
deram origem e as medidas tomadas para o seu controle; 

• capacitar os seus empregados para preservação e atendimento de 
situações de emergência e de sinistro; e 

• proporcionar o auxílio que seja solicitado pelas autoridades 
competentes, em caso de emergência ou de sinistro. 

12.7. A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a avisar previamente o CONCEDENTE 
acerca de quaisquer circunstâncias que afetem a qualidade, continuidade, eficiência 
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e segurança, que atinjam os MUNÍCIPES ou impliquem modificação das condições 
de prestação dos SERVIÇOS. 

12.8. Quaisquer normas, regulamentos, instruções ou determinações de caráter geral 
e que sejam aplicáveis aos SERVIÇOS, expedidas pelo Poder Público competente, 
deverão ser atendidas pela CONCESSIONÁRIA como condições implícitas desta 
CONCESSÃO. 

12.9. Sem prejuízo do cumprimento do estabelecido na legislação, a 
CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter os níveis de continuidade e qualidade dos 
SERVIÇOS, aplicando-se, quando for o caso, a legislação superveniente devendo ser 
respeitado o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO. 

 

CLÁUSULA 13ª – METAS DE DESEMPENHO DA CONCESSIONÁRIA NA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1. A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir, nos termos desta CONCESSÃO, as 
metas de desempenho previstas no Anexo IX do EDITAL. 

13.2. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA ficar impedida de atingir as metas, total 
ou parcialmente, por motivos não imputáveis à CONCESSIONÁRIA, o CONCEDENTE 
promoverá alterações nos objetivos e metas da CONCESSÃO, com a finalidade de 
atender o interesse público, limitada na parte do SERVIÇO em que for a 
CONCESSIONÁRIA impedida de prestar, sem prejuízo de cumprimento, se for o caso, 
das demais disposições desta CONCESSÃO aplicáveis à espécie, observada a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO. 

 

CAPÍTULO III – DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA CONCESSÃO 

 

CLÁUSULA 14ª – DAS RECEITAS DA CONCESSIONÁRIA 

14.1. A CONCESSIONÁRIA terá o direito a receber a REMUNERAÇÃO pelos 
SERVIÇOS prestados, composta pela cobrança de tarifa do usuário e pela obtenção 
de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, necessárias à execução do SERVIÇO nos 
termos e condições previstos no CONTRATO. 

14.2. As receitas líquidas decorrentes de fontes de receitas alternativas, acessórias 
e/ou complementares, bem como os investimentos para sua viabilidade econômica, 
serão de responsabilidade e propriedade da CONCESSIONÁRIA. 

14.2.1 A exploração de fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias 
ou de projetos associados deverá atender a legislação municipal, estadual e federal 
pertinente. 
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CLÁUSULA 15ª – DO INÍCIO DA AFERIÇÃO DE RECEITAS PELA 
CONCESSIONÁRIA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

15.1. Em conformidade com o que dispõe esta CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA 
deverá, a partir da data de assunção e efetiva execução dos SERVIÇOS – o que 
dependerá de Ordem de Serviço do CONCEDENTE – , receber diretamente dos 
usuários tarifa ou preço público, e ainda, previamente, os direitos de uso das áreas 
indicadas na CLÁUSULA 10ª para execução do serviços, bem como explorar as 
demais receitas admitidas na CLÁUSULA 14ª acima, nas condições e nos termos 
previstos nesta CONCESSÃO, através do edital e seus anexos. 

15.2. O valor da tarifa a ser cobrada pela CONCESSIONÁRIA dos usuários será de 
R$ XX,XX (xxxxxx reais), conforme PROPOSTA COMERCIAL declarada vencedora, 
para remuneração dos serviços seguintes serviços objeto desta CONCESSÃO. 

15.2.1. A tarifa de coleta, transporte e destinação final adequada de resíduos sólidos 
será cobrada pela CONCESSIONÁRIA com a conta de água e esgoto, mensalmente. 

15.2.2. Caberá à CONCESSIONÁRIA providenciar a coordenação e estruturação do 
compartilhamento da estrutura de cobrança das contas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e coleta, transporte e destinação final adequada de resíduos 
sólidos. 

 

CLÁUSULA 16ª – DO VALOR DA CONCESSÃO 

16.1 O valor da presente CONCESSÃO é de R$ XX.XXX.XXX,XX (xxxxxxx milhões), 
tendo como referência a data de apresentação da proposta comercial. 

16.1.1. O valor contemplado no item acima tem efeito meramente indicativo, não 
podendo ser utilizado por nenhuma das partes para pleitear a recomposição do 
equilíbrio-financeiro da CONCESSÃO. 

16.1.2. A remuneração deverá possibilitar o pagamento dos custos de operação, 
manutenção e custos financeiros, decorrentes dos investimentos realizados pela 
CONCESSIONÁRIA. 

 

CLÁUSULA 18ª – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONCESSÃO 

18.1. A CONCESSIONÁRIA declara ter pleno conhecimento da natureza e extensão 
dos riscos por ela assumidos na CONCESSÃO, bem como tê-los levado em 
consideração na formulação de sua PROPOSTA. 

18.2. A CONCESSIONÁRIA faz jus à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
da CONCESSÃO. 

18.3. A matriz de risco do contrato está disposta no Anexo VIII do Edital: 
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18.4. A parte que se sentir prejudicada poderá suscitar o reequilíbrio econômico-
financeiro da CONCESSÃO diante da ocorrência dos seguintes fatos: 

18.4.1. modificação unilateral da CONCESSÃO ou dos requisitos mínimos para a 
prestação dos serviços, imposta pelo CONCEDENTE; 

18.4.2. alteração na disciplina jurídica dos SERVIÇOS ou na ordem tributária, 
ressalvados os impostos incidente sobre a pessoa da CONCESSIONÁRIA, e não 
sobre sua atividade, como o imposto sobre a renda ou lucro; 

18.4.3. CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR; 

18.4.4. ocorrências supervenientes, decorrentes de fato da Administração, que 
resultem, comprovadamente, em alteração extraordinária, para mais ou para menos, 
dos custos da CONCESSIONÁRIA. 

18.5. A solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO pela 
CONCESSIONÁRIA deverá ser efetuada por meio de requerimento fundamentado, 
acompanhado de relatório técnico ou laudo pericial, bem como da documentação 
pertinente que demonstre cabalmente o impacto da ocorrência na formação dos 
custos ou na estimativa de receitas da CONCESSIONÁRIA. 

18.6. Na hipótese da cláusula anterior, o mérito do pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro deverá ser decidido pelo CONCEDENTE em até 60 (sessenta) dias, 
contados a partir do protocolo do requerimento da CONCESSIONÁRIA, prazo durante 
o qual deverão ser emitidos os pareceres técnico e jurídico para análise do pleito. 

18.7. O procedimento de reequilíbrio da CONCESSÃO iniciado pelo CONCEDENTE 
deverá ser objeto de comunicação à CONCESSIONÁRIA, acompanhado de cópia dos 
laudos e estudos realizados para caracterizar a situação ensejadora da revisão. 

 

CLÁUSULA 19ª – DO REAJUSTE DA TARIFA  

19.1. O valor de cada um dos componentes da tarifa paga pelo usuário será reajustada 
a cada 12 (doze) meses, a contar de sua data base (data de apresentação da proposta 
comercial), com base na seguinte fórmula paramétrica: 

 
[incluir] 
 
19.2. Os valores contratados terão como data-base econômica e tributária o mês de 
XXXXXX de XXXX [SMMA – indicar data de apresentação da proposta comercial], e 
serão mantidos durante a execução contratual. 

19.3. Quando da formalização da CONCESSÃO, caso se comprove o desequilíbrio 
do valor de cada um dos componentes da tarifa com relação à data-base fixada, estes 
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poderão ser revisados, por solicitação da CONCESSIONÁRIA e por decisão do 
CONCEDENTE, na forma da CLÁUSULA 18ª. 

19.4. O processo de reajuste tarifário será automático, na forma da lei. 

 

CAPÍTULO IV – DA GARANTIA E SEGURO 

 

CLÁUSULA 21ª – DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA CONCESSÃO PELA 
CONCESSIONÁRIA 

21.1 Em garantia do bom cumprimento das obrigações assumidas na CONCESSÃO, 
a CONCESSIONÁRIA prestou a GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO no 
valor de R$ xxxxxxxxxx, montante correspondente a xx% (xx por cento) do valor do 
CONTRATO e será reajustada anualmente, na mesma proporção do reajuste da 
REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA, e poderá ser prestada em uma das 
seguintes modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

21.1.1 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO será reduzida 
proporcionalmente, de forma que se mantenha, até a extinção da CONCESSÃO, o 
montante correspondente a 1% (um por cento) do saldo remanescente do valor da 
CONCESSÃO. 

21.2 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO deverá ser mantida pela 
CONCESSIONÁRIA até a data de extinção da CONCESSÃO, por meio de renovações 
periódicas. 

21.3 Se houver prorrogação no prazo de vigência da CONCESSÃO, a 
CONCESSIONÁRIA fica obrigada a providenciar a renovação da GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DA CONCESSÃO, nos termos e condições originalmente aprovados 
pelo CONCEDENTE. 

21.4 O CONCEDENTE recorrerá à GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO 
sempre que a CONCESSIONÁRIA não proceder, nos prazos definidos nesta 
CONCESSÃO, ao pagamento das multas que, porventura, forem aplicadas de forma 
definitiva, em âmbito administrativo, atendido os princípios do contraditório e da ampla 
defesa, e/ou ao pagamento dos prêmios dos seguros previstos neste instrumento, ou 
sempre que seja necessário, nos termos referidos nesta CONCESSÃO; 

21.5 Sempre que o CONCEDENTE utilizar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DA 
CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à reposição de seu montante 
integral, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de utilização. 
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21.6 O recurso à GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO será efetuado por 
meio de comunicação escrita dirigida pelo CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, 
respeitados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 

21.7 Qualquer modificação nos termos e nas condições da GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DA CONCESSÃO deverá ser previamente aprovada pelo 
CONCEDENTE. 

21.8 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO, prestada pela 
CONCESSIONÁRIA, somente será liberada ou restituída, após 05 (cinco) dias 
contados da data da extinção da CONCESSÃO. 

 

CLÁUSULA 22º - DOS SEGUROS 

22.1 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a contratar, às suas expensas, antes da 
assinatura do contrato, junto à seguradora de sua livre escolha, seguro contra todos 
os riscos inerentes à execução dos SERVIÇOS, em condições aceitáveis pelo 
CONCEDENTE, o qual deverá ser mantido durante todo o prazo da CONCESSÃO. 

22.3 O CONCEDENTE deverá ser indicado como co-segurado nas apólices de 
seguros referidos nesta Cláusula, devendo seu cancelamento, suspensão, 
modificação ou substituição ser previamente aprovado pelo CONCEDENTE. 

22.4 Ocorrendo a hipótese de sinistros referentes às OBRAS não cobertos pelos 
seguros contratados, a CONCESSIONÁRIA responderá isoladamente pelos danos e 
prejuízos que, eventualmente, causar ao CONCEDENTE em decorrência da 
execução das OBRAS, correndo às suas expensas, exclusivamente, as indenizações 
resultantes de tais danos e prejuízos. 

22.5 Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de 
contratar ou manter as apólices de seguro de que trata esta Cláusula, deverá o 
CONCEDENTE, mediante prévia ciência à CONCESSIONÁRIA, proceder à 
contratação e ao pagamento direto dos prêmios das referidas apólices, correndo os 
respectivos custos por conta exclusiva da CONCESSIONÁRIA, que permanecerá 
responsável pelos eventuais danos ou ônus decorrentes da falta de cumprimento das 
obrigações. 

22.6 O não reembolso em caráter imediato, pela CONCESSIONÁRIA, das despesas 
realizadas pelo CONCEDENTE na forma prevista no item anterior, autoriza o 
CONCEDENTE a se utilizar da GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO, até o 
limite de tias despesas. 

22.7 A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao CONCEDENTE, em até 15 
(quinze) dias da data de assunção dos SERVIÇOS, as apólices dos seguros 
contratados, com a finalidade de verificar suas condições. 
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22.10 A CONCESSIONÁRIA deverá comprovar ao CONCEDENTE, até o 10º 
(décimo) dia útil de cada exercício social, que as apólices de seguro previstas nesta 
CONCESSÃO estarão válidas até o último dia do exercício social em curso. 

22.11 A CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao CONCEDENTE cópia autenticada dos 
comprovantes de quitação dos prêmios relativos aos seguros contratados, no prazo 
de máximo de 10 (dez) dias após seu respectivo pagamento. 

 

CAPÍTULO V – DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS PARTES 

 

CLÁUSULA 23ª – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE 

23.1 Sem prejuízo de suas demais atribuições previstas em lei e nesta CONCESSÃO, 
incumbe ao CONCEDENTE: 

23.1.1 zelar pela boa qualidade dos SERVIÇOS; 

23.1.2 fiscalizar, juntamente com a ENTIDADE REGULADORA, a prestação dos 
SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO e aplicar as penalidades legais, regulamentares 
e contratuais, no âmbito de suas atribuições legais e contratuais; 

23.1.3 manter estrutura funcional e organizacional adequada para fiscalização dos 
SERVIÇOS; 

23.1.4 acompanhar o desenvolvimento das ações da CONCESSIONÁRIA, para que 
sejam garantidas boas condições de saúde à população; 

23.1.5 intervir na CONCESSÃO, nos casos e nas condições previstas neste 
instrumento; 

23.1.6 extinguir a CONCESSÃO, nos casos e nas condições previstas neste 
instrumento; 

23.1.7 cumprir e fazer cumprir as disposições e condições do EDITAL e deste 
instrumento; 

23.1.8 receber, apurar e solucionar as queixas e reclamações dos USUÁRIOS, que 
serão cientificados das providências tomadas; 

23.1.9 declarar de utilidade pública, em caráter de urgência, e promover a 
desapropriação ou instituição de servidão administrativa, nas esferas judicial e/ou 
extrajudicial, estabelecer limitações administrativas e autorizar ocupações 
temporárias de todos os bens imóveis necessários para assegurar a realização e a 
conservação dos SERVIÇOS, nos prazos definidos no CRONOGRAMA; 
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23.1.10 estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos 
SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA; 

23.1.11 estimular a formação de associações de USUÁRIOS para a defesa de 
interesses relativos aos SERVIÇOS; 

23.1.12 fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza 
relacionados à CONCESSÃO, solicitados por escrito pela CONCESSIONÁRIA, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

23.1.13 promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e 
conservação do meio ambiente; 

23.1.14 assegurar à CONCESSIONÁRIA a plena utilização dos bens vinculados à 
CONCESSÃO e dos bens reversíveis, perante qualquer instância do poder público de 
quaisquer de suas esferas; 

23.1.15 pagar à CONCESSIONÁRIA as indenizações previstas na legislação aplicável 
e neste instrumento, quando devidas, decorrentes das hipóteses de extinção da 
CONCESSÃO referidas neste instrumento; 

23.1.16 examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pela 
CONCESSIONÁRIA, com vistas à construção, reformulação e/ou adaptação dos 
SERVIÇOS, sem prejuízo das autorizações pertinentes previstas na legislação em 
vigor; 

23.1.17 realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis da 
CONCESSIONÁRIA; 

23.1.18 manter em seus arquivos o PROJETO BÁSICO e o PROJETO EXECUTIVO, 
bem como a documentação referente à execução das OBRAS, que lhe serão 
encaminhados pela CONCESSIONÁRIA posteriormente ao recebimento das OBRAS; 

23.1.19 auxiliar e apoiar, juntamente com a ENTIDADE REGULADORA, a 
CONCESSIONÁRIA no relacionamento com os demais prestadores de serviços 
públicos, com as demais autoridades municipais, estaduais e federais, e com as 
comunidades de USUÁRIOS, buscando facilitar o cumprimento das obrigações 
previstas neste instrumento; 

23.1.20 adotar as medidas e praticar os atos necessários para colaborar com a 
CONCESSIONÁRIA na obtenção de financiamentos para prestação dos SERVIÇOS, 
inclusive anuir no respectivo instrumento de financiamento, se assim exigir a 
instituição financiadora; 

23.1.21 emitir as licenças, alvarás e demais atos administrativos que sejam de sua 
responsabilidade, nos termos do CRONOGRAMA e da legislação vigente. 

23.1.22 responder por quaisquer questões e passivos relativos a atos ou fatos 
anteriores à assunção dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, ainda que tais 
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questões e passivos sejam verificados após tal data, sobre os quais não poderá ser 
imputada responsabilidade à CONCESSIONÁRIA. 

23.1.23 disponibilizar, por todo o período de execução do CONTRATO, das áreas 
XXXX e em condições que assegure a viabilidade locacional e ambiental do respectivo 
empreendimento, considerando-se a legislação ambiental e normativas técnicas 
aplicáveis. 

 

CLÁUSULA 24º - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA SPE 

24.1 Sem prejuízo de suas demais atribuições previstas em lei e nesta CONCESSÃO, 
incumbe à SPE: 

24.1.1 prestar os SERVIÇOS adequadamente, na forma prevista no EDITAL neste 
instrumento e nas demais disposições técnicas aplicáveis; 

24.1.2 cumprir e fazer cumprir as disposições desta CONCESSÃO e demais normas 
aplicáveis; 

24.1.3 manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à CONCESSÃO e 
dos bens reversíveis; 

24.1.4 manter à disposição do CONCEDENTE os documentos, projetos, registros 
contábeis e demais informações técnicas, operacionais e financeiras relativas à 
CONCESSÃO; 

24.1.5 permitir aos encarregados pela fiscalização do CONCEDENTE e da 
ENTIDADE REGULADORA o seu livre acesso, em qualquer época, às obras, aos 
equipamentos e às instalações vinculadas à CONCESSÃO, sempre devidamente 
identificado e acompanhado por funcionário da CONCESSIONÁRIA; 

24.1.6 zelar pela integridade dos bens afetos à CONCESSÃO, mediante a contratação 
dos respectivos seguros; 

24.1.7 captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos 
SERVIÇOS; 

24.1.9 obter, junto às autoridades competentes, as LICENÇAS, necessárias à 
execução dos SERVIÇOS; 

24.1.10 executar todos os serviços, atividades e obras relativas à CONCESSÃO com 
zelo, diligência e economia, devendo sempre utilizar a técnica aplicável a cada uma 
das tarefas desempenhadas, de acordo com as normas, padrões e especificações 
estabelecidas pelo CONCEDENTE; 

24.1.11 adotar as providências necessárias, inclusive judiciais, para a garantia do 
patrimônio vinculado e reversível à CONCESSÃO; 
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24.1.12 auxiliar o CONCEDENTE na preservação do meio ambiente, zelando pela 
proteção dos recursos naturais; 

24.1.13 providenciar para que seus empregados e agentes, bem como de suas 
contratadas, encarregados da segurança de bens e pessoas, sejam registrados 
perante as repartições competentes, usem visivelmente crachá indicativo de suas 
funções e estejam instruídos a prestar apoio à ação da autoridade competente; 

24.1.14 prestar, no prazo determinado e no que lhe for atribuível, as informações que 
lhe forem solicitadas pelo CONCEDENTE; 

24.1.15 adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não 
autorizada dos bens integrantes da CONCESSÃO, mantendo o CONCEDENTE 
informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilização; 

24.1.16 manter atualizado e fornecer ao CONCEDENTE, sempre que solicitado, e 
principalmente ao final da CONCESSÃO, todos os documentos, desenhos e cadastros 
das instalações e equipamentos referentes à execução dos SERVIÇOS; 

24.1.17 responder, nos termos da lei, pelos danos e/ou prejuízos causados, por si, por 
seus prepostos ou por terceiros por ela contratados, ao CONCEDENTE, na execução 
das atividades da CONCESSÃO; 

24.1.18 manter em situação regular os encargos tributários, trabalhistas, 
previdenciários e comerciais resultantes desta CONCESSÃO; 

24.1.19 contratar e manter vigentes a GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO 
e os seguros; 

24.1.20 prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se 
integrado às atividades da CONCESSÃO, que sejam observadas rigorosamente as 
regras do EDITAL, desta CONCESÃO e demais disposições legais, regulamentares e 
técnicas aplicáveis, informando, ainda, aos terceiros que não haverá qualquer relação 
jurídica entre estes e o CONCEDENTE; 

24.1.21 suspender a execução dos SERVIÇOS, na hipótese de o atraso no 
pagamento dos SERVIÇOS realizados superar o prazo de 90 (noventa) dias, na forma 
da lei; 

24.1.22 sem prejuízo da remuneração pelos serviços prestados através da tarifa, 
auferir RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, referente a serviços prestados a outras 
pessoas físicas ou jurídicas, desde que formalmente autorizada pelo CONCEDENTE; 

24.1.23 responsabilizar-se pela obtenção e manutenção das autorizações, licenças, 
alvarás e demais atos administrativos a serem emitidos pelos órgãos competentes, 
relativos à instalação, operação, manutenção dos SERVICOS; 

282 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 



 
 

24.1.24 implantar, operar e manter linhas de comunicação direta com os usuários, 
minimamente, via telefone com acesso gratuito via 0800 (zero oitocentos), e via 
internet. 

24.1.25 manter, durante todo o período de execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA 25ª – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS  

25.1. Respeitadas as regras e parâmetros constantes desta CONCESSÃO, os 
usuários tem direito, especialmente: 

25.1.1. a uma cidade limpa; 

25.1.2. à fruição permanente dos serviços objeto do contrato com padrões de 
qualidade, continuidade e regularidade adequados a sua natureza; 

25.1.3. de não serem discriminados quanto às condições de acesso e prestação dos 
serviços de saneamento básico, respeitada a disciplina geral de prestação dos 
serviços; 

25.1.4. de resposta, em prazo razoável, às suas reclamações dirigidas à 
CONCESSIONÁRIA, ou ao CONCEDENTE; 

25.2 Respeitadas as regras e parâmetros constantes desta CONCESSÃO, os 
usuários tem especialmente o dever de: 

25.2.1. acondicionar corretamente os resíduos sólidos para a coleta, na forma da lei e 
da regulamentação; 

25.2.2. respeitar as condições e horários de prestação dos serviços estabelecidos na 
regulamentação; 

25.2.3. obedecer às regras relativas ao manejo dos resíduos sólidos, na forma da lei 
e da regulamentação; 

25.2.4. zelar pela preservação dos bens públicos relativos aos serviços do SISTEMA 
e aqueles voltados para o público em geral; 

25.2.5. comunicar às autoridades, irregularidades ocorridas e atos ilícitos da 
CONCESSIONÁRIA; 

 

CAPÍTULO VI – DA RELAÇÃO COM TERCEIROS 

CLÁUSULA 26ª – DOS CONTRATOS DA CONCESSIONÁRIA COM TERCEIROS 
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26.1. Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos nesta CONCESSÃO, 
a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de 
atividades acessórias ou complementares aos SERVIÇOS, bem como a implantação 
de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo da CONCESSÃO. 

26.2. Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos assumidos nesta 
CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA poderá subcontratar terceiros para a execução 
de parcela dos SERVIÇOS. 

26.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a somente contratar com entidades que 
detenham capacidade técnica e profissional adequadas, informando aos terceiros que 
não haverá qualquer relação jurídica entre estes e o CONCEDENTE. 

26.4. A execução das atividades contratadas com terceiros impõe o cumprimentos das 
normas aplicáveis à CONCESSÃO. 

26.5. Ainda que o CONCEDENTE tenha tido conhecimento dos termos de qualquer 
contrato assinado pela CONCESSIONÁRIA com terceiros, por força do 
estabelecimento no EDITAL ou nesta CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA não 
poderá alegar ato ou fato decorrente desses contratos para pleitear ou reivindicar do 
CONCEDENTE qualquer alteração no cumprimento de suas obrigações, 
ressarcimento de prejuízos ou perda de benefícios. 

 

CLÁUSULA 27ª – DA TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA 

27.1. O controle efetivo da CONCESSIONÁRIA poderá ser transferido somente 
mediante anuência prévia do CONCEDENTE, em conformidade com o artigo 27 da 
Lei Federal nº 8.987/95, mediante o cumprimento, pelo pretendente, das exigências 
de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 
regularidade fiscal necessárias à assunção dos SERVIÇOS, declarando que cumprirá 
todas as cláusulas da CONCESSÃO. 

27.2. Entende-se por controle efetivo da CONCESSIONÁRIA a titularidade da maioria 
do capital votante, expresso em ações ordinárias nominativas com direito a voto, ou o 
exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades 
disciplinadas em eventual acordo de acionistas da CONCESSIONÁRIA ou documento 
com igual finalidade, nos termos do disposto no artigo 116 da Lei Federal nº 6.404/76. 

27.3. A transferência do controle poderá ser feita aos financiadores da 
CONCESSIONÁRIA, após anuência do CONCEDENTE, devendo ser observado o 
disposto no artigo 27-A da Lei Federal nº 8.987/95,, e na Cláusula 46 do presente 
CONTRATO. 
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CLÁUSULA 28ª – DA TRANSFERÊNCIA, CESSÃO ALIENAÇÃO E ONERAÇÃO DOS 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

28.1. A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos 
financeiros similares que representem obrigações de sua responsabilidade, em favor 
de terceiros, para o financiamento das atividades decorrentes da CONCESSÃO. 

28.2. Nos termos do disposto no artigo 28 e no artigo 28-A da Lei Federal nº 8.987/95, 
a CONCESSIONÁRIA poderá: 

a) nos contratos de financiamento, oferecer em garantia os direitos e obrigações 
emergentes da CONCESSÃO, até o limite que não comprometa a operacionalização 
e continuidade da prestação dos SERVIÇOS; 

b) nos contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados a 
CONCESSÃO, ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos 
operacionais futuros, observados requisitos previstos no artigo 28-A da Lei Federal nº 
8.987/95. 

 

CAPÍTULO VII – DA FISCALIZAÇÃO 

 

CLÁSULA 29ª - DA FISCALIZAÇÃO 

29.1. A fiscalização da CONCESSÃO será exercida pelo CONCEDENTE, sem 
prejuízo das atribuições legais e contratuais da ENTIDADE REGULADORA, com o 
objetivo de verificar o cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONCESSIONÁRIA. 

29.2. Para exercício da fiscalização, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter 
cadastro atualizado, conferindo livre acesso, por parte do CONCEDENTE, a todos os 
dados, livros, registros e documentos relacionados a CONCESSÃO, prestando, a 
respeito destes, os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONCEDENTE, 
em prazo a ser estabelecido de comum acordo entre as PARTES. 

29.3. As atividades de fiscalização mencionadas no item 29.2. poderão ser 
acompanhadas pela CONCESSIONÁRIA, por intermédio de seus representantes 
especialmente indicados para esta finalidade. 

29.4. O CONCEDENTE poderá realizar, na presença dos representantes da 
CONCESSIONÁRIA, ou requerer que esta realize, ás suas custas, ensaios ou testes 
que possibilitem a verificação das condições e qualidade de SERVIÇOS executados, 
mediante programa específico a ser estabelecido de comum acordo entre as 
PARTES. 
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29.5. O representante do CONCEDENTE responsável pela fiscalização anotará, em 
registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a CONCESSÃO, 
determinando à CONCESSIONÁRIA a regularização das faltas ou defeitos verificados 
e emitindo os autos de infração, quando for o caso, nos termos previstos neste 
CONCESSÃO. 

29.6. A fiscalização da CONCESSÃO pelo CONCEDENTE não poderá obstruir ou 
prejudicar a regular execução dos serviços pela CONCESSIONÁRIA. 

29.7. No caso de eventuais atrasos ou discrepâncias entre a execução dos 
SERVIÇOS e o CRONOGRAMA da CONCESSÃO vigente, a CONCESSIONÁRIA 
deverá informar o CONCEDENTE a respeito, de forma detalhada, identificando as 
providências que estiverem sendo adotadas para corrigir esses fatos. 

29.8. As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante 
do CONCEDENTE na fiscalização da CONCESSÃO devem ser encaminhadas aos 
seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas cabíveis. 

29.9. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito da fiscalização do 
CONCEDENTE deverão ser aplicadas e vincularão a CONCESSIONÁRIA, após a 
instauração de procedimento administrativo específico, com garantia do contraditório 
e ampla defesa. 

29.10. A CONCESSIONÁRIA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os SERVIÇOS pertinentes à 
CONCESSÃO em que a fiscalização verifique, de forma justificada, vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos prazos que 
razoavelmente forem fixados pelo CONCEDENTE. 

29.11. Caso a CONCESSIONÁRIA não concorde com a decisão do representante do 
CONCEDENTE quanto à qualidade dos SERVIÇOS e/ou quanto aos prazos fixados 
para as correções, deverá comunicar a discordância ao CONCEDENTE através de 
documento formal consubstanciado, em até 15 (quinze) dias, contados da data do 
recebimento da comunicação do CONCEDENTE. 

29.12. O CONCEDENTE deverá manifestar-se sobre a discordância da 
CONCESSIONÁRIA mencionada no item 29.11. em até 15 (quinze) dias, contados da 
data do recebimento do documento formal enviado pela CONCESSIONÁRIA, sendo 
certo que, caso o CONCEDENTE não se manifeste no prazo referido neste item, sua 
inércia será tida como aceitação da discordância apresentada pela 
CONCESSIONÁRIA. 

29.13. Na hipótese de o CONCEDENTE não aceitar as explicações apresentadas, no 
prazo fixado no item 29.12. acima, este poderá determinar a demolição, a 
reconstrução ou a adequação dos SERVIÇOS defeituosos, cabendo à 
CONCESSIONÁRIA realizá-los às suas expensas ou apresentar recurso à ENTIDADE 
REGULADORA, no prazo de 15 (quinze) dias da determinação do CONCEDENTE. 
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29.13.1. A ENTIDADE REGULADORA manifestar-se-á a respeito do recurso 
apresentado pela CONCESSIONÁRIA no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

 

CLÁUSULA 30ª – DO INADIMPLEMENTO DO CONCEDENTE 

30.1. São hipóteses de inadimplemento desta CONCESSÃO, por parte do 
CONCEDENTE:  

a) não entregar os bens afetos à CONCESSÃO inteiramente e desembaraçados de 
quaisquer ônus ou encargos, nos prazos necessários ao cumprimento do 
CRONOGRAMA pela CONCESSIONÁRIA; 

b) deixar de tomar qualquer providência prevista nesta CONCESSÃO, que interfira na 
prestação dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA; 

c) agir ou se omitir de forma a não manter o equilíbrio econômico-financeiro da 
CONCESSÃO; 

d) não declarar utilidade pública, não promover a desapropriação, não instituir 
servidões administrativas, não propor limitações administrativas ou não permitir à 
CONCESSIONÁRIA ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à execução e 
conservação de obras e serviços vinculados à CONCESSÃO, nos prazos e condições 
previstos nesta CONCESSÃO e anexos; 

e) não emitir as licenças, alvarás e demais atos administrativos que sejam de sua 
responsabilidade. 

30.2. Nos casos de inadimplemento previstos no item 30.1, a CONCESSIONÁRIA não 
será responsabilizada pelo atraso ou pelas incorreções na prestação dos SERVIÇOS 
terá direito à readequação do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, por 
meio da prorrogação do prazo de vigência da CONCESSÃO. 

 

CLÁUSULA 31ª – DO INADIMPLEMENTO DA CONCESSIONÁRIA 

31.1. Será caracterizado como inadimplemento da CONCESSIONÁRIA o 
descumprimento de qualquer dispositivo constante da CONCESSÃO e de seus 
Anexos. 

31.2. A caracterização e as consequências do inadimplemento da 
CONCESISONÁRIA encontram-se definidas na Cláusula 32 abaixo. 
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CAPÍTULO VIII – DAS SANÇÕES E EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

 

CLÁUSULA 32° - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

32.1. A falta de cumprimento, por parte da CONCESSIONÁRIA, de qualquer cláusula 
ou condição desta  CONCENSSÃO e demais normas técnicas pertinentes, sem 
prejuízo do disposto nas demais cláusulas da CONCESSÃO, ensejará a aplicação da 
legislação aplicável: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
e  

d) caducidade da CONCESSÃO. 

32.2. Para fins de aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula, inclusive para 
cálculo da multa prevista no item 32.1., “b”, serão considerados as seguintes 
circunstâncias: 

a) a natureza e a gravidade da infração; 

b) os danos resultantes da infração para SERVIÇOS e para os seus usuários; 

c) a vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da infração; 

d) as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; 

e) o histórico de infrações da CONCESSIONÁRIA; 

f) a reincidência da CONCESSIONÁRIA no cometimento da mesma infração; 

g) a proporcionalidade entre a gravidade da infração e a intensidade da penalidade. 

32.3. As penalidades de advertência e multa, respeitados os limites previstos nesta 
Cláusula, serão aplicadas pelo CONCEDENTE, segundo a gravidade da infração. 

32.3.1. Para infrações de pequena gravidade e sem reincidência, a penalidade 
imposta pelo CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA poderá se limitar à advertência. 
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32.4. A aplicação de penalidade imporá à CONCESSIONÁRIA o dever de cumprir, no 
prazo estabelecido, as obrigações contratuais em que esteja inadimplente. 

32.5. Sem prejuízo das demais sanções de multa ou parâmetros para tais sanções 
estabelecidas na regulamentação, a CONCESSIONÁRIA se sujeitará às seguintes 
sanções pecuniárias; 

a) por violação das disposições do presente contrato, que importe em não 
atendimento das metas previstas no Anexo X do Edital, multa de R$ 1.000,00 (um mil 
reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

b) por ato ou omissão que importe em violação aos direitos dos usuários ou que lhe 
acarrete prejuízo, multa R$ 1.000,00 (um mil reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais);  

c) por ato ou omissão que importe em risco ao meio ambiente, à saúde pública ou ao 
erário público, multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

d) por qualquer ato ou omissão que traga óbice ou dificuldade ao exercício da 
atividade fiscal do município prevista no contrato, multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) 
até R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

e) por ato, omissão ou negligência que acarrete dano a bens ou equipamentos 
vinculados à CONCESSÃO, multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) até R$ 10.000,00 
(dez mil reais); 

f) Por desatendimento às normas de segurança, higiene ou medicina do trabalho, 
multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

g) por descumprimento de qualquer obrigação prevista no contrato, exceto as 
indicadas nos incisos anteriores, multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) até R$ 10.000,00 
(dez mil reais); 

32.6. As importâncias relativas às multas serão descontadas do primeiro pagamento 
a que tiver direito a CONCESSIONÁRIA, sendo que, no caso de impossibilidade de 
tal desconto, poderá ser executada, pelo CONCEDENTE, a GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DA CONCESSÃO. 

32.7. O valor total das multas aplicadas a cada mês não poderá exceder a 1% (um 
por cento) do faturamento do mês anterior, correspondente à prestação dos 
SERVIÇOS. 

32.8. Caso as infrações cometidas por negligência da CONCESSIONÁRIA importem 
na reincidente aplicação de penalidades superiores ao limite previsto no item 32.7 
acima, a CONCEDENTE poderá declarar sua caducidade, na forma da lei e desta 
CONCESSÃO.   

33.9. O processo de aplicação de penalidades, inclusive moratória, tem início com a 
lavratura do auto de infração pela equipe de fiscalização do CONCEDENTE, que 
tipificará a infração cometida, para fins de aplicação da respectiva penalidade. 
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32.10. O auto de infração deverá indicar objetivamente a falta cometida e a norma 
violada, e será lavrado em 2 (duas) vias, através de notificação entregue à 
CONCESSIONÁRIA sob protocolo. 

32.11. A prática de duas ou mais infrações pela CONCESSIONÁRIA poderá ser 
apurada em um mesmo auto de infração. 

32.12. Com base no auto de infração, a CONCESSIONÁRIA sofrerá a penalidade 
atribuída em consonância com a natureza da infração e com esta Cláusula. 

32.13. No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação da 
penalidade, a CONCESSIONÁRIA poderá apresentar sua defesa que deverá, 
necessariamente, ser aparecida pela equipe de fiscalização do CONCEDENTE, 
sendo vedada qualquer anotação nos registros da CONCESSIONÁRIA, enquanto não 
houver a decisão final sobre a procedência da autuação. 

32.14. A equipe de fiscalização do CONCEDENTE decidirá e notificará a 
CONCESSIONÁRIA da decisão em ate 15 (quinze) dias contados do recebimento da 
defesa, devendo a decisão ser motivada e fundamentada, apontando-se os elementos 
atacados ou não na defesa apresentada pela CONCESSIONÁRIA. 

32.15. Da decisão proferida, cabe à CONCESSIONÁRIA recurso ao Secretário do 
SMMA, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação referida 
no item 32.14. 

32.16. Mantido ao auto de infração em última instância administrativa, a 
CONCESSIONÁRIA será notificada a respeito, devendo a penalidade ser imposta em 
observância ao seguinte: 

a) no caso de advertência, será anotada nos registros da CONCESSIONÁRIA junto o 
CONCEDENTE; 

b) em caso de multa pecuniária, a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o pagamento 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação da 
decisão final. 

32.16.2. O não pagamento de qualquer multa fixada nos termos do disposto nesta 
Cláusula, no prazo fixado pelo CONCEDENTE, caracterizará falta grave e poderá 
ensejar a intervenção na CONCESSIONÁRIA, ou até mesmo a caducidade, nos 
termos da CONCESSÃO, além de implicar a incidência de correção monetária, e juros 
de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da multa, por dia de atraso, até o limite 
máximo admitido em lei. 

 

CLÁUSULA 33° - DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO 

33.1. No caso de inexecução total ou parcial desta Concessão, decorrente 
diretamente da força maior, caso fortuito, farto do príncipe, ato da Administração ou 
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interferências imprevistas, que retardem ou impeçam o cumprimento desta 
CONCESSÃO, devidamente justificados e aceitos pelo CONCEDENTE, ficará a 
CONCESSIONÁRIA exonerado de responsabilidade pelo atraso no cumprimento dos 
prazos do CRONOGRAMA e das demais obrigações decorrentes desta 
CONCESSÃO, sem prejuízo da readequação do equilíbrio econômico-financeiro da 
CONCESSÃO.  

33.4. A ocorrência de qualquer dos eventos previstos nesta Cláusula deverá ser 
imediatamente comunicada pela CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE, informando 
as medidas que estiverem sendo adotadas para reduzir ou superar os impactos deles 
decorrentes, sendo que, no caso de interrupção motivada por razões de ordem 
técnica, deverá ser o CONCEDENTE previamente comunicado. 

33.5. Cabe à CONCESSIONÁRIA, em qualquer das hipóteses desta Cláusula, adotar 
as providências cabíveis no sentido de reduzir a descontinuidade dos SERVIÇOS ao 
prazo estritamente necessário, sujeito à fiscalização do CONCEDENTE e da 
ENTIDADE DE REGULAÇÃO. 

33.6. Ocorrendo qualquer dos eventos mencionados nesta Cláusula, o 
CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA acordarão, alternativamente, acerca da 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, bem como da 
revisão do CRONOGRAMA, nos termos ora acordados, ou, ainda, da extinção da 
CONCESSÃO se torne definitiva ou a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro revele-se excessivamente onerosa para o CONCEDENTE. 

33.7. No caso de extinção da CONCESSÃO em virtude da ocorrência dos eventos 
mencionados nesta Cláusula, as PARTES acordarão acerca do cálculo da 
indenização devida pelo CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, em até 30 (trinta) dias 
contados a partir da extinção. 

33.7.1. Se as PARTES não chegarem a um acordo no prazo referido acima, para fins 
de cálculo da indenização devida pelo CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, aplicar-
se-á o disposto na Cláusula 46ª. 

33.8. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto neste item poderão ser 
dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 
46ª. 

 

CLÁUSULA 34° - DA INTERVENÇÃO 

34.1. Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, o 
CONCEDENTE poderá, excepcionalmente, intervir na CONCESSÃO, com o fim de 
assegurar a continuidade e adequação da prestação dos SERVIÇOS, bem como o fiel 
cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 

34.2. A intervenção dar-se-á mediante Decreto do Prefeito Municipal, que conterá a 
justificativa da intervenção, o nome do interventor, o prazo da intervenção e os 
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objetivos e limites da medida, devendo ser observada a legislação aplicável no que 
tange ao procedimento a ser seguido para se formalizar a intervenção. 

34.3. Declarada a intervenção, o CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, 
instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da 
medida e apurar responsabilidades, assegurando o direito de ampla defesa. 

34.4. Caso seja comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais 
e regulamentares, o CONCEDENTE declarará sua nulidade, devendo os SERVIÇOS 
ser imediatamente devolvido à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do seu direito a 
indenização. 

34.5. O procedimento administrativo a que se refere esta Cláusula deverá ser 
concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de cessarem os 
efeitos da intervenção, sem prejuízo do prosseguimento do processo administrativo. 

34.6. Cessada a intervenção, se o CONCEDENTE não decidir pela extinção da 
CONCESSÃO, a administração dos SERVIÇOS será devolvida à 
CONCESSIONÁRIA, procedida de prestação de contas pelo interventor, que 
responderá por todos os atos praticados durante a sua gestão. 

 

CLÁUSULA 35° - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

35.1. A Concessão extinguir-se-á por: 

a) advento do termo contratual; 

b) encampação; 

c) caducidade; 

d) rescisão; 

e) anulação; 

f) falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA. 

36.2. Extinto a CONCESSÃO, em qualquer hipótese no item 35.1. opera-se, de pleno 
direito, a reversão, ao CONCEDENTE, dos bens afetos aos SERVIÇOS, bem como 
as prerrogativas conferidas à CONCESSIONÁRIA, pagando-se à concessionária a 
respectiva indenização, de acordo com a hipótese de extinção, nos termos desta 
CONCESSÃO. 

35.3. Os bens afetos à CONCESSÃO serão revertidos ao CONCEDENTE livres e 
desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas. 

35.4. Revertidos os bens afetos à CONCESSÃO, haverá a imediata assunção dos 
SERVIÇOS pelo CONCEDENTE. 
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35.5. Em ocorrendo a extinção da CONCESSÃO, o CONCEDENTE poderá, a seu 
exclusivo critério, assumir os contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA, desde 
que necessários à continuidade dos SERVIÇOS, incluindo-se dentre estes os  
contratos de financiamento porventura existentes para execução de determinadas 
obras ou serviços previamente aprovados e que não comporte período de amortização 
superior ao prazo restante ao término da CONCESSÃO. 

  

CLÁUSULA 36° - DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

36.1. O advento do termo final da CONCESSÃO opera, de pleno direito, a extinção da 
CONCESSÃO. 

36.2. A indenização devida pelo CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, no caso de 
extinção prevista nesta Cláusula, englobará os investimentos realizados com base 
nos elementos da PROPOSTA COMERCIAL, PROPOSTA TÉCNICA e segundo o 
plano de investimentos apresentado pela CONCESSIONÁRIA, que ainda não tenham 
sido depreciados e amortizados até a data de retomada dos SERVIÇOS pelo 
CONCEDENTE, corrigidos nos mesmos termos do reajuste da TARIFA, desde a data 
do investimento até a data do pagamento da indenização. 

36.3. A indenização a que se refere esta Cláusula será paga até a data da assunção 
dos SERVIÇOS pelo CONCEDENTE. 

36.3.1. O atraso no pagamento da indenização prevista nesta Cláusula ensejará, ao 
CONCEDENTE, o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor 
em atraso, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo o 
saldo devedor – principal e encargos moratórios – ser corrigido monetariamente, “pro 
rata die”, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor. 

 

CLÁUSULA 37° - DA ENCAMPAÇÃO 

37.1. A encampação é a retomada da CONCESSÃO pelo CONCEDENTE, durante a 
vigência da CONCESSÃO, por motivo de interesse público, procedida de lei 
autorizativa específica e precedida de pagamento da indenização prevista no item 
37.2 abaixo. 

37.2. A indenização devida pelo CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, no caso de 
extinção prevista nesta Cláusula, deverá ser paga previamente à reversão dos bens, 
nos termos do artigo 37 da Lei Federal n° 8.987/95, e deverá englobar: 

(i) os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, segundo os elementos 
constantes da PROPOSTA DE PREÇOS, PROPOSTA TÉCNICA e segundo plano de 
investimentos apresentado pela CONCESSIONÁRIA, que ainda não estiverem 
depreciados ou amortizados, até a data da retomada dos SERVIÇOS pelo 
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CONCEDENTE, corrigidos monetariamente, desde a data da realização dos 
investimentos até a data de pagamento da indenização; 

(ii) os custos oriundos de necessária rescisão de contratos mantidos entre a 
CONCESSIONÁRIA e terceiros diretamente relacionados aos SERVIÇOS, corrigidos 
monetariamente, desde a data da inocorrência nos custos até a data de pagamento 
da indenização; 

(iii) os custos incorridos pela CONCESSIONÁRIA com a celebração, manutenção e 
com a conseqüente rescisão antecipada de contratos de financiamento, corrigidos 
monetariamente, desde a data da inocorrência nos custos até a data de pagamento 
da indenização; 

(iv) os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria 
especializada em avaliação de empresas e investimentos, conforme o item abaixo. 

37.3. A empresa independente de consultoria especializada em avaliação de 
empresas e investimentos será paga pela CONCESSIONÁRIA e escolhida pelo 
CONCEDENTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação por uma PARTE 
à outra, a partir de uma lista tríplice apresentada pela CONCESSIONÁRIA. 

37.3.1. No caso de inércia do CONCEDENTE na escolha da empresa de consultoria 
no prazo indicado acima, caberá à CONCESSIONÁRIA realizar tal escolha. 

37.4. A indenização a que se refere esta Cláusula será paga até a data de reversão 
dos bens e respectiva assunção dos SERVIÇOS pelo CONCEDENTE. 

37.5. O atraso no pagamento da indenização prevista nesta Cláusula ensejará ao 
CONCEDENTE, o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor 
em atraso, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo saldo 
devedor – principal e encargos moratórios – ser corrigido monetariamente, “pro rata 
die”, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor. 

 

CLÁUSULA 38° - DA CADUCIDADE 

38.1. A inexecução total ou parcial da CONCESSÃO acarretará, a critério do 
CONCEDENTE, a declaração de caducidade da CONCESSÃO independentemente 
da aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições desta 
CONCESSÃO, especialmente desta Cláusula. 

38.2. A caducidade da CONCESSÃO, por ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA, 
poderá ser declarada quando ocorrer: 

a) a prestação dos SERVIÇOS de forma inadequada ou deficiente, tendo por base a 
CONCESSÃO e seus Anexos; 
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b) o descumprimento de cláusulas contratuais, disposições legais ou regulamentares 
concernentes à CONCESSÃO; 

c) a paralisação dos SERVIÇOS ou concorrência para tanto, ressalvadas as hipóteses 
referidas nas Cláusulas 30, 33 e 44; 

d) a perda, pela CONCESSIONÁRIA, das condições econômicas, técnicas ou 
operacionais, para manter a adequada prestação dos SERVIÇOS; 

e) o não cumprimento das penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 

f) o não atendimento à intimação do CONCEDENTE, no sentido de regularizar a 
prestação dos SERVIÇOS; 

g) a não contratação ou renovação dos seguros ou da GARANTIA DE EXECUÇÃO 
DA CONCESSÃO a que está obrigada, na forma desta CONCESSÃO; 

h) a condenação, em sentença transitada em julgado, por sonegação de tributos 
inclusive contribuições sociais; 

i) alteração ou desvio de objeto da CONCESSIONÁRIA; 

j) transferência ou oneração de direitos e obrigações atinentes à CONCESSÃO, de 
outra forma que não prevista nesta CONCESSÃO; 

k) solicitação de autofalência ou requerimento de recuperação judicial pela 
CONCESSIONÁRIA; 

l) não cumprimento das metas e dos objetivos da CONCESSÃO mencionados na 
forma do disposto na Cláusula 14 desta CONCESSÃO, ressalvadas as hipóteses 
previstas na CONCESSÃO; 

m) oposição ao exercício da fiscalização pelo CONCEDENTE. 

38.3. A declaração de caducidade da CONCESSÃO será medida excepcional e 
deverá ser precedida da verificação da efetiva inadimplência da CONCESSIONÁRIA 
em processo administrativo, em que seja assegurado o direito de ampla defesa e 
contraditório. 

38.4. É vedada a instauração de processo administrativo de inadimplência, pelo 
CONCEDENTE, antes de a CONCESSIONÁRIA ser previamente comunicada a 
respeito das infrações contratuais praticadas, devendo lhe ser concedido prazo 
razoável para corrigir as falhas e transgressões apontadas, observadas as condições 
previstas nesta CONCESSÃO; 

38.5. Instaurado o processo administrativo, uma vez comprovada a inadimplência, a 
caducidade será declarada mediante Decreto editado pelo Prefeito Municipal. 

38.6. No caso de extinção da CONCESSÃO por caducidade, a CONCESSIONÁRIA 
fará jus ao recebimento da devida indenização, em que serão considerados os 
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investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, de acordo com a PROPOSTA DE 
PREÇOS, PROPOSTA TÉCNICA e segundo plano de investimentos elaborado pela 
CONCESSIONÁRIA que ainda não tenham sido depreciados ou amortizados até a 
data de retomada dos SERVIÇOS pelo CONCEDENTE, corrigidos monetariamente, 
desde a data do investimento até a data do pagamento integral da indenização. 

38.7. Da indenização a que se refere o item 38.6., será descontado o montante das 
multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA, no que 
eventualmente não seja coberto pela GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO. 

38.8. A indenização a que se refere o item 38.6., será paga em parcelas mensais e 
consecutivas, correspondentes ao número de meses faltantes para a expiração do 
prazo previsto de vigência da CONCESSÃO desde o 1° (primeiro) mês seguinte à 
assunção dos SERVIÇOS, corrigidos monetariamente, nos termos previstos no item 
38.6. acima. 

38.9. A critério exclusivo do CONCEDENTE poderá a indenização de que trata esta 
Cláusula ser paga em uma única vez. 

39.10. A declaração de caducidade da CONCESSÃO acarretará, ainda, para a 
CONCESSIONÁRIA: 

I – a execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO acarretará, ainda, 
para a CONCESSIONÁRIA; 

II – retenção de eventuais créditos decorrentes desta CONCESÃO, até o limite dos 
prejuízos causados ao CONCEDENTE. 

38.11. Declarada a caducidade, mão resultará ao CONCEDENTE qualquer espécie 
de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos 
com terceiros, ou com empregados da CONCESSIONÁRIA. 

 

CLÁSULA 39ª – DA RESCISÃO 

39.1. A CONCESSIONÁRIA poderá rescindir a CONCESSÃO no caso de 
descumprimento das normas contratuais pelo CONCEDENTE, mediante ação judicial 
especialmente intentada para este fim. Nesta hipótese, os SERVIÇOS não poderão 
ser interrompidos ou suspensos, até a decisão judicial haver transitado em julgado, 
salvo nos casos previstos na CONCESSÃO e na legislação vigente. 

39.2. Na hipótese de rescisão da CONCESSÃO por inadimplemento contratual nos 
termos desta Cláusula, a indenização a ser paga pelo CONCEDENTE deverá 
englobar: 

(i) os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, segundo os elementos 
constantes da PROPOSTA COMERCIAL, PROPOSTA TÉCNICA e segundo plano de 
investimentos apresentado pela CONCESSIONÁRIA, que ainda não estiverem 
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depreciados ou amortizados, até a data da retomada dos SERVIÇOS pelo 
CONCEDENTE, corrigidos monetariamente, desde a data da realização dos 
investimentos até a data de pagamento da indenização; 

(ii) os custos oriundos de necessária rescisão de contratos mantidos entre a 
CONCESSIONÁRIA e terceiros diretamente relacionados aos SERVIÇOS, corrigidos 
monetariamente, desde a data da inocorrência nos custos até a data de pagamento 
da indenização; 

(iii) os custos incorridos pela CONCESSIONÁRIA com a celebração, manutenção e 
com a consequente rescisão antecipada de contratos de financiamento, corrigidos 
monetariamente, desde a data da inocorrência nos custos até a data de pagamento 
da indenização; 

(iv) os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria 
especializada em avaliação de empresas e investimentos, escolhida de acordo com o 
item 39.3. 

 

CLÁUSULA 40ª – DA ANULAÇÃO 

40.1. Em caso de anulação da CONCESSÃO, por eventuais ilegalidades verificadas 
na CONCESSÃO, será devida indenização pelo CONCEDENTE à 
CONCESSIONÁRIA, da seguinte maneira: 

a) no caso de anulação causada pela CONCESSIONÁRIA, para o cálculo, a forma de 
pagamento e o prazo de pagamento da indenização devida pelo CONCEDENTE à 
CONCESSIONÁRIA, aplicar-se-á o disposto na Cláusula 38; 

b) no caso de a anulação decorrer de situação não imputável à CONCESSIONÁRIA, 
para o cálculo, a forma de pagamento e o prazo de pagamento da indenização devida 
pelo CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, aplicar-se-á disposto na Cláusula 37. 

 

CLÁUSULA 41ª – DE FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

41.1. A CONCESSÃO poderá ser extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha a sua 
falência decretada ou no caso de sua extinção. 

41.2. No caso previsto nesta Cláusula, a indenização devida pelo CONCEDENTE será 
calculada tomando como base os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, 
segundo a PROPOSTA DE PREÇOS, PROPOSTA TÉCNICA, os termos da 
CONCESSÃO e o plano de investimentos elaborado pela CONCESSIONÁRIA que 
ainda não tenham sido deprecados ou amortizados até a data de retomada dos 
SERVIÇOS pelo CONCEDENTE, devidamente corrigidos monetariamente, desde a 
data do investimento até a data do pagamento integral da indenização. 
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41.3. A indenização a que se refere o item acima será paga à massa falida, 
mensalmente, em parcelas mensais e consecutivas, correspondentes ao número de 
meses faltantes para a expiração do prazo previsto de vigência da CONCESSÃO, 
desde o 1º (primeiro) mês seguinte à assunção dos SERVIÇOS pelo CONCEDENTE, 
devidamente corrigidas, nos termos do disposto no item 41.2. acima, desde a 
realização do investimento até a quitação integral do valor devido à 
CONCESSIONÁRIA. 

41.3.1. O atraso no pagamento da indenização prevista no item 41.2. ensejará ao 
CONCEDENTE multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, 
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo o saldo devedor 
– principal e encargos moratórios – ser corrigido monetariamente, “pro rata die”, desde 
a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor. 

41.3.2. Caso o atraso referido no item anterior ultrapasse o período de 60 (sessenta) 
dias, a CONCESSIONÁRIA poderá executar a GARANTIA DE PAGAMENTO. 

41.4. A critério exclusivo do CONCEDENTE poderá a indenização de que trata esta 
Cláusula ser paga em uma única vez. 

41.5. Na hipótese de dissolução ou liquidação da CONCESSIONÁRIA, não poderá 
ser procedida à partilha do respectivo patrimônio social sem que o CONCEDENTE 
ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os bens afetos à 
CONCESSÃO que serão revertidos livre de ônus; ou sem que se efetue o pagamento 
das quantias devidas ao CONCEDENTE, a título de indenização ou a qualquer outro 
título. 

 

CLÁUSULA 42ª – DA REVERSÃO DOS BENS INTEGRANTES DA CONCESSÃO 

42.1. Na extinção da CONCESSÃO, todos os bens indicados como reversíveis no 
Anexo VII, recebidos, construídos e/ou adquiridos pela CONCESSIONÁRIA e 
integrados diretamente à CONCESSÃO, revertem ao CONCEDENTE, nas condições 
estabelecidas nesta CONCESSÃO. 

42.2. Para os fins previstos no item anterior, obriga-se a CONCESSIONÁRIA a 
entregar os bens, nele referidos, inteiramente livres e desembaraçados de quaisquer 
ônus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas, devendo estar em condições 
normais de operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo do normal 
desgaste resultante do seu uso. 

42.3. A aquisição de bens considerados reversíveis, nos termos do item 43.1, que não 
constarem originalmente na relação de bens que integram a CONCESSÃO, 
dependerá de prévia avaliação e autorização do CONCEDENTE, atribuindo-se seu 
valor para efeito de contabilização pela CONCESSIONÁRIA. 

42.4. Na extinção da CONCESSÃO, o CONCEDENTE promoverá, em até 05 (cinco) 
dias contados da extinção, vistoria prévia dos bens a ela afetos, para os efeitos 
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previstos nesta CONCESSÃO, e lavrará um “Termo de Reversão de Bens”, com 
indicação detalhada do seu estado de conservação. 

42.4.1. Na hipótese de omissão do CONCEDENTE em relação à realização da vistoria 
e/ou à emissão do “Termo de Reversão de Bens”, ter-se-á como recebidos todos os 
bens pelo CONCEDENTE no dia seguinte ao término do prazo referido no item acima. 

42.5. Caso os bens afetos à CONCESSÃO, quando de sua devolução ao 
CONCEDENTE, não se encontrem em condições adequadas, observado o disposto 
nesta Cláusula, a CONCESSIONÁRIA indenizará o CONCEDENTE no montante a 
ser calculado pelo CONCEDENTE mediante instauração de processo administrativo, 
em que será garantido à CONCESSIONÁRIA o contraditório e a ampla defesa. 

42.6. O CONCEDENTE poderá, ainda, reter ou executar a GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DA CONCESSÃO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na 
vistoria, que os bens afetos à CONCESSÃO encontram-se deteriorados em seu uso 
e em sua conservação 

42.7. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO seja 
insuficiente para atender o cumprimento da obrigação prevista no item anterior, o 
CONCEDENTE poderá descontar seus créditos do valor da indenização devida à 
CONCESSIONÁRIA, por força da extinção da CONCESSÃO. 

 

CAPÍTULO IX – DA ESTRUTURA JURÍDICA DA CONCESSIONÁRIA 

 

CLÁUSULA 43ª – DO ATO CONSTITUTIVO E DO OBJETO SOCIAL DA 
CONCESSIONÁRIA 

43.1. A CONCESSIONÁRIA é sociedade de propósito específico- SPE constituída 
com a finalidade específica e exclusiva de execução do objeto desta CONCESSÃO e 
tem sede no Município de Palmeira/PR. 

43.1.1. É expressamente proibida a prática, pela CONCESSIONÁRIA, de quaisquer 
atos estranhos ao seu objeto social. 

43.2. O instrumento de constituição da Sociedade de Propósito Específico – SPE, 
devidamente aprovado pelo CONCEDENTE e integra a presente CONCESSÃO para 
todos os fins de Direito, sendo vedada sua alteração em desconformidade às 
disposições da presente CONCESSÃO e seus Anexos. 

43.3. O objeto social da CONCESSIONÁRIA não poderá ser alterado, devendo 
manter-se restrito, ao longo da vigência da CONCESSÃO, e eventuais prorrogações, 
à prestação dos serviços objeto desta CONCESSÃO. 
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43.4. A CONCESSIONÁRIA poderá ter sua forma societária transformada de 
sociedade limitada para sociedade anônima, ou vise-versa, bem como alterar sua 
forma societária de sociedade anônima de capital fechado para aberto ou vise-versa, 
desde que observadas as disposições legais pertinentes e desde que tais operações 
não contrariem o disposto nesta CONCESSÃO 

43.5. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos padrões de governança corporativa 
estabelecidos por entidades de renome nacional ou internacional e adotar 
contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, na forma da lei, dos 
regulamentos aplicáveis e das melhores técnicas contábeis. 

 

CAPÍTULO X – DOS MECANISMOS DIVERSOS 

 

CLÁUSULA 44ª – DOS FINANCIADORES 

44.1. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA vir a celebrar contrato de financiamento 
com terceiro para a execução do objeto da CONCESSÃO, poderá oferecer-lhe em 
garantia, mediante anuência do CONCEDENTE, nos termos do art. 28, da Lei Federal 
n.° 8.987/95, com a redação dada pelo art. 120 da Lei n.° 11.196/05, os recebíveis 
devidos pelo CONCEDENTE, na forma deste EDITAL. 

44.2. Os contratos de financiamento que estabelecerão condições desta natureza 
deverão ser apresentados ao CONCEDENTE e deverão indicar os dados de contato 
dos financiadores, com o intuito de que estes sejam comunicados da eventual 
instauração de processo administrativo pelo CONCEDENTE para investigação de 
inadimplemento contratual pela CONCESSIONÁRIA. 

44.3. As ações representativas do controle da CONCESSIONÁRIA poderão ser dadas 
em garantia de financiamentos, ou como conta-garantia de operações, vinculadas ao 
cumprimento de obrigações decorrentes desta CONCESSÃO, desde que não 
implique alteração do controle societário da CONCESSIONÁRIA. 

44.4. Respeitadas as condições previstas nesta CONCESSÃO, o CONCEDENTE 
poderá autorizar a assunção do controle da CONCESSIONÁRIA por seus 
financiadores, nos casos em que seja necessário promover a reestruturação 
financeira da CONCESSIONÁRIA e assegurar a continuidade da prestação de 
SERVIÇOS. 

44.5. Na hipótese prevista no item 45.3., o CONCEDENTE exigirá dos financiadores 
o cumprimento das exigências de regularidade fiscal e jurídica necessárias à 
assunção dos SERVIÇOS. A assunção do controle da CONCESSIONÁRIA, nos 
termos desta cláusula, não alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA e de seus 
controladores perante o CONCEDENTE. 
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44.6. Nos contratos de financiamento, a CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em 
garantia os direitos emergentes da CONCESSÃO, até o limite que não comprometa a 
operacionalização e a continuidade da prestação dos SERVIÇOS, nos termos do 
artigo 28 da Lei Federal n.° 8.987/95. 

44.7. Para garantir os contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos 
relacionados à CONCESSÃO a CONCESSIONÁRIA poderá ceder ao mutuante, em 
caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observado o disposto 
no artigo 28-A da Lei Federal n.° 8.987/95. 

44.8. É admitida, ainda, a emissão de empenho em nome dos financiadores dos 
SERVIÇOS em relação às obrigações pecuniárias do CONCEDENTE, em especial, a 
obrigação de pagamento dos SERVIÇOS executados pelo CONCEDENTE. 

44.9. Os financiadores da CONCESSÃO terão legitimidade para receber indenizações 
por extinção da CONCESSÃO, bem como para receber pagamentos efetuados pelo 
CONCEDENTE. 

45.10. Para fins de efetivação do disposto nos itens 45.8. e 45.9. acima, a 
CONCESSIONÁRIA, informando os valores envolvidos e os dados a respeito do 
financiador. 

 

CLÁUSULA 45ª – DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 

46.1. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a cumprir o disposto na legislação vigente 
relativa às normas de proteção do meio-ambiente. 

45.2. A CONCESSIONÁRIA deverá se submeter às medidas adotadas pelas 
autoridades com poder de fiscalização de meio ambiente, no âmbito das respectivas 
competências. 

45.3. A CONCESSIONÁRIA estará isenta de responsabilidade pelo passivo 
ambiental: 

a) originado de atos ou fatos ocorridos anteriormente à assunção dos SERVIÇOS, 
independente de o passivo ambiental ser verificado anteriormente ou após a assunção 
dos SERVIÇOS; 

b) ainda que posterior à assunção dos SERVIÇO, seja originado de atos ou fatos 
ocorridos em decorrência do cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das 
determinações do CONCEDENTE; ou 

c) ainda que posterior a assunção dos SERVIÇOS, decorra de determinação de 
autoridade ambiental para adaptação à legislação editada posteriormente à 
apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e PROPOSTA TÉCNICA, em prazos ou 
condições diferentes dos prazos e metas fixados para esta CONCESSÃO. 
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45.4. Independente do momento em que ocorrer e em que se verificar, o 
CONCEDENTE será responsável pelo passivo ambiental relacionado ao sistema de 
gestão dos resíduos sólidos a serem entregues pelo CONCEDENTE À 
CONCESSIONÁRIA, nos termos desta CONCESSÃO. 

45.5. Na hipótese de determinação da autoridade ambiental para adaptação à 
legislação editada posteriormente à apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e 
PROPOSTA TÉCNICA, em prazos ou condições diferentes dos prazos e metas 
fixados para esta CONCESSÃO, o instrumento será revisto, com vistas à 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

45.6. Alternativamente à recomposição mencionada no item 45.5., no caso de a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se revelar excessivamente onerosa 
para o CONCEDENTE, este e a CONCESSIONÁRIA acordarão acerca da extinção 
da CONCESSÃO, nos termos da Cláusula 35. 

45.7. O disposto no item 45.6. não se aplicará nas hipóteses em que houver 
concorrência de culpa da CONCESSIONÁRIA e em sanar eventuais danos ambientais 
aparentes ou, ainda que ocultos, quando a CONCESSIONÁRIA tenha sido 
devidamente cientificada a respeito. 

 

CLÁUSULA 46ª – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

46.1. Em caso de conflito ou controvérsias resultantes dos direitos e obrigações 
contemplados nesta CONCESSÃO ou de sua execução, mesmo após a adoção dos 
procedimentos previstos nesta CONCESSÃO, qualquer das PARTES poderá dar 
início ao processo de arbitragem, conforme procedimento adiante especificado: 

a) a PARTE interessada notificará a outra, por escrito, de sua decisão de submeter a 
divergência à arbitragem, nomeando, desde logo, no mesmo documento, o seu árbitro 
(primeiro árbitro); 

b) dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados do recebimento dessa 
comunicação, a PARTE notificada nomear respectivo árbitro (segundo árbitro), 
também por escrito; 

c) os árbitros nomeados pelas PARTES deverão acordar, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, contados da nomeação do segundo árbitro, acerca da nomeação do 
terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral; 

d) caso a PARTE notificada deixe de nomear o segundo árbitro ou caso os árbitros 
nomeados pelas PARTES não acordem acerca da nomeação do terceiro árbitro, nos 
prazos acima definidos, qualquer das PARTES poderá solicitar à ENTIDADE 
REGULADORA que nomeio o segundo árbitro ou o terceiro, ou ambos, sendo que tal 
nomeação deverá ser feita em até (trinta) dias contados da solicitação da PARTE; 
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e) uma vez constituído o Tribunal Arbitral, este deve dirimir a controvérsia, sendo certo 
que a decisão arbitral deverá ser proferida no prazo de até 90 (noventa) dias, contados 
da data da constituição do Tribunal Arbitral; 

f) a sentença arbitral será definitiva e obrigatória para as PARTES; 

g) as PARTES suportarão em iguais proporções os honorários e custos do Tribunal 
Arbitral e cada uma delas suportará exclusivamente seus próprios custos de 
advogados peritos e outros necessários à defesa de seus interesses perante o 
Tribunal Arbitral. 

46.2. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do 
pontual e tempestivo cumprimento das disposições da CONCESSÃO, nem permite 
qualquer interrupção do desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSÃO, que 
deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da 
questão até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em causa. 

46.3. O procedimento arbitral terá lugar no Município de Palmeira. 

46.4. Executado o disposto no item abaixo, as PARTES, expressamente, declaram 
que os direitos decorrentes desta CONCESSÃO são patrimoniais disponíveis, e 
obrigam-se, expressamente, a vincular-se ao procedimento arbitral, renunciando, 
expressamente ao direito de alegar perante qualquer juízo ou instância a 
impossibilidade de participar em procedimento arbitral ou de cumprir sentença arbitral. 

46.5. Fica certo que as controvérsias referentes à interpretação, alteração, aplicação 
e cumprimento do PROJETO BÁSICO, da PROPOSTA TÉCNICA e do PROJETO 
EXECUTIVO são dirimidas pelo Poder Judiciário, por se referirem a direitos 
indisponíveis. 

46.6. As consequências de natureza econômica advindas das controvérsias referidas 
poderão ser tratadas no âmbito do procedimento arbitral, por se referirem a direitos 
patrimoniais disponíveis. 

46.7. A presente Cláusula é autônoma a CONCESSÃO, de modo que a eventual 
nulidade de qualquer de suas cláusulas ou de sua totalidade, não implicará de forma 
alguma a nulidade desta Cláusula. 

 

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CLÁUSULA 47ª – DAS COMUNICAÇÕES 

47.1. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas sob 
protocolo. 
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47.2. Considerar-se-ão, para efeitos de remessa das comunicações, na forma desta 
Cláusula, os endereços oficiais das PARTES. 

47.3. Qualquer das PARTES poderá modificar o endereço mediante simples 
comunicação pó escrito à outra. 

 

CLÁUSULA 48ª – CONTAGEM DOS PRAZOS 

48.1. Na contagem dos prazos a que alude esta CONCESSÃO, excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o dia do vencimento, e se considerarão os dias corridos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. 

48.2. Os prazos só iniciam ou terminam a sua contagem em dias de normal expediente 
do CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA 49ª – DO EXERCÍCIO DE DIREITOS 

49.1. A inexigência de uma das PARTES, no que tange ao cumprimento, pelas demais 
partes envolvidas, de qualquer das disposições ora pactuadas, será considerada mera 
liberdade, não constituindo renúncia a esse direito, nem impedimento ao seu exercício 
posterior, nem constituirá novação contratual. 

 

CLÁUSULA 50ª – DA INVALIDADE PARCIAL 

50.1. Se qualquer disposição ou cláusula desta CONCESSÃO for declarada ilegal ou 
inválida por um juízo de jurisdição competente, esta CONCESSÃO deverá continuar 
em pleno vigor e efeito, sem a citada disposição. 

50.2. No caso de a declaração de que trata o item 50.1. anterior alterar 
substancialmente os benefícios econômicos desta CONCESSÃO para qualquer das 
PARTES, o CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA deverão negociar, de boa fé, um 
ajuste equitativo para tal disposição, de forma a se manter o equilíbrio econômico-
financeiro da CONCESSÃO. 

 

CLÁUSULA 52ª – DA ENTIDADE REGULADORA 

52.1. A ENTIDADE REGULADORA assina a presente CONCESSÃO na qualidade de 
interveniente-anuente, assumindo os direitos e obrigações a elas atribuídas por este 
instrumento. 
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CLÁUSULA 53ª – DA PUBLICAÇÃO E REGISTRO DA CONCESSÃO 
 
53.1. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, deverá ser 
providenciada a publicação da presente CONCESSÃO, para esta ocorrer no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias daquela data, em exato, no Diário Oficial do Município. 
 
CLÁUSULA 54ª – DO FORO 
 
54.1. Para dirimir dúvidas ou contestações fundadas nesta CONCESSÃO, fica desde 
já eleito o Foro da Comarca do Concedente, Palmeira/PR, renunciando as PARTES 
a qualquer outro, por mais especial que seja, para, se necessário, e apenas e tão 
somente com essa finalidade, conhecer ações cujo objeto, nos termos da lei, não 
possa ser discutido por meio de arbitragem, além de ações que garantam a completa 
realização do procedimento arbitral, bem como para intentar e obter junto a tal Juízo 
competente medidas judiciais de urgência, como cautelares, a fim de, e tão somente 
com tal finalidade, coibir uma violação ou a continuidade de uma violação à presente 
CONCESSÃO por parte da outra PARTE, quer seja antes ou durante a pendência de 
um procedimento arbitral. 
E, por estarem justas e acordes em todas as Cláusulas e condições estabelecidas, foi 
lavrado o presente instrumento em 3 (três) vias que lido e achado conforme foi 
assinado pelas PARTES, pela entidade reguladora e testemunhas a tudo presentes. 
 
 

Palmeira ____ de ________________ de 2015. 
 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA 

 
 

CONCESSIONÁRIA 
 
 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1. 
 
2. 
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ANEXO II – PROJETO BÁSICO 

 

1. PROPOSTA TÉCNICA DE PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

1.1 Detalhamento de Indicadores Para a Avaliação de Contrato Para a Prestação dos 

Serviços Públicos de Saneamento Básico 

 

1.1.1 Indicadores Para a Avaliação de Contrato Para a Prestação do Serviço de 

Abastecimento de Água 

 

A avaliação e monitoramento do contrato e das metas estabelecidas para a 

prestação do serviço de abastecimento de água no Município de Palmeira serão 

realizados através da utilização dos seguintes indicadores: 

• CBA – Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água (Atendimento); 

•  ICA – Continuidade do Abastecimento de Água; 

•  IPD – Índice de Perdas de Água no sistema de distribuição; 

•  IQA – Índice de Qualidade de Água. 

 

1.1.1.1 Índice CBA – Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água 

 

 O índice de cobertura do sistema de abastecimento de água, correspondente ao 

percentual da população atendida pelo abastecimento corresponde ao indicador CBA 

é definido, como a Cobertura pela Rede Distribuidora Água, sendo que sua avaliação 

anual (Tabela 1) será realizada separadamente para Sede Urbana e Distritos, através 

da aplicação criteriosa da seguinte fórmula: 

 

CBA (%) = (População Abastecida pelo Sistema) * 100 
        Total da População Urbana 
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Tabela 1 - Classificação de acordo com o valor do CBA 

COBERTURA (%) 
CLASSIFICAÇÃO DO 

SERVIÇO 

Menor que 95% (noventa e cinco)  Ruim 
Maior ou igual a 95% (noventa e cinco) e inferior a 99% (noventa e nove por 
cento) 

Satisfatório 

Maior ou igual a 99% (noventa e nove por cento)  Ótimo 

 

1.1.1.2 Índice ICA – Continuidade do Abastecimento de Água 

 

 O Índice de Continuidade do Abastecimento (ICA) deverá ser informado 

trimestralmente com o acumulado de 12 meses. Os valores superiores a 98% serão 

classificados como adequados (Tabela 2). Destaca-se que os pontos serão definidos 

pelo regulador do sistema.  A fórmula para determinar o índice assim segue: 

 

ICA (%) = Tempo com Pressão maior que 10m.c.a 
              Tempo Médio da Apuração  

 

Tabela 2 - Classificação de acordo com o valor do ICA 
VALORES DO ICA CLASSIFICAÇÃO  

Inferior a 95% (noventa e cinco por cento) Abastecimento intermitente 
Entre 95% (noventa e cinco por cento) e 98% (noventa e oito por 
cento) 

Abastecimento irregular 

Superior a 98% (noventa e oito por cento) Abastecimento satisfatório 

 

1.1.1.3 Índice IPD – Índice de Perdas de Água no Sistema de Distribuição 

 

 O Índice de Perdas de Água no Sistema de Distribuição (IPD) avaliará o nível de 

perdas de água no sistema de distribuição. O valor deverá ser mensurado e informado 

mensalmente com o acumulado dos últimos 12 meses, separadamente para a Sede 

Urbana e distritos, de acordo com a metodologia de análise apresentada na Tabela 3.  

O cálculo e acompanhamento deste indicador deverão ser realizados a partir da 

fórmula apresentada adiante. 

 

IPD(%) =  (Volume Total de Água Distribuída - Volume de Água Medido) * 100 

Volume Total de Água Distribuída 

 

307 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 



 
 

Tabela 3 - Classificação de acordo com o valor do IDP 
NÍVEL DE PERDAS CLASSIFICAÇÃO  

Acima de 40% (quarenta por cento) Inadequado 

Entre 30% (trinta por cento) e 40% (quarenta por cento) Regular 

Abaixo de 30% (trinta por cento) Adequado 

  

1.1.1.4 Índice IQA – Índice de Qualidade de Água 
 

 O Índice de Qualidade da Água (IQA) deverá ser informado mensalmente com o 

acumulado de 12 meses, destacando que a qualidade será adequada se a média dos 

IQA´s apurados nos últimos 12 meses for igual ou superior a 95%, não sendo 

permitido ocorrer nenhum valor mensal menor do que 80%. A obtenção deste 

indicador se dará pela seguinte equação adiante, cujas condições e pesos se 

encontram subsequentemente na Tabela 4. 

 

IQA = 0,15*P(TB) + 0,25*P(CRL) + 0,15*P(pH) + 0,15*P(FLR) + 0,30*P(BAC) 

 

Onde:  

IQA = Índice de Qualidade da Água. 

P(TB) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a turbidez na 

rede de distribuição. 

P(CLR) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o cloro residual 

na rede de distribuição. 

P(pH) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o pH na saída o 

tratamento. 

P(FLR) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para fluoretos na 

saída do tratamento. 

P(BAC) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a bacteriologia 

na rede de distribuição. 
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Tabela 4 - Condições e pesos dos parâmetros envolvidos no cálculo do IQA 
PARÂMETRO SÍMBOLO CONDIÇÃO EXIGIDA PESO 

Turbidez TB Menor que 1,0 (uma) U.T. (unidade de turbidez) 0,15 

Cloro livre residual CRL 
Maior que 0,2 (dois décimos) e menor que um valor limite a 
ser fixado de acordo com as condições do sistema 

0,25 

pH pH Maior que 6,5 (seis e meio) e menor que 8,5 (oito e meio). 0,15 

Fluoreto FLR 
Maior que 0,7 (sete décimos) e menor que 0,9 (nove 
décimos) mg/l (miligramas por litro) 

0,15 

Bacteriologia BAC 
Menor que 1,0 (uma) UFC/100 ml (unidade formadora de 
colônia por cem mililitros). 

0,30 

 

 Destaca-se ainda o cumprimento à legislação vigente para a qualidade da água 

de abastecimento, neste caso a Portaria do Ministério da Saúde 2.914/2011, que 

“Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade”. 

 

1.1.2  Indicadores Para a Avaliação de Contrato Para a Prestação do Serviço de 

Esgotamento Sanitário 

 

A avaliação e monitoramento do contrato e das metas estabelecidas para a 

prestação do serviço de esgotamento sanitário no Município de Palmeira serão 

realizados através da utilização dos seguintes indicadores: 

• CBE – Cobertura do Sistema pela Rede Coletora de Esgotos (Atendimento); 

• ESC – Eficiência do Sistema de Coleta de Esgotos Sanitários; 

• IQE – Índice de Qualidade dos Efluentes. 

 

1.1.2.1 Índice CBE – Cobertura pela Rede Coletora de Esgotos 

 

 O Índice de Cobertura dos Serviços de Esgoto (CBE), será calculado pela 

seguinte equação: 
 

CBE = ( PA/PT) x 100 

 

Onde: 

CBE - Cobertura pela rede coletora de esgotos, em porcentagem; 

PA – População atendida pelo sistema de esgotamento sanitário; 

PT – Total da população urbana. 
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Observa-se que este indicador será calculado anualmente. A avaliação irá 

considerar os critérios apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Critérios para classificação do serviço 
Porcentagem de Cobertura Classificação do serviço 

Porcentagem de cobertura menor que as metas 
de atendimento do SES previstas para o 

horizonte de projeto 
Inadequado 

Porcentagem de cobertura maior ou igual que 
as metas de atendimento do SES previstas para 

o horizonte de projeto 
Adequado 

 

1.1.2.2 Índice ESC – Eficiência do Sistema de Coleta de Esgotos Sanitários 

 

A eficiência do sistema de coleta de esgotos sanitários será medida pelo número 

de desobstruções de redes coletoras e ramais prediais que efetivamente forem 

realizadas por solicitação dos usuários. 

O Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares – IORD, deverá ser apurado 

mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de ramais 

realizadas no período por solicitação dos usuários e o número de imóveis ligados à 

rede, no primeiro dia do mês, multiplicada por 10.000 (dez mil). 

O Índice de Obstrução de Redes Coletoras – IORC, será apurado mensalmente 

e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de redes coletoras 

realizadas por solicitação dos usuários e a extensão desta em quilômetros, no primeiro 

dia do mês, multiplicada por 1.000 (um mil). 

 O serviço de coleta dos esgotos sanitários é considerado eficiente e, portanto 

adequado, se: 

• A média anual dos IORD’s, calculados mensalmente, for inferior a 20 (vinte), 

podendo este valor ser ultrapassado desde que não ocorra em 2 (dois) meses 

consecutivos nem em mais de 4 (quatro) meses em 1 (um) ano. 

• A média anual dos IORC’s, calculados mensalmente, deverá ser inferior a 200 

(duzentos), podendo ser ultrapassado desde que não ocorra em 2 (dois) 

meses consecutivos nem em mais de 4 (quatro) meses em 1 (um) ano. 
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 Este indicador deverá ser informado mensalmente com o acumulado de 12 

meses. 

 

1.1.2.2 Índice IQE – Índice de Qualidade dos Efluentes 

 

 A qualidade dos efluentes lançados nos cursos de água será medida pelo índice 

de qualidade do efluente - IQE. O IQE é calculado como a média ponderada das 

probabilidades de atendimento da condição exigida para cada um dos parâmetros 

constantes da tabela a seguir, considerados o peso de 0,35 para materiais 

sedimentáveis (SS), 0.30 para óleos vegetais e gorduras animais (SH), e 0,35 para 

DBO5 menor que 60mg/L.  

 O IQE será obtido através da seguinte expressão: 

 

IQE = 0,35 x P(SS) + 0,30 x P(SH) + 0,35 x P(DBO) 

onde: 

 

P(SS) - probabilidade de que seja atendida a condição exigida para materiais 

sedimentáveis, calculada pelo n° de amostras conformes dividido pelo total de 

amostras. 

P(SH) - probabilidade de que seja atendida a condição exigida para óleos vegetais e 

gorduras animais, calculada pelo n° de amostras conformes dividido pelo total de 

amostras. 

P(DBO) - probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a demanda 

bioquímica de oxigênio, calculada pelo n° de amostras conformes dividido pelo total 

de amostras. 

 O efluente lançado será considerado adequado se a média dos IQE’s apurados 

nos últimos 12 (doze) meses for igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento), 

não podendo ocorrer, no entanto, nenhum valor mensal inferior a 80% (oitenta por 

cento), as demais classificações são apresentadas na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Classificação de acordo com o valor de IQE 
Valores do IQE Classificação 

Menor que 80% (oitenta por cento) Ruim 

Maior ou igual a 80% (oitenta por cento) e menor que 90% (noventa por cento) Regular 

Maior ou igual a 90% (noventa por cento) e menor que 95% (noventa e cinco por 
cento) 

Bom 

Igual ou maior que 95% (noventa e cinco por cento) Ótimo 

  

 Este indicador deverá ser informado mensalmente com o acumulado de 12 

meses. 

 

1.1.3 Indicadores Para a Avaliação de Contrato Para a Prestação do Serviço de 

Manejo de Resíduos Sólidos 

 

A avaliação e monitoramento do contrato e das metas estabelecidas para a 

prestação do serviço de manejo de resíduos sólidos no Município de Palmeira serão 

realizados através da utilização dos seguintes indicadores demonstrados nos itens 

subsequentes do presente tópico. 

 

1.1.3.1 TCD – Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar direta (porta-a-

porta) da população urbana do município 

 

 A Taxa de cobertura do serviço de Coleta Domiciliar direta (porta-a-porta) da 

população urbana (TCD), será calculado pela seguinte equação: 
 

TCD = (PUCD / PU) x 100 

 

Onde: 

TCD – Taxa de cobertura do serviço de Coleta Domiciliar direta (porta-a-porta) da 

população urbana (%); 

PUCD – População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, 

porta-a-porta; 

PU – População urbana total do município (fonte: IBGE); 
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Observa-se que este indicador será calculado anualmente. A avaliação irá 

considerar os critérios apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Critério para avaliação do indicador TCD 
Porcentagem de Cobertura               Classificação do serviço 

Porcentagem de cobertura menor que as metas 
de atendimento do SRS previstas no PMSB 

para o horizonte de projeto  
Inadequado 

Porcentagem de cobertura maior ou igual que 
as metas de atendimento do SRS previstas no 

PMSB para o horizonte de projeto 
Adequado 

 

1.1.3.1 TCS – Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em 

relação à população urbana do município 

 

 A Taxa de cobertura do serviço de Coleta Seletiva porta-a-porta em relação à 

população urbana (TCS), será calculado pela seguinte equação: 
 

TCS = ( PUCS / PU ) x 100 

 

Onde: 

TCD – Taxa de cobertura do serviço de Coleta Seletiva porta-a-porta da população 

urbana (%); 

PUCD – População urbana atendida pelo serviço de coleta seletiva do tipo porta-a-

porta; 

PU – População urbana total do município (fonte: IBGE); 

 

Observa-se que este indicador será calculado anualmente. A avaliação irá 

considerar os critérios apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Critério para avaliação do indicador TCS 
Porcentagem de Cobertura               Classificação do serviço 

Porcentagem de cobertura menor que as metas 
de atendimento do SRS previstas no PMSB 

para o horizonte de projeto  
Inadequado 

Porcentagem de cobertura maior ou igual que 
as metas de atendimento do SRS previstas no 

PMSB para o horizonte de projeto 
Adequado 
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1.1.3.3 Pesquisa de Satisfação 

 

A regularidade e o atendimento dos serviços também serão avaliados pelos 

índices de pesquisa de satisfação realizada com os munícipes, numa amostragem 

representativa, devendo-se atender os seguintes critérios: 

• Seja constatado, através de pesquisa de opinião, em amostragem 

representativa da população, que a concessionária possui índices de 

aceitação dos serviços concedidos iguais ou superiores à 85% (oitenta e 

cinco por cento); 

• A periodicidade de realização da pesquisa de satisfação será anual; 

• Os dados obtidos na pesquisa, bem como a análise do indicador, deverão 

ser fornecidos para a Prefeitura Municipal de Palmeira, que avaliará e 

monitorará o atendimento do indicador. 

 

1.2 Detalhamento de Objetivos de Curto, Médio e Longo Prazo Para a Universalização 

de Acesso aos Serviços 

 

1.2.1 Sistema de Abastecimento de Água 

 

A ampliação progressiva do acesso ao abastecimento de água a todos os 

domicílios ocupados configura-se, conforme a Lei 11.445/2007, Art 3º, Inciso III, na 

universalização da disponibilidade do serviço à população, de modo adequado à 

saúde pública e à proteção do meio ambiente. 

Para atingir tal alvo de pleno atendimento são necessárias melhorias em todas 

as unidades compositoras do SAA, ou seja, a captação de água bruta bem como as 

adutoras a ela relacionada devem ser ampliadas, assim também proposições a curto, 

médio e longo prazo para a ETA e suas instalações devem seguidas afim de que a 

universalização seja alcançada.  

Além de medidas na Estação, faz-se necessário atuar também no âmbito da 

distribuição, portanto a universalização do acesso dependerá ainda de ações na rede, 

no parque de hidrômetros bem como conscientização da população para consumo 

consciente. 
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A Tabela 9 a seguir apresenta o detalhamento das proposições para o Sistema 

de Abastecimento de Água no município de Palmeira, subdividindo as unidades e o 

prazo de atuação em cada um dos objetivos e metas propostos. 
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Tabela 9 - Objetivos e metas para o Sistema de Abastecimento de Água 

Sistema Unidade Objetivos e Metas 

Prazo 

Curto Médio Longo 
1 a 5 
anos 

6 a 15 
anos 

16 a 30 
anos 

Sistema de 
Abastecimento de 

Água 

Todas Estudos de concepção x x x 

Captação de Água 
Bruta 

Adequação e melhoria na unidade de captação superficial x     
Ampliação da captação de água bruta para aumento da vazão aduzida      x 

Conservação dos mananciais de captação de água bruta x x x 

Adução de Água Bruta Reavaliação das adutoras de água bruta x   x 

Estação de Tratamento 
de Água - ETA 

Adequação e melhoria das unidades de tratamento existentes x     
Ampliação da Estação de Tratamento de Água - ETA da sede urbana     x 

Adequação e melhoria do laboratório da ETA x     
Manutenção da qualidade da água tratada x x x 

Adução de Água 
Tratada 

Reavaliação das adutoras e subadoturas de água tratada x     

Reservação 
Aumento da capacidade de reservação x     
Incentivar o uso racional da água x x x 

Distribuição 

Manter em 100% o índice de atendimento da população urbana do 
município 

x x x 

Manter o fornecimento de água de maneira contínua x x x 

Redução gradual de perdas na distribuição até o patamar máximo 
admissível de 30% 

x x x 

Manter o parque de hidrômetros em perfeito funcionamento x x x 

Promover os incrementos anuais de rede de distribuição x x x 

Promover os incrementos anuais de ligações de água x x x 
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1.2.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

No âmbito do Esgotamento Sanitário a universalização também visa melhores 

condições de saúde bem como a proteção ao meio ambiente, em consonância à Lei 

11.445/2007, Art 3º, Inciso III, mediante ainda consulta prévia à população a ser 

beneficiada, exceto nas áreas de bacias hidrográficas de manancial de abastecimento 

público, nas quais é indispensável o esgotamento sanitário dado o caráter 

conservacionista do manancial, dada a anuência ou não da população. 

De modo a atender efetivamente tal universalização também para o SES faz-se 

necessário realizar não apenas incremento nas redes, mas também proporcionar 

condições de eficiência no tratamento dentro da ETE, bem como instruir a população 

que dispõe de soluções individuais sobre a correta construção e manutenção das 

mesmas. 

A Tabela 10 a seguir apresenta o detalhamento das proposições para o Sistema 

de Esgotamento Sanitário no município de Palmeira, subdividindo as unidades e o 

prazo de atuação em cada um dos objetivos e metas propostos. 
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Tabela 10 - Objetivos e metas para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

Sistema Unidade Objetivos e Metas 

Prazo 

Curto Médio Longo 
1 a 5 
anos 

6 a 15 
anos 

16 a 30 
anos 

Sistema de 
Esgotamento 

Sanitário 

Todas  Estudos de concepção x x x 

Coleta de Esgoto 

Manter em 95% o índice de atendimento com rede coletora de esgoto x x x 

Promover os incrementos anuais de rede coletora de esgoto x x x 

Promover os incrementos anuais de ligações de esgoto x x x 

Implantar novas estações elevatórias de esgoto x x x 

Ampliar as linhas de recalque de esgoto   x x 

Estação de 
Tratamento de 
Esgoto - ETE 

Orientação da população que adota solução individual de tratamento x x x 

Ampliação da estação de tratamento de esgotos da sede do município x     
Melhoria da eficiência da estação de tratamento de esgoto x     
Garantir a qualidade no tratamento do efluentes sanitários x x x 

Lançamento Final 
do Esgoto 
Tratado 

Garantir a qualidade do efluente final lançado no corpo hídrico x x x 

Conservação do corpo receptor de efluentes tratados x x x 
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1.2.3 Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos 

 

Constituindo outro eixo do saneamento se encontra o manejo dos resíduos 

sólidos, e de modo a também universalizar, ou seja, garantir que toda a população 

tenha seus resíduos sólidos coletados e corretamente dispostos, bem como eficaz 

serviço de limpeza pública, é preciso estabelecer objetivos e metas também para esse 

sistema, os quais são detalhados na Tabela 11 que se segue.  
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Tabela 11 - Objetivos e metas para o Sistema Manejo de Resíduos Sólidos 

Sistema Unidade Objetivos e Metas 

Prazo 
Curto Médio Longo 
1 a 5 
anos 

6 a 15 
anos 

16 a 30 
anos 

Sistema de Manejo 
de Resíduos 

Sólidos 

Coleta de Resíduos 
Domiciliares e 

Comerciais 

Manter em 100% o índice de atendimento da população urbana do 
município 

x x x 

Coleta Seletiva de 
Resíduos Recicláveis 

Manter em 100% o índice de atendimento da população urbana do 
município 

x x x 

Operação e 
Manutenção do Aterro 

Sanitário 

Manter o aterro sanitário devidamente licenciado perante o órgão 
ambiental competente 

x x x 

Executar obras de ampliação/adequação do aterro sanitário x x x 

Implantar a instalação de balança rodoviária para pesagem dos resíduos x     

Realizar estudos com o objetivo de determinar a composição gravimétrica 
dos resíduos do município 

x x x 

Equipe Padrão para 
Serviços Diversos 

Implantar a atividade de prestação de serviços diversos de limpeza 
pública com equipe padrão 

x     

Varrição Manual de 
Ruas 

Implantar a atividade de varrição manual de ruas e logradouros públicos x     
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1.2.4 Sistema de Comercialização dos Serviços 

 

Para que ambos os sistemas anteriores de Abastecimento de Água, de 

Esgotamento Sanitário e de Manejo de Resíduos Sólidos sejam eficazes em suas 

atuações a relação entre a empresa e a população deve ser a melhor possível.  

Portanto, a comercialização dos serviços deve ser efetuada de modo claro de modo 

que a universalização seja de fato atendida tanto em benefício da população quando 

do prestador. 

De modo a otimizar a comercialização do serviço também é necessário propor 

objetivos e metas que visem a sistematização e melhoria contínua do mesmo, assim 

tanto medidas para cadastramento, quanto leitura e entrega de faturas, enfim para o 

atendimento e comunicação com o público devem ser tomadas a curto, médio e longo 

prazo conforme apresentado na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Objetivos e metas para o Sistema de Comercialização dos Serviços 

Sistema Unidade Objetivos e Metas 

Prazo 

Curto Médio Longo 

1 a 5 
anos 

6 a 15 
anos 

16 a 30 
anos 

Sistema de 
Comercialização 

dos Serviços 

Cadastro Comercial Manter os dados cadastrais do sistema comercial atualizados x x x 

Software Comercial 
Adquirir e manter software comercial visando suprir as exigências do município e 
usuários 

x x x 

Leitura e Entrega de 
Contas 

Promover a correta e eficiente entrega de contas dos serviços prestados no município x x x 

Cobrança, 
Faturamento e 
Arrecadação 

Efetuar adequadamente o processo de cobrança pelo uso dos serviços x x x 

Corte e Religação Executar as atividades de corte e religação com eficácia para os usuários x x x 

Atendimento ao 
Público 

Garantir eficiência e satisfação dos usuários no serviço de atendimento ao público x x x 
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1.3 Proposta de Programas, Projetos e Ações Necessárias Para Atingir os Objetivos 

e as Metas 

 

Os programas, projetos e ações propostos no presente tópico visam estabelecer 

um planejamento das atuações nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e manejo de resíduos sólidos, em atendimento à Política Nacional de 

Saneamento Básico (Lei n°. 11.445/07), ao PMSB de Palmeira (2014) e às 

necessidades do município e de sua população, com vistas à melhoria da prestação 

dos serviços de saneamento, que por sua vez estão ligados ao melhoramento da 

salubridade ambiental, da proteção dos recursos hídricos e da promoção da saúde 

pública.  

Neste contexto, os programas, projetos e ações, necessários para atingir os 

objetivos e as metas propostos no presente documento, foram estabelecidos, 

considerando a situação atual que se encontram os sistemas de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. 

É válido observar que os programas, projetos e ações, estabelecidos no 

presente documento, abrangem a sustentabilidade ambiental, social e econômica, 

dentro da temática de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de 

resíduos sólidos, com vistas ao aumento da eficiência na prestação dos serviços, à 

melhoria da qualidade de vida da população de Palmeira e ao uso racional dos 

recursos hídricos. 

A definição dos programas projetos e ações teve como objetivo principal garantir 

a universalização dos serviços propostos e a eficácia da prestação dos serviços à 

comunidade, no intuito de melhorar as condições de vida da população. 

 

1.3.1 Sistema de Abastecimento de Água 

 

Dado o exposto no item anterior sobre os objetivos e metas para a 

universalização do abastecimento de água, dispõe-se ainda programas e projetos de 

modo a atingir tais proposições dentro do período de estudo. 

Analogamente ao apresentado para objetivos e metas, também distribuiu-se o 

SAA em unidades de modo que para cada uma delas se apresentem programas, 
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projetos e ações especificas como apresentado na Tabela 13, ressalta-se que tais 

programas, projetos e ações serão efetuados coerentemente aos períodos dos 

objetivos e metas. 
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Tabela 13 - Proposta de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas do SAA 
Sistema Unidade Objetivos e Metas Programas, Projetos e Ações 

Sistema de Abastecimento 
de Água 

Todas Realizar Estudos de concepção do sistema de 
abastecimento de água 

Estudo de concepção, projeto básico, projeto executivo, projetos complementares do sistema de abastecimento de água 

Levantamentos topográficos 
Cadastramento georreferenciado do sistema 

Captação de Água Bruta 

Adequação e melhoria na unidade de captação 
superficial 

Redimensionamento de conjunto moto-bomba, substituição dos painéis elétricos e instalação de inversores de frequência, automação e 
telemetria do sistema 

Ampliação da captação de água bruta para aumento da 
vazão aduzida  

Elaboração de projeto estrutural, hidráulico e eletromecânico 

Execução de obra civil para ampliação da captação de água bruta 

Montagem de equipamentos eletromecânicos 

Ampliação da adutora de água bruta 
Elaboração de projeto de ampliação da adutora de água bruta 

Execução de obra para ampliação da adutora de água bruta 

Conservação dos mananciais de captação de água 
bruta 

Programas de Educação Ambiental 

Programa de Conservação de Mananciais, visando a garantia da qualidade e disponibilidade de água. Este programa será concebido, 
implementado e gerenciado de forma integrada com os Comitês de Bacia, organismos municipais e estaduais e sociedade civil. 

Adução de Água Bruta Reavaliação das adutoras de água bruta Verificação de estado de conservação e diâmetro da tubulação 

Estação de Tratamento de 
Água - ETA 

Adequação e melhoria das unidades de tratamento 
existentes Substituição de leito filtrante, execução de melhorias na urbanização das áreas e pintura predial 

Ampliação da Estação de Tratamento de Água - ETA da 
sede urbana 

Elaboração de projeto estrutural, hidráulico e eletromecânico 

Execução de obra civil para ampliação da estação de tratamento de água 

Montagem de equipamentos eletromecânicos 
Adequação e melhoria do laboratório da ETA Compra de equipamentos e melhorias estruturais 

Manutenção da qualidade da água tratada 

Aferição da qualidade da água distribuída por meio de análise da amostra de água coletada em pontos da rede de distribuição (Programa 
de Amostragem de Qualidade da Água), em atendimento à Portaria N° 2914/2011 e a Resolução CONAMA 357/2005 

Promover o licenciamento ambiental da estação de tratamento de água e sistema de abastecimento de água 

Promover a obtenção da outorga de uso da água das captações superficiais e subterrâneas do sistema de abastecimento de água 

Adução de Água Tratada Reavaliação das adutoras e subadutoras de água 
tratada 

Simulação hidráulica para redimensionamento das adutoras e subadutoras de água tratada 

Verificação de estado de conservação e diâmetro da tubulação 

Reservação 
Aumento da capacidade de reservação 

Elaboração de projeto de concepção dos novos reservatórios 
Execução de obras de construção dos novos reservatórios 

Incentivar o uso racional da água Programa de Educação Socioambiental, visando a conscientização da população com relação ao uso racional da água, executado em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Palmeira e a sociedade civil  

Distribuição 

Manter em 100% o índice de atendimento da população 
urbana do município 

Realização de investimentos no Programa de Ampliação de Rede Distribuidora 
Execução de obras de incremento de rede de abastecimento de água de acordo com o Programa de Ampliação de Rede Distribuidora e 
crescimento vegetativo do sistema 

Manter o fornecimento de água de maneira contínua 
Realização de investimentos no Programa de Ampliação do Sistema de Reservação de Água Tratada 

Garantir o cumprimento do Programa de Emergências e Contingências, visando a não paralização do fornecimento de água tratada para 
a população 

Reduzir e manter as perdas na distribuição para 30% 

Estruturar e manter equipe de pitometria 

Realizar pesquisas de vazamento 

Elaborar e executar Programa de Manutenção e Operação do Sistema de Abastecimento de Água 

Promover manutenção preventiva e corretiva nos boosters e estações de recalque 

Promover manutenção preventiva e corretiva nas redes de distribuição e adutoras 

Manter o parque de hidrômetros em perfeito 
funcionamento 

Elaboração e execução do Programa de Troca de Hidrômetros  

Substituição dos hidrômetros com vida útil igual ou superior a 5 (cinco) anos  

Promover os incrementos anuais de rede de distribuição 
Elaboração e execução do Programa de Ampliação de Rede Distribuidora 

Execução de obras de ampliação da rede de distribuição, de acordo com os incrementos anuais previstos e crescimento vegetativo do 
sistema de abastecimento de água 

Promover os incrementos anuais de ligações de água 
Elaboração e execução do Programa de Ampliação de Ligações de Água 

Execução de obras de instalação das ligações de água, de acordo com os incrementos anuais previstos e crescimento vegetativo do 
sistema de abastecimento de água 
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1.3.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Apontados os objetivos e metas para universalização também do Sistema de 

Esgotamento Sanitário, propõe-se ainda programas, projetos e ações específicos que 

viabilizem o alcance de tais proposições. 

De acordo com a escala temporal de cada um dos objetivos e metas, bem como 

cada unidade componente do Sistema de Esgotamento Sanitário, devem ser 

realizadas as ações inerentes a cada um deles de modo que os prazos sejam 

cumpridos a contento. 

A Tabela 14 a seguir apresenta o detalhamento de cada uma das atividades 

próprias às unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário de Palmeira.
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Tabela 14 - Proposta de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas do SES 
Sistema Unidade Objetivos e Metas Programas, Projetos e Ações 

Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Todas 
Realizar Estudos de concepção do sistema de esgotamento 
sanitário 

Estudo de concepção, projeto básico, projeto executivo, projetos complementares do sistema de esgotamento 
sanitário 

Levantamentos topográficos 

Cadastramento georreferenciado do sistema 

Coleta de Esgoto 

Manter em 95% o índice de atendimento com rede coletora de 
esgoto 

Realização de investimentos no Programa de Ampliação de Rede Coletora 

Execução de obras de incremento de rede coletora de esgoto de acordo com o Programa de Ampliação de Rede 
Coletora e crescimento vegetativo do sistema de esgotamento sanitário 

Promover os incrementos anuais de rede coletora de esgoto 

Elaboração e execução do Programa de Ampliação de Rede Coletora 

Execução de obras de ampliação da rede coletora, de acordo com os incrementos anuais previstos e crescimento 
vegetativo do sistema de esgotamento sanitário 

Promover os incrementos anuais de ligações de esgoto 

Elaboração e execução do Programa de Ampliação de Ligações de Esgoto 

Execução de obras de instalação das ligações de esgoto, de acordo com os incrementos anuais previstos e 
crescimento vegetativo do sistema de esgotamento sanitário 

Implantar novas estações elevatórias de esgoto 

Elaboração de projeto estrutural, hidráulico e eletromecânico 

Execução de obra civil para implantação das estações elevatórias de esgoto 

Montagem de equipamentos eletromecânicos 

Ampliar as linhas de recalque de esgoto 
Elaboração de projeto de ampliação das linhas de recalque 

Execução de obra para ampliação das linhas de recalque 

Estação de 
Tratamento de 
Esgoto - ETE 

Orientação da população que adota solução individual de tratamento 

Elaboração e implantação do Programa de Orientação Técnica para as famílias que adotarem solução individual de 
tratamento de esgoto, acerca dos métodos construtivos, dimensionamento, operação e manutenção do sistema de 
tratamento individual de esgotos sanitários, por meio de material informativo a ser distribuído para a população 
residente nas áreas fora da sede urbana 

Ampliação da estação de tratamento de esgotos da sede do 
município 

Elaboração de projeto estrutural, hidráulico e eletromecânico 

Execução de obra civil para ampliação da estação de tratamento de esgoto 

Montagem de equipamentos eletromecânicos 

Melhoria da eficiência da estação de tratamento de esgoto Implantação de unidade de pós tratamento do Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado 

Garantir a qualidade no tratamento do efluentes sanitários 
Elaboração e implantação do Programa de Controle de Qualidade do Efluente meio da realização de análises 
internas e externas das amostras de efluentes, em atendimento à Resolução CONAMA N° 430/2011 e a Resolução 
CONAMA 357/2005 

Lançamento Final 
do Esgoto Tratado 

Garantir a qualidade do efluente final lançado no corpo hídrico 

Garantir a execução do Programa de Controle de Qualidade do Efluente 

Elaborar e implantar Programa de Operação e Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto 

Promover manutenção preventiva e corretiva da estação de tratamento de esgoto 

Promover o licenciamento ambiental da estação de tratamento de esgoto e sistema de esgotamento sanitário 

Conservação do corpo receptor de efluentes tratados 

Programas de Educação Ambiental 

Programa de Conservação de Corpos Receptores, visando a conscientização da população sobre a preservação do 
corpo receptor de efluentes tratados. Este programa será concebido, implementado e gerenciado de forma integrada 
com os Comitês de Bacia, organismos municipais e estaduais e sociedade civil 
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1.3.3 Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos 

 

Os objetivos e metas propostos para garantir que toda a população tenha seus 

resíduos sólidos coletados e corretamente dispostos, bem como eficaz serviço de 

limpeza pública, serão atingidos mediante a definição de programas, projetos e ações 

singulares para o mesmo. 

As singularidades dessas atividades visam atender a contento e coerentemente 

as proposições apresentadas.  

A Tabela 15 descreve tais planejamentos para as unidades do Sistema de 

Manejo de Resíduos Sólidos. 

 

328 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 



 
 

Tabela 15 - Proposta de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas do Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos 
Sistema Unidade Objetivos e Metas Programas, Projetos e Ações 

Sistema de 
Manejo de 

Resíduos Sólidos 

Coleta de Resíduos 
Domiciliares e 

Comerciais 

Manter em 100% o índice de 
atendimento da população urbana do 

município 

Ampliar o roteiro de coleta conforme o crescimento urbano do município 
Atualizar constantemente os mapas dos setores e itinerários de coleta 
Reestruturar e/ou ampliar a frota e equipes de coleta, conforme aumento da demanda 
Manter a frota de veículos em boas condições e dentro do limite de vida útil dos mesmos 

Coleta Seletiva de 
Resíduos 

Recicláveis 

Manter em 100% o índice de 
atendimento da população urbana do 

município 

Ampliar o roteiro de coleta conforme o crescimento urbano do município 
Atualizar constantemente os mapas dos setores e itinerários de coleta 
Reestruturar e/ou ampliar a frota e equipes de coleta, conforme aumento da demanda 

Manter a frota de veículos em boas condições e dentro do limite de vida útil dos mesmos 

Operação e 
Manutenção do 
Aterro Sanitário 

Manter o aterro sanitário devidamente 
licenciado perante o órgão ambiental 

competente 

Manter as adequadas condições ambientais e normativas do aterro sanitário, fornecendo 
dados e elementos à prefeitura para as renovações da licença de operação 
Realizar as análises dos poços de monitoramento conforme resolução do órgão 
ambiental 
Manter registro de todas as descargas realizadas no aterro 
Manter os resíduos devidamente compactado e coberto 

Executar obras de 
ampliação/adequação do aterro 

sanitário 

Reavaliar a concepção do projeto e projeto executivo das ampliações 
Levantamentos topográficos 
Obras e serviços de terraplenagem 
Implantar sistema de impermeabilização, de drenagem de percolado, drenagem de gás e 
de águas pluviais 
Adequação dos acessos internos 

Implantar a instalação de balança 
rodoviária para pesagem dos resíduos 

Elaborar projeto de concepção, executivo e estrutural da balança 

Construção de base civil e cabine de comando da balança 

Instalação da balança propriamente dita 

Realizar estudos com o objetivo de 
determinar a composição gravimétrica 
dos resíduos do município 

Levantar dados analíticos e quantitativos dos resíduos recebidos da coleta municipal 

Equipe Padrão para 
Serviços Diversos 

Implantar a atividade de prestação de 
serviços diversos de limpeza pública 
com equipe padrão 

Montar equipe adequada e disponibilizar frota para deslocamento entre pontos de 
serviços 

Varrição Manual de 
Ruas 

Implantar a atividade de varrição 
manual de ruas e logradouros 
públicos 

Equipar e montar equipe de varrição manual 
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1.3.4 Sistema de Comercialização dos Serviços 

 

 O adequado acesso à informação por parte da comunidade atendida pelos 

serviços prestados, bem como a eficaz comunicação entre as partes constitui-se como 

premissa para os objetivos e metas que venham a garantir a universalização do s 

sistemas de Abastecimento de Água, de Esgotamento Sanitário e de Manejo de 

Resíduos Sólidos. 

A fim de que esse, e os outros objetivos e metas apresentados a priori, sejam 

alcançados e respeitem os prazos de escopo de cada um dos mesmos, 

estabeleceram-se ações, programas e projetos que permitirão atingir a 

universalização dos sistemas citados anteriormente. 

A Tabela 16 particulariza para cada uma das atividades inerentes ao Sistema de 

Comercialização dos Serviços os projetos, programas e ações que deverão ser 

implementados.
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Tabela 16 - Proposta de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas do Sistema de Comercialização dos Serviços 
Sistema Unidade Objetivos e Metas Programas, Projetos e Ações 

Sistema de 
Comercialização dos 

Serviços 

Cadastro 
Comercial 

Manter os dados cadastrais do sistema comercial atualizados 

Diagnóstico preciso da condição que se encontra o cadastro comercial do município, com o levantamento e análise 
de todas as informações/projetos/sistema existentes no cadastro atual 

Promover a manutenção e constante atualização dos dados referentes aos cadastros utilizados pelo sistema 
comercial, tais como: unidades operacionais, hidrômetros, estrutura da organização, serviços, faturas, leituras, 
consumos, históricos, clientes, cronograma de faturamento, etc. 

Revisão e atualização do sistema de cadastramento comercial para o correto e eficiente gerenciamento do cadastro 
comercial 

Software Comercial 
Adquirir e manter software comercial visando suprir as exigências do 
município e usuários 

Adquirir e manter software de gestão comercial para comercialização dos serviços prestados  

Emissão, programação, controle, execução e encerramento das Ordens de Serviço 

Gerenciamento do acesso dos usuários ao sistema comercial e atendimento ao público 

Promover interface entre as áreas de cadastro, atendimento, medição, faturamento, arrecadação, contabilidade, 
cobrança, laboratório e execução de serviços. 

Emissão de relatórios gerenciais e operacionais envolvendo informações dos setores de atendimento, medição, 
faturamento, arrecadação, contabilidade, cobrança, laboratório e execução de serviços 

Leitura e Entrega 
de Contas 

Promover a correta e eficiente entrega de contas dos serviços 
prestados no município 

Compatibilizar as rotas e ciclos de leitura visando maior eficiência da leitura e entrega simultânea de contas dos 
usuários dos serviços 

Utilizar microleitores (smartphones) para melhorar as atividades de leitura e entrega simultânea de contas 

Elaborar e utilizar o Manual do Leitor, visando o treinamento e orientação do leitor de hidrômetro 

Realizar a impressão simultânea da conta do usuário no momento da leitura através do uso de smartphones e 
impressoras térmicas portáteis 

Cobrança, 
Faturamento e 
Arrecadação 

Efetuar adequadamente o processo de cobrança pelo uso dos 
serviços 

Promover corretamente a leitura dos hidrômetros, bem como metodologia de cálculo dos serviços de manejo de 
resíduos sólidos, visando a cobrança adequada pelos serviços consumidos 

Aplicar cronograma do processo de cobrança de modo a compatibilizar adequadamente as datas e prazos de 
vencimento das faturas 

Disponibilizar diversos meios de pagamento das faturas para os usuários (Arrecadação eletrônica; Débito em conta; 
Guichê do caixa em agência bancária; Internet; com cartão de crédito ou débito; outros meios com fatura) 

Utilizar ferramenta de BI (Business Intelligence), acoplada ao sistema, para proporcionar o acompanhamento 
gerencial dos ciclos de cobrança 

Corte e Religação 
Executar as atividades de corte e religação com eficácia para os 
usuários 

Realizar todos os processos de corte e religação com a emissão de um aviso de débito, com a finalidade de informar 
ao usuário sobre o não pagamento de determinada (s) fatura (s) 

Fornecer aos usuários "comunicado" com orientações sobre como proceder para que o fornecimento de água para 
seu imóvel seja restabelecido, em caso de corte no fornecimento dos serviços 

Atendimento ao 
Público 

Garantir eficiência e satisfação dos usuários no serviço de 
atendimento ao público 

Implantar Serviço de Atendimento ao Público para relacionamento com os usuários e futuros usuários, de modo a 
agilizar a prestação de quaisquer serviços e informações de interesse dos solicitantes, através de consultas 
informatizadas 

Adotar procedimentos operacionais destinados a acelerar o tempo de prestação de serviços, de modo a propiciar 
eficiência máxima no atendimento aos usuários 

Atuar de forma a manter contato direto com os usuários dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e manejo de resíduos sólidos 

Disponibilizar, no relacionamento com os usuários, os seguintes tipos de atendimento: (Por telefone (Call Center); 
Personalizado (Pessoal); Web on-line; Ouvidoria;) 
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1.4 Propostas de Ações Para Emergências e Contingências 

 

1.4.1 Ações Para Emergências e Contingências do Sistema de Abastecimento de 

Água 

 

As interrupções no abastecimento de água podem acontecer por diversos 

motivos, inclusive por ocorrências inesperadas como rompimento de redes e adutoras 

de água, quebra de equipamentos, contaminação da água dos mananciais, dentre 

outros.  

Para regularizar o atendimento deste serviço de forma mais ágil ou impedir a 

interrupção no abastecimento, ações para emergências e contingências devem ser 

previstas e executadas de forma a orientar o procedimento a ser adotado e 

solucionar/minimizar o problema, para que não haja interrupções no abastecimento 

da população do Município de Palmeira. 

As principais ocorrências que podem afetar a segurança no abastecimento do 

município de Palmeira são relativas à falta de água parcial ou localizada, diminuição 

da pressão de água e contaminação dos mananciais. Desta forma são apresentadas 

nas Tabela 17 e Tabela 18 as principais medidas de segurança a serem tomadas em 

casos emergenciais. 
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Tabela 17 - Sistema de Abastecimento de Água – Risco 1 
Risco Potencial Falta de Água Generalizada 

Origem Plano de Contingência 

Interrupção na operação de captação de água “in 
natura” em função de inundações, colapso de 
poços tubulares profundos, interrupção 
prolongada no fornecimento de energia elétrica, 
etc., que concluam pela inoperância dos 
equipamentos eletromecânicos e/ou das 
estruturas. 
 
Rompimento de adutoras de água bruta e de 
água tratada, quando esta é a única ligação entre 
o sistema de produção e de distribuição, em 
função de: movimentação do solo (deslizamento, 
solapamento, recalque diferencial sob as 
estruturas de apoio ou ancoragem, etc.); 
transientes hidráulicos (sobrepressão interna); 
choque mecânico externo (obras), etc. 
 
Alteração da qualidade da água in natura em 
função da ocorrência de componentes orgânicos 
ou minerais acima do padrão estabelecido (areia, 
metais, sais minerais, agrotóxicos, coliformes, 
etc.) provenientes de lançamento de esgotos 
industriais, atividades agrícolas, pocilgas e 
outros. 
 
Alteração da qualidade da água “in natura” em 
função do derramamento de cargas perigosas 
(tóxicos, óleos minerais e vegetais, 
combustíveis, etc.) decorrente de acidentes 
durante o transporte nos modais rodoviários e 
ferroviários. 

 Verificação e adequação de plano de ação às 
características da ocorrência. 

 Comunicação à população / instituições / 
autoridades / Defesa Civil. 

 Comunicação à Polícia e quando necessário, 
abertura de boletim de ocorrência. 

 Interrupção da captação de água in natura 
em tempo hábil, quando do derramamento de 
produtos perigosos no manancial. 

 Comunicação à concessionária de energia 
elétrica. 

 Controle da água disponível em reservatórios 
de distribuição. 

 Adequação do processo de tratamento. 
 Reparo das unidades danificadas. 
 Implementação de rodízio de abastecimento 

(racionamento). 

Interrupção na operação de tratamento de água 
em função de vazamento de cloro no estado 
gasoso, interrupção prolongada no fornecimento 
de energia elétrica, acidentes elétricos que 
venham a inutilizar os equipamentos 
eletromecânicos, comprometimento das 
edificações em decorrência da deterioração 
imperceptível das estruturas. 
Interrupção no abastecimento motivada por 
agentes externos (vandalismo). 

 Aplicação do procedimento de comunicação 
entre os órgãos que compõem o sistema de 
defesa civil. 

 Utilização de sistemas de geração autônoma 
de energia. 

 Mapeamento de fontes alternativas ou 
possíveis sistemas de abastecimento de 
água das localidades vizinhas, 
dimensionamento e transporte de água 
potável através de frota de caminhões pipa (+ 
usual para transporte de água). 
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Tabela 18 - Sistema de Abastecimento de Água – Risco 2 
Risco Potencial Falta de Água Parcial ou Localizada 

Origem Plano de Contingência 

Deficiência de água nos mananciais em períodos 
de estiagem 
Interrupção temporária no fornecimento de 
energia elétrica nas instalações de produção de 
água 
Interrupção no fornecimento de energia elétrica 
em setores de distribuição 
Danos em equipamentos de estações elevatórias 
de água tratada 
Danos em estruturas de reservatórios e 
elevatórias de água tratada 
Rompimento de redes e linhas adutoras de água 
tratada 
Ações por agentes externos (vandalismo) 
Qualidade inadequada da água dos mananciais 
(atividades agropecuárias, lançamento de 
efluentes industriais e outros). 

 Verificação e adequação de plano de ação às 
características da ocorrência. 

 Comunicação à população / instituições / 
autoridades. 

 Comunicação à Polícia. 
 Comunicação à concessionária de energia 

elétrica. 
 Deslocamento de frota de caminhões tanque. 
 Reparo das instalações danificadas. 
 Transferência de água entre setores de 

abastecimento. 
 Utilização de carvão ativado. 

 

1.4.2 Ações Para Emergências e Contingências do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

As ações para emergências e contingências do sistema de esgotamento 

sanitário são apresentadas nas Tabela 19 a Tabela 22 com o objetivo de fornecer 

diretrizes, dados e informações que proporcionem condições necessárias à adoção 

de procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados em situações de 

emergência que possam ocorrer no SES de Palmeira.  

Tais procedimentos definem ações imediatas e eficazes, visando a garantia da 

segurança da população de Palmeira, bem como a minimização de impactos ao meio 

ambiente e as perdas patrimoniais.   
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Tabela 19 – Sistema de Esgotamento Sanitário – Risco 1 

Risco Potencial 
Paralização da Estação de Tratamento de 

Esgoto 

Origem Plano de Contingência 

Interrupção no fornecimento de energia 
elétrica nas instalações de tratamento. 
Danos em equipamentos eletromecânicos 
e/ou estruturas. 
Ações por agentes externos (vandalismo) 

 Comunicação à concessionária de 
energia elétrica. 

 Comunicação aos órgãos de controle 
ambiental. 

 Comunicação à Polícia 
 Instalação de equipamentos reserva 
 Reparo das instalações danificadas 
 Utilização de caminhões limpa fossa 

 
Tabela 20 – Sistema de Esgotamento Sanitário – Risco 2 

Risco Potencial Vazamento de esgoto em Estação Elevatória 

Origem Plano de Contingência 

Interrupção no fornecimento de energia 
elétrica nas instalações de bombeamento. 
Danos em equipamentos eletromecânicos 
e/ou estruturas. 
Ações por agentes externos (vandalismo) 
Ligações irregulares 

 Comunicação à concessionária de 
energia elétrica. 

 Comunicação aos órgãos de controle 
ambiental. 

 Comunicação à Polícia.  
 Instalação de equipamentos reserva.  
 Reparo das instalações danificadas.  
 Acionamento imediato das equipes de 

atendimento emergencial 
 Acionamento de sistema autônomo de 

geração de energia. 

 

Tabela 21 – Sistema de Esgotamento Sanitário – Risco 3 

Risco Potencial 
Rompimento de linhas de recalque, coletores 

tronco, interceptores e emissários 

Origem Plano de Contingência 

Desmoronamentos de taludes/paredes de 
canais 
Erosões de fundos de vale 
Rompimento de travessias 

 Comunicação aos órgãos de controle 
ambiental. 

 Acionamento imediato das equipes de 
atendimento emergencial. 

 Reparo das instalações danificadas 

 

Tabela 22 – Sistema de Esgotamento Sanitário – Risco 4 
Risco Potencial Retorno de esgoto em imóveis 

Origem Plano de Contingência 

Lançamento indevido de águas pluviais em 
redes coletoras de esgotos 
Obstruções em coletores de esgoto 

 Comunicação à vigilância sanitária. 
 Acionamento das equipes de atendimento 

emergência 
 Execução dos trabalhos de limpeza 
 Reparo das instalações danificadas 
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1.4.3 Ações Para Emergências e Contingências Para o Manejo de Resíduos Sólidos 

 

 As ações para emergências e contingências do sistema de manejo dos resíduos 

sólidos urbanos de Palmeira-PR são apresentadas nas Tabelas 23 à 34 o objetivo de 

fornecer diretrizes, dados e informações que proporcionem condições necessárias à 

adoção de procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados em situações 

de emergência que possam ocorrer no SES de Palmeira.  

As medidas descritas a seguir foram embasadas nas recomendações da SMO – 

Secretaria Municipal de Obras e da SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Florestal de Palmeira. 

 

Tabela 23 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Varrição – Risco 1 
Risco Potencial Paralisação do Serviço de Varrição 

Origem Plano de Contingência 

Greve geral na Companhia de Serviços e 
Urbanização de Palmeira 

 Acionar os funcionários da SMO* para 
efetuarem a limpeza dos pontos mais 
críticos, bem como pontos de ônibus e 
lixeiras. 

 Realizar campanha de comunicação 
visando mobilizar a sociedade para manter 
a cidade limpa. 

Greve geral da Companhia de Serviços e 
Urbanização de Palmeira e da Prefeitura 
Municipal 

 Acionar os funcionários da SMO* para 
efetuarem a limpeza dos pontos mais 
críticos, bem como pontos de ônibus e 
lixeiras. 

 Realizar campanha de comunicação 
visando mobilizar a sociedade para manter 
a cidade limpa 

 

Tabela 24 – Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Coleta de Resíduos – Risco 2 

Risco Potencial Paralisação do Serviço de Coleta Domiciliar 

Origem Plano de Contingência 

Greve geral na Companhia de Serviços e 
Urbanização de Palmeira e/ou terceirizada 

 Acionar os caminhões de coleta da 
Companhia de Serviços e Urbanização de 
Palmeira e da SMO para execução de 
serviço. 

Greve geral da empresa terceirizada e da 
Prefeitura Municipal 

 Contratação de empresa especializada em 
caráter de emergência. 
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Tabela 25121 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Coleta de Resíduos – Risco 3 
Risco Potencial Paralisação do Serviço de Coleta Seletiva 

Origem Plano de Contingência 

Greve geral 
 Acionar os caminhões da coleta da 

Companhia de Serviços e Urbanização de 
Palmeira. 

 

Tabela 26 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Coleta de Resíduos – Risco 4 

Risco Potencial 
Paralisação do Serviço de Coleta dos Resíduos 

de Serviços de Saúde 

Origem Plano de Contingência 

Greve geral da empresa terceirizada 
 Celebrar contrato emergencial com 

empresa especializada na coleta de 
resíduos. 

 

Tabela 27 - Manejo De Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Coleta de Resíduos – Risco 5 

Risco Potencial Paralisação do Serviço de Coleta de Resíduos 
de Varrição 

Origem Plano de Contingência 

Greve geral na Companhia de Serviços e 
Urbanização de Palmeira 

 Acionar a equipe e estrutura operacional na 
SMO. 

Greve geral da Companhia de Serviços e 
Urbanização de Palmeira e da Prefeitura 
Municipal 

 Contratação de empresa especializada em 
caráter de emergência. 

 

Tabela 28 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Destinação Final – Risco 6 
Risco Potencial Paralisação total do Aterro Sanitário 

Origem Plano de Contingência 

Greve geral na Companhia de Serviços e 
Urbanização de Palmeira 

 Acionar os caminhões de coleta da SMO. 
 Contratação de empresa especializada em 

caráter de emergência 

Explosão/incêndio. 
Vazamento. 

 Evacuação da área cumprindo os 
procedimentos internos de segurança. 

 Acionamento dos Bombeiros. 

 

Tabela 29 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Destinação Final – Risco 7 

Risco Potencial Paralisação parcial do Aterro Sanitário 

Origem Plano de Contingência 

Ruptura de taludes  Reparos de taludes. 

 

337 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 



 
 

Tabela 30 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Destinação Final – Risco 8 
Risco Potencial Vazamento de percolado 

Origem Plano de Contingência 

Excesso de chuvas 
Problema Operacional 

 Contenção e remoção através de caminhão 
limpa fossa, e envio para Estação de 
tratamento de esgoto da SANEPAR. 

 

Tabela 31 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Destinação Final – Risco 9 
Risco Potencial Destinação inadequada de resíduos 

Origem Plano de Contingência 

Inoperância do sistema de gestão. 
Falta de fiscalização. 
Insuficiência de Informação à população sobre a 
destinação correta. 
Risco Ambiental-envio de material contaminante 
ou contaminado. 

 Implementação de ações de adequação do 
sistema. 

 Comunicação à Polícia Ambiental. 
 Elaboração de cartilhas, propagandas na 

mídia (TV, Rádio, Jornais) para divulgação 
do sistema. 

 Acionamento da equipe técnica da SMMA* 
e SMOV para diagnóstico e plano de 
remediação. 

 

Tabela 32 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Podas e Supressão de Vegetação de 
Porte Arbóreo – Risco 10 

Risco Potencial Tombamentos em massa de árvores 

Origem Plano de Contingência 

Tempestades e ventos atípicos. 

 Mobilização da equipe de plantão e 
Equipamentos. 

 Acionamento da concessionária de Energia 
elétrica. 

 Acionamento dos Bombeiros e Defesa Civil. 

 

Tabela 33 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Podas e Supressão de Vegetação de 
Porte Arbóreo – Risco 11 

Risco Potencial Tombamentos esporádicos de árvores por 
acidente e condições fitossanitárias 

Origem Plano de Contingência 

Acidente de trânsito. 
Desenvolvimento de Patologias que 
comprometam o espécime. 

 Mobilização da equipe da Companhia de 
Serviços e Urbanização de Palmeira e 
Equipamentos. 

 Acionamento da concessionária de 
Energia Elétrica. 

 Acionamento dos Bombeiros e Defesa 
Civil. 
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Tabela 34 - Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Capina e Roçada – Risco 12 
Risco Potencial Paralisação do serviço de capina e roçada 

Origem Plano de Contingência 

Greve Geral. 
Problemas Contratuais. 
Problemas Trabalhistas. 

 Acionamento da equipe da SMO para 
manutenção do serviço. 

 

Tais procedimentos definem ações imediatas e eficazes, visando a garantia da 

segurança da população de Palmeira, bem como a minimização de impactos ao meio 

ambiente e as perdas patrimoniais. 

 

1.5 Proposta de Educação Ambiental 

 

1.5.1 Diretrizes Ambientais 

 

A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, estabelece no 

artigo 2º que dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório de impacto ambiental - RIMA, o licenciamento de atividades modificadoras 

do meio ambiente, tais como:  

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;  

II - Ferrovias;  

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;  

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 

32, de 18.11.66;  

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de 

esgotos sanitários;  

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;  

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: 

barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, 

abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos 

d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;  

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);  

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de 

Mineração;  
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X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou 

perigosos;  

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 

primária, acima de 10MW;  

XII - Complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, 

siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos 

hídricos);  

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;  

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 

hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de 

importância do ponto de vista ambiental;  

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de 

relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais 

competentes;  

XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a 

dez toneladas por dia.  

 

Apesar de constarem na lista apresentada obras de saneamento básico, 

relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

usualmente para estes serviços não é solicitada, pelos Órgãos Licenciadores, a 

elaboração de estudos de Impacto Ambiental (EIA) e de relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA).  

 Esta condição ocorre porque consideram as obras de saneamento básico 

como essenciais para a população cujos impactos positivos são extremamente 

significantes e a sua ausência provoca impactos negativos sobre a vida aquática e o 

ambiente como um todo, além de causar prejuízos à saúde da população, sendo a 

ausência ou ineficiência dos serviços de coleta e tratamento de esgoto a principal 

causa da degradação dos recursos hídricos, com interferência direta na incidência de 

doenças de veiculação hídrica entre a população de baixa renda.  

Ou seja, os impactos negativos causados pela falta de saneamento básico são 

muito maiores e mais prejudiciais à população e ao meio ambiente do que os impactos 
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positivos que podem ser gerados em decorrência das obras para implantação de 

sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.  

Ao verificar o histórico de obras realizadas no Estado do Paraná que receberam 

autorização do órgão ambiental competente para serem desenvolvidas, somente para 

obras de grande impacto no meio ambiente em decorrência da sua execução, foram 

elaborados os estudos de EIA-RIMA. Desta maneira, as atividades e intervenções 

programadas para a Concessão em questão não demandam a elaboração destes 

estudos.  

Entretanto, deverão ser elaborados Planos de Controle Ambiental (PCA’s) para 

o licenciamento dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

propostos. 

O Plano de Controle Ambiental, PCA, é um documento por meio do qual se 

apresentam diretrizes capazes de prevenir e/ou controlar os impactos ambientais 

decorrentes da instalação e da operação do empreendimento para o qual está sendo 

requerida a licença, bem como para corrigir as não conformidades identificadas. O 

PCA é sempre necessário, independente da exigência ou não de EIA/Rima, sendo 

solicitado durante a Licença de Instalação. 

No tocante ao sistema de Esgotamento Sanitário, o sistema proposto está 

integralmente de acordo com o Planejamento de Projeto desenvolvido pela CONASA, 

o qual apresenta-se adequado ao licenciamento pela origem do órgão ambiental 

competente. 

No tocante ao Abastecimento de Água, os licenciamentos para as estações de 

tratamento e respectivas captações não apresentam dificuldades significativas, uma 

vez que os projetos para as estações de tratamento de água contemplam unidades 

de tratamento de efluentes destas, com recuperação das águas de lavagem dos filtros 

e dos decantadores e tratamento adequado do lodo gerado.  

Com respeito à quantidade de água captada as vazões outorgáveis são 

geralmente superiores em todas as unidades previstas, conforme estudo detalhado 

do Plano de Saneamento do Município, representado no presente trabalho no item 

das análises hidrológicas do município. 
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 Com a finalidade de promover a troca de conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento da educação ambiental e das habilidades e atitudes da população, 

que levem à construção de valores ambientais e sociais voltados para a conservação 

do meio ambiente, faz necessária a estruturação e execução de projetos consistentes 

de educação ambiental no Município de Palmeira, conforme demonstra-se nos tópicos 

subsequentes. 

 

1.5.2 Programa de Educação Ambiental para Conservação dos Recursos Hídricos 

  
 A água representa um elemento fundamental para a vida. Seus múltiplos usos 

são indispensáveis a um largo espectro das atividades humanas, onde se destacam, 

entre outros, o abastecimento público e industrial, a irrigação agrícola, a produção de 

energia elétrica e as atividades de lazer e recreação, bem como a preservação da vida 

aquática. 

Partindo destes princípios, percebe-se a necessidade de trabalhos de 

Educação Ambiental para a conservação dos recursos hídricos, no qual os jovens 

possam desenvolver a percepção do ambiente na qual está inserida participando ativa 

e conscientemente do processo de mudança. 

 Com o objetivo de despertar a consciência dos jovens do Município de Palmeira 

sobre a importância da conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, por meio de processos de sensibilização, comprometimento e 

consciência socioambiental, propõem-se a realização de parcerias com os principais 

colégios municipais e estaduais de Palmeira para o desenvolvimento de atividades de 

educação ambiental.  

 O Programa de Educação Ambiental será realizado em duas etapas: a primeira 

será composta de um ciclo de palestras acerca da importância dos 4 eixos do 

saneamento (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem). Serão utilizados recursos 

audiovisuais, apresentação teórica e dinâmicas acerca do tema. A segunda será uma 

atividade de campo para apresentar aos alunos a importância dos cuidados com a 

água. 
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1.5.3 Programa de Educação Ambiental para Coleta de Óleo Residual de Cozinha 

 

 O objetivo do Programa de Educação Ambiental para Coleta de Óleo de Cozinha 

Residual é motivar as famílias a realizarem a coleta do óleo residual de cozinha, e 

entregarem na sede da empresa, onde será montado um ponto de coleta. Todo o óleo 

coletado será doado para cooperativas de catadores de material reciclável, que darão 

correto destino ao óleo de cozinha usado, fazendo com que o mesmo se transforme 

em subprodutos como detergentes e sabões, evitando o seu lançamento sem nenhum 

tratamento no ambiente que pode causar impactos negativos ao solo e aos recursos 

hídricos.  

 A primeira parte do Programa de Educação Ambiental para Coleta de Óleo de 

Cozinha Residual consistirá na entrega de material para a população com informações 

sobre os principais problemas causados pelo óleo de cozinha ao meio ambiente. A 

segunda etapa consistirá na entrega de um folheto contendo informações de como 

proceder o recolhimento do óleo desde sua geração, nas residências, e a indicação 

do local a ser entregue no município de Palmeira. 

 

1.5.4 Programa de Educação Ambiental para Recuperação da Mata Ciliar do Rio 

Pugas 

 

Tendo em vista a importância do Rio Pugas para o Município de Palmeira, 

observa-se a relevância da elaboração do programa de educação ambiental para 

conscientização dos proprietários rurais para a recuperação e conservação das matas 

ciliares do Rio Pugas. 

Este programa consiste na conscientização dos proprietários das terras que 

compõem a mata ciliar do Rio Pugas, bem como toda população interessada do 

município, para recuperação da vegetação ripária do Rio Pugas, auxiliando a 

preservação da bacia do principal manancial de captação de água bruta para 

abastecimento público, visando a melhoria das condições ambientais das áreas 

ciliares do rio bem como os parâmetros qualitativos e quantitativos do curso hídrico. 

 A primeira etapa do programa consiste na realização de um seminário anual que 

terá por objetivo promover a conscientização para a conservação do Rio Pugas, 
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estimulando a restauração e conservação das APP – Áreas de Preservação 

Permanente, principalmente as matas ciliares e nascentes, de forma a garantir água, 

em qualidade e quantidade, a médio e longo prazos, à população palmeirense.  

 O público alvo serão os agricultores e moradores das regiões rurais de entorno 

do Rio Pugas, porém toda a população do Município e demais interessados poderão 

participar. Para tanto, haverá a divulgação prévia do evento nos principais meios de 

comunicação da cidade, com entrega de convites na associação de agricultores do 

município, associações de bairros e comunidades, escolas, órgãos públicos, etc. 

 A segunda etapa do projeto será realizada com o objetivo de orientar os 

proprietários de terra sobre a importância ambiental da recuperação da mata ciliar do 

Rio Pugas, bem como reforçar a obrigatoriedade legal de se manter delimitadas as 

áreas de preservação permanente nas propriedades, será realizada a entrega de 

folders explicativos aos proprietários de terra de Palmeira, primordialmente aqueles 

que possuam propriedades à montante do ponto de captação de água bruta no Rio 

Pugas. 

  

1.5.5 Projeto de Barraca de Educação Ambiental e Visita Monitorada nas Unidades 

de Tratamento de Água, Esgoto e Aterro Sanitário 

 

 Com o objetivo de promover a educação ambiental, conscientização da 

população e apoiar a participação da comunidade palmeirense para a preservação do 

patrimônio natural do município, pretende-se realizar durante a semana mundial do 

meio ambiente, marcada pelo dia mundial do meio ambiente (5 de junho) e no dia 

mundial da água (22 de março) ações socioambientais em conjunto com a população. 

 A primeira ação consistirá em montagem de uma barraca informativa no centro 

da cidade, onde serão disponibilizados desenhos com temas relacionados ao meio 

ambiente para crianças da educação básica. Além disso, serão elaborados e 

distribuídos panfletos informativos para a população, acerca da importância do uso 

racional da água e demais assuntos com a temática conservacionista.  

 A segunda fase do projeto consistirá na organização de visitas monitoradas nas 

unidades de tratamento de água, tratamento de esgoto e aterro sanitário do Município 

de Palmeira. Estas visitas serão organizadas juntamente com escolas do município, 
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com o objetivo de mostrar à comunidade acadêmica como funciona o processo de 

tratamento da água, esgoto e resíduos sólidos. 

  

1.6 Proposta de Gestão Integrada dos Serviços de Saneamento Básico do Município 

 

 A proposta de Gestão Integrada dos Serviços de Saneamento Básico, consistirá 

na adequação e integração da gestão dos processos operacionais, administrativos, 

gerenciais e comerciais das atividades relacionadas ao Sistema de Abastecimento de 

Água, Esgotamento Sanitário e Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do 

Município de Palmeira-PR. 

 No âmbito da gestão integrada, assume-se como premissa o atendimento 

integral das metas para universalização da prestação dos serviços de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, incluindo os objetivos 

e diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico de Palmeira (2014). 

 Como diretriz da gestão integrada do presente documento, insere-se a obtenção 

e regularização dos processos de licenciamento ambiental, necessários as atividades 

de implantação (LP – Licença Prévia e LI – Licença de Instalação) e de operação (LO 

– Licença de Operação) dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e manejo de resíduos sólidos, bem como a obtenção de outorgas de 

captação de água superficial e subterrânea para abastecimento público e lançamento 

de efluentes tratados. 

 A gestão integrada dos serviços assume como premissa a manutenção das 

estruturas existentes e a serem implantadas, bem como os bens públicos, de forma a 

garantir o pleno funcionamento e eficiência da prestação dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos no 

Município de Palmeira. 

 As interrupções na prestação dos serviços de saneamento básico podem 

acontecer por diversos motivos, inclusive por ocorrências inesperadas. Para 

regularizar o atendimento destes serviços de forma mais ágil ou impedir a interrupção 

do abastecimento de água, esgotamento sanitário e/ou manejo de resíduos sólidos, 

serão previstas e executadas de maneira integrada as ações para atendimento à 

emergências e contingências, de forma a orientar o procedimento a ser adotado e 
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solucionar/minimizar os problemas, para que não haja interrupções na prestação dos 

serviços para a população de Palmeira. 

 Durante todo o período de estudo, propõem-se como medida de gestão 

integrada o desenvolvimento profissional e pessoal dos funcionários, através da 

realização de integrações, treinamentos e eventos que agreguem conhecimentos 

operacionais, administrativos, comerciais, humanos, institucionais, etc.  

 Os estudos e projetos executivos para a recuperação, ampliação e operação da 

infraestrutura dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

manejo de resíduos sólidos serão elaborados e analisados de forma a garantir a 

operacionalização e universalização destes eixos do saneamento básico no 

município. 

 De maneira integrada, serão elaborados os estudos de viabilidade e os projetos 

necessários à execução das obras, ações e melhorias propostas para os sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos de 

acordo com as metas e ações propostas para todo o horizonte de projeto.  

 A operação integrada dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e manejo de resíduos sólidos será executada com o acompanhamento e 

auxílio do Centro de Controle Operacional – CCO que monitorará os serviços 

prestados através de equipamentos de comunicação, telemetria e telecomando.  

 Com a utilização do CCO, será possível controlar em tempo real, os serviços de 

produção, reservação e distribuição de água, tratamento e coleta de esgoto, coleta e 

destinação final de resíduos sólidos, bem como a programação dos serviços nas redes 

de distribuição e coleta de esgoto, instalações e equipamentos, além de efetuar 

parcialmente a segurança patrimonial das instalações. 

 A manutenção integrada dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e manejo de resíduos sólidos será dividida em: preventiva, preditiva e 

corretiva. Estes serviços são essenciais para manter a segurança e confiabilidade dos 

equipamentos, das máquinas e do ambiente de trabalho que envolvem os três eixos 

do saneamento propostos no presente documento. A manutenção dos sistemas será 

executada de maneira eficaz visando evitar o acontecimento de acidentes de trabalho, 

transtornos à população ineficiência da prestação dos serviços integrados. 
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 O serviço de atendimento ao público funcionará integradamente em um só local 

para proporcionar o perfeito relacionamento com os usuários e futuros usuários dos 

sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos 

sólidos, visando agilizar a prestação de quaisquer serviços e informações de interesse 

dos solicitantes, que poderão ser obtidas através de consultas informatizadas. Serão 

adotados procedimentos operacionais destinados a acelerar o tempo de prestação de 

serviços dentro dos três eixos propostos, de modo a propiciar eficiência máxima no 

atendimento aos clientes.  

 O Setor Integrado de Atendimento aos clientes prestará um serviço de alta 

qualidade, no menor tempo possível, procurando sanar as dúvidas e solucionar os 

problemas dos usuários em relação aos serviços prestados, que envolvem os três 

eixos do saneamento propostos, sendo estes de ordem operacional, administrativa ou 

financeira. 

 A estrutura organizacional da empresa funcionará integradamente, alocando os 

colaboradores da alta direção, do setor administrativo, do setor financeiro e do setor 

de atendimento para trabalharem de maneira integrada, ou seja, abrangendo as 

atividades que envolvem as três vertentes dos serviços prestados, abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. 

 Os funcionários que compõem a área técnica e operacional serão divididos de 

acordo com suas responsabilidade e conhecimentos específicos para cada temática 

da prestação dos serviços que envolvem o abastecimento de água, o esgotamento 

sanitário e o manejo de resíduos sólidos. 

 A cobrança pelos serviços prestados será integralizada em uma única fatura 

emitida ao usuário, evidenciando separadamente os custos relativos à cada serviço 

fornecido para a população. O pagamento das faturas poderá ser realizado por 

diversos meios, como: arrecadação eletrônica; débito em conta; guichê do caixa em 

agência bancária; internet; com cartão de crédito ou débito; além de outros meios com 

fatura. 

 Os objetivos da gestão integrada dos serviços, baseiam-se na integração da 

gestão dos processos operacionais, administrativos, gerenciais e comerciais, das 

atividades relacionadas aos serviços prestados à população de Palmeira, bem como 
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ao atendimento das metas para universalização da prestação dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. 
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ANEXO III - CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

 

Para uma satisfação mais rápida e para uma melhor prestação de serviços de 

água e esgoto para a população urbana de Palmeira - PR, foi projetado que a maior 

parte das obras e intervenções estruturantes fosse finalizada dentro do prazo de cinco 

anos. 

O cronograma de entregas das unidades, dos sistemas de Água (Tabela 1), 

Esgoto (Tabela 2) e Resíduos Sólidos (Tabela 3), aliado com os desembolsos 

programados para serem realizados pela Concessionária a fim alcançar as metas de 

atendimentos de Água, Esgotos e Resíduos, caracteriza as intervenções e os 

investimentos programados no período da concessão
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Tabela 1 - Cronograma Físico de Intervenções do Sistema de Abastecimento de Água 
Sistema de Abastecimento de Água 1 2 3 4 a 9 10 11 12 13 a 17 18 19 20 a 30 
Captação, Adução e Tratamento                       
Reservação                       
Rede de Distribuição                       
Ligações Domiciliares                       
Micromedição                       

 

Tabela 2- Cronograma Físico de Intervenções do Sistema de Esgotamento Sanitário 
Sistema de Esgotamento Sanitário 1 2 3 a 6 7 8 a 11 12 13 e 14 15 16 17 18 a 21 22 23 a 26 27 28 a 30 

Ligações Prediais                               
Rede Coletora e Interceptores                               
Estações Elevatórias de Esgoto                               
Emissários                               
Tratamento de Efluentes                               

  

Tabela 3 - Cronograma Físico de Intervenções do Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos 
Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos 1 2 a 5 6 7a 10 11 12 a 15 16 17 a 20 21 22 a 25 26 27 a 30 

Aquisição de Equipamentos             

Implantação Balança Rodoviária             

Ampliação do Aterro             

Fonte: CONASA / ZERO RESIDUOS 
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ANEXO IV - DIRETRIZES PARA A PROPOSTA TÉCNICA E CRITÉRIOS DE 

JULGAMENTO 

  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

CONCORRÊNCIA Nº XX/2015 
 

PROCESSO Nº XX/2015 
 
 
 
 

ANEXO IV 

 
DIRETRIZES PARA A PROPOSTA TÉCNICA E CRITÉRIOS DE 

JULGAMENTO 

 
 
 
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

 

1. APRESENTAÇÕES DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
 

A proposta técnica não poderá incluir ou mencionar qualquer informação 

financeira, sob pena de desclassificação da LICITANTE. 
 
A proposta técnica deve ser apresentada em 1 (uma) via, datilografada ou 

digitada, em linguagem clara e objetiva, sem erros nem rasuras, devidamente 

encadernada, devendo ser assinada por responsável legal da LICITANTE ou por 

pessoa legalmente habilitada a fazê-lo em nome da LICITANTE, e apresentada no 

Envelope nº 2, de forma objetiva, com abordagem dos seguintes itens: 

 
1.1 Conhecimentos gerais e dos sistemas de abastecimento de água, de esgotamento 

sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos existentes 

 

 Este item deverá apresentar texto dissertativo, ilustrações, plantas e croquis 

demonstrando o conhecimento da região e dos Sistemas Abastecimento de Água 

e Esgotamento Sanitário existentes, com ênfase nos seguintes campos: 
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1.1.1 Dados gerais do município 
 

1.1.1.1 Caracterização geral do município 
1.1.1.2 Mananciais disponíveis 
1.1.1.3 Projeções populacionais 
 
1.1.2 Descrição dos sistemas de abastecimento de água existentes, abordando 

os aspectos técnicos de distribuição, dimensionamento, operacional e 

manutenção dos sistemas existentes de forma dissertativa e através de ilustrações, 

plantas e croquis, relativos à: 
 
1.1.2.1 Captação, recalque e adutora de água bruta 
1.1.2.2 Adutoras de água tratada e redes de distribuição 
 
1.1.2.3 Estações elevatórias (boosters) 
 
1.1.2.4 Reservatórios 
 
1.1.2.5 Estação de tratamento de água (ETA)  

 
1.1.3 Descrição do sistema de esgotamento sanitário existente, abordando os 

aspectos técnicos de coleta, dimensionamento, operacional e manutenção do 

sistema existente de forma dissertativa e através de ilustrações, plantas e croquis, 

relativos à:  
 
1.1.3.1 Rede coletora e coletores tronco de esgoto 
 
1.1.3.2 Estações elevatórias de esgoto 
 
1.1.3.3 Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 
 
1.1.3.4 Emissário final de lançamento e corpo hídrico receptor 

 
1.1.4 Descrição do sistema de manejo de resíduos sólidos urbanos existente, 

abordando os aspectos técnicos de coleta, tratamento, disposição final, 

dimensionamento, operacional e manutenção do sistema existente de forma 

dissertativa e através de ilustrações, plantas e croquis, relativos à:  
 
1.1.4.1 Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 
 
1.1.4.2 Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis 
 
1.1.4.3 Destinação Final em Aterro Sanitário 
 
1.1.4.4 Limpeza Urbana e Varrição 
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1.1.5 Descrição de problemas críticos dos sistemas de abastecimento de água 

existentes: 
 
1.1.5.1 Captação, recalque e adutora de água bruta 
 
1.1.5.2 Adutora de água tratada e redes de distribuição 
 
1.1.5.3 Estações elevatórias (boosters) 
 
1.1.5.4 Reservatórios 
 
1.1.5.5 Estação de tratamento de água (ETA) 
 
1.1.6 Descrição de problemas críticos do sistema de esgotamento sanitário 

existente: 
 
1.1.6.1 Rede coletora e coletores tronco de esgoto 
 
1.1.6.2 Estações elevatórias de esgoto 
 
1.1.6.3 Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 
 
1.1.6.4 Emissário final de lançamento e corpo hídrico receptor 

 
1.1.7 Descrição dos problemas críticos do sistema de manejo de resíduos 

sólidos urbanos existente:  
 
1.1.7.1 Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 
 
1.1.7.2 Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis 
 
1.1.7.3 Destinação Final em Aterro Sanitário 
 
1.1.7.4 Limpeza Urbana e Varrição 

 
1.2 Proposições para os sistemas de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos 

 
 
As proposições poderão ser estruturadas soluções alternativas às concepções 

existentes, desde que plenamente justificadas e que considerem o alcance dos 

índices de atendimento mínimo dos serviços, de forma a relacioná- los com o 

cronograma a ser apresentado no item 1.3.3. 
 
Os memoriais de cálculo, quando cabíveis, deverão ser apresentados juntamente 

com os itens elencados a seguir: 
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1.2.1 Soluções para os sistemas de abastecimento de água. 
 
1.2.1.1 Dados básicos, premissas e parâmetros para o dimensionamento 

1.2.1.2 Captação, recalque e adutora de água bruta 
 
1.2.1.3 Adutoras de água tratada e redes de distribuição 
 
1.2.1.4 Estações elevatórias (boosters) 
1.2.1.5 Reservatórios 
 
1.2.1.6 Estação de tratamento de água (ETA) 
 

1.2.2 Soluções para o sistema de esgotamento sanitário 
 
1.2.2.1 Dados básicos, premissas e parâmetros para dimensionamento 
 
1.2.2.2 Bacias de esgotamento 
 
1.2.2.3 Ligações prediais 
 
1.2.2.4 Rede coletora 
 
1.2.2.5 Estações elevatórias e linhas de recalque 
 
1.2.2.6 Estação de tratamento de esgoto (ETE) 
 
1.2.2.7 Emissário e corpo receptor 
 
1.2.3 Soluções para o sistema de manejo de resíduos sólidos urbanos 

existente:  

 
1.2.3.1 Dados básicos, premissas e parâmetros para dimensionamento 
 
1.2.3.2 Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 
 
1.2.3.3 Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis 
 
1.2.3.4 Destinação Final em Aterro Sanitário 
 
1.2.3.5 Limpeza Urbana e Varrição 

 
1.3 Programa de obras 

 
A LICITANTE deverá apresentar neste item um Programa de Obras, 

demonstrando o conhecimento e experiência na implantação de obras necessárias 

e serviços correlatos através de tabelas, dissertações e quadros ilustrativos 

abordando os subitens abaixo. 

 
1.3.1 Sistemas de abastecimento de água 

 
1.3.1.1 Descritivo da implantação 
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1.3.1.2 Captação, recalque de água bruta e adutora de água bruta 
 
1.3.1.3 Estações de tratamento de água 
 
1.3.1.4 Adutoras de água tratada, redes de distribuição, reservatórios 
 
1.3.1.5 Estações elevatórias de recalque (Boosters) 
 

1.3.2 Sistema de esgotamento sanitário 
 
1.3.2.1 Descritivo da implantação 
 
1.3.2.2 Ligações prediais 
 
1.3.2.3 Rede coletora 
 
1.3.2.4 Estações de elevatórias e linhas de recalque 
 
1.3.2.5 Estações de tratamento de esgoto (ETE) 
 
1.3.2.6 Emissários e corpo receptor 
 
 
1.3.3 Sistema de manejo de resíduos sólidos urbanos 

 
1.3.3.1 Descritivo da implantação 
 
1.3.3.2 Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 
 
1.3.3.3 Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis 
 
1.3.3.4 Destinação Final em Aterro Sanitário 
 
1.3.3.5 Limpeza Urbana e Varrição 

 
1.3.4 Cronograma físico das obras dos sistemas de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo projetos, 

mobilização, execução e início de operação. 

1.3.5 Organograma de alocação da equipe, equipamentos e principais materiais. 

Este item deverá estar em conformidade com os demais subitens do item 1.3 e 

investimentos. 

 
1.4   Programa de operação e manutenção 
 
A apresentação do Programa de operação e manutenção permitirá à LICITANTE 

demonstrar seu grau de conhecimento gerencial, técnico e administrativo em 

operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água,  de esgotamento 

sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, por meio da apresentação de 
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manuais, relativos aos tópicos a seguir discriminados: 

 
1.4.1 Manuais dos sistemas de abastecimento água: 
 
1.4.1.1 Operação dos sistemas de abastecimento de água 
 
1.4.1.2 Segurança 
 
1.4.1.3 Qualidade 
 
1.4.1.4 Manutenção dos sistemas de abastecimento de água 
 
1.4.2 Equipe, máquinas e equipamentos dos sistemas de abastecimento de 

água: 
 
1.4.2.1 Equipe necessária para a operação dos sistemas de abastecimento de 

água 

1.4.2.2 Equipe necessária para a manutenção dos sistemas de abastecimento de 

água 

1.4.2.3 Máquinas e equipamentos necessários para o desenvolvimento das   

atividades de operação e manutenção do sistema de abastecimento de água 
 
1.4.3 Manuais dos sistemas de esgotamento sanitário: 
 
1.4.3.1 Operação dos sistemas de esgotamento sanitário 
 
1.4.3.2 Segurança 
 
1.4.3.3 Qualidade 
 
1.4.3.4 Manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário 
 
1.4.4 Equipe, máquinas e equipamentos dos sistemas de esgotamento sanitário: 
 
1.4.4.1 Equipe necessária para a operação dos sistemas de esgotamento 

sanitário 

1.4.4.2 Equipe necessária para a manutenção dos sistemas de esgotamento 

sanitário 

1.4.4.3  Máquinas e equipamentos necessários para o desenvolvimento das 

atividades de operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário 

 
1.4.5 Manuais do sistema de manejo de resíduos sólidos urbanos: 
 
1.4.5.1 Operação do sistema de manejo de resíduos sólidos urbanos 
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1.4.5.2 Segurança 
 
1.4.5.3 Qualidade 
 
1.4.5.4 Manutenção dos sistemas de manejo de resíduos sólidos urbanos 
 
1.4.6 Equipe, máquinas e equipamentos dos sistemas de manejo de resíduos 

sólidos urbanos: 
 
1.4.6.1 Equipe necessária para a operação do sistema de manejo de resíduos 

sólidos urbanos 

1.4.6.2 Equipe necessária para a manutenção do sistema de manejo de resíduos 

sólidos urbanos 

1.4.6.3 Máquinas e equipamentos necessários para o desenvolvimento das   

atividades de operação e manutenção sistema de manejo de resíduos sólidos 

urbanos 
  
1.4.7 Programas e ações sócio-ambientais 

 
 
 
1.5  Programa de gestão comercial 
 
A LICITANTE  deverá demonstrar capacidade administrativa na gestão comercial, 

através de dissertação dos itens relacionados a seguir: 

 
1.5.1 Cadastro comercial: 
 
1.5.1.1 Gerenciamento do cadastro comercial 
 
1.5.1.2 Descrição do aplicativo (software) 
 
1.5.2 Micromedição: 
 
1.5.2.1 Sistema de leitura, emissão e entrega de contas 
 
1.5.2.2 Análise de consumo 
 
1.5.3 Cobrança: 
 
1.5.3.1 Controle de cobranças 
 
1.5.3.2 Corte e religação 
 
1.5.4 Relacionamento com os usuários: 
 
1.5.4.1 Formas de atendimento 
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1.5.4.2 Procedimentos 
 
 
 
 
2 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
 
2.1 As propostas e seus elementos técnicos serão analisados pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, segundo critérios a seguir: 
 
a) Conhecimentos gera is  e  dos s is temas de  abas tec imento  de  água, 

esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, de acordo com a Tabela TP01 
 
b) Proposições para os s is temas de  abas tec imento  de água, 

esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, de acordo com a Tabela TP02; 
 
c) Programa de obras, de acordo com a Tabela TP03; 
 
d) Programa de operação e manutenção, de acordo com a Tabela TP04; 
 
e) Programa de gestão comercial, de acordo com a Tabela TP05. 

 
2.2 Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Não atendam às exigências deste EDITAL; 
 
b) Apresentem preços e valores financeiros na PROPOSTA TÉCNICA. 
 
 
 
2.3 Avaliação das Propostas Técnicas 

 
Para efeito de julgamento, as Propostas Técnicas serão analisadas e comparadas 

entre si, mediante a atribuição de uma pontuação da qual resultará a classificação 

das licitantes, obedecendo a pontuação de 0 a 1.000, conforme indicado nas 

Tabelas de Pontos (TP01 a TP05) que se seguem. 
 
Para cada um dos subitens será dada uma pontuação obedecendo ao seguinte 

critério: 
 
A) O LICITANTE atendeu de forma satisfatória ao solicitado, apresentando todos os 

itens requeridos e demonstrando conhecimento do problema, objetividade e 

clareza: recebendo pontuação completa, ou seja, 100% dos pontos relativos ao 

subitem. 

358 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 



 
 
 

 
B) O LICITANTE apresentou todos os itens, mas não os atendeu adequadamente: 

receberá pontuação intermediária, ou seja, 50% dos pontos relativos ao subitem. 
 
C) O LICITANTE apresentou todos os itens solicitados, mas em desacordo ao 

solicitado: receberá pontuação zero relativo ao subitem. 

 
2.4Relação dos pontos para determinação da nota da proposta técnica 
 
2.4.1 O item "Conhecimentos gerais e dos sistemas de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos", correspondendo à Tabela 

TP-01, será julgado atribuindo-se de 0 (zero) a xxxxx pontos, que expressem 

o solicitado no item 1.1 conforme tabela a seguir: 
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Tabela 1 - TP01 

Item 

Critérios 

Atendeu 

Satisfatoriamente 

ao subitem 

Atendeu 

Parcialmente 

Não 

Atendeu 

Conhecimentos gerais e dos sistemas de abastecimento 

de água, de esgotamento sanitário e manejo de resíduos 

sólidos urbanos existentes 

0 0 0 

Dados gerais do município 0 0 0 

Descrição   dos   sistemas   de   abastecimento   de  água  

existentes, abordando    os    aspectos    técnicos    de    

distribuição,    dimensionamento, operacional  e  

manutenção  dos  sistemas  existentes de forma 

dissertativa e através de ilustrações, plantas e croquis 

0 0 0 

Descrição do sistema de esgotamento sanitário 

existente, abordando os aspectos técnicos de coleta, 

dimensionamento, operacional  e manutenção do  

sistema  existente de forma dissertativa e através de 

ilustrações, plantas e croquis 

0 0 0 

Descrição do sistema de manejo de resíduos sólidos 

urbanos existente, abordando os aspectos técnicos de 

coleta, tratamento, disposição final, dimensionamento, 

operacional  e manutenção do  sistema  existente de 

forma dissertativa e através de ilustrações, plantas e 

croquis 

0 0 0 

Descrição de problemas críticos dos sistemas de 

abastecimento de água existentes 
0 0 0 

Descrição de problemas críticos do sistema de 

esgotamento sanitário existente 
0 0 0 

Descrição dos problemas críticos do sistema de manejo 

de resíduos sólidos urbanos existente 
0 0 0 

 

2.4.2 O item "Proposições para os sistemas de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos ", correspondendo à 

Tabela TP-02, será julgado atribuindo-se de 0 (zero) a xxxxxx pontos que 

expressem o solicitado no item 1.2 conforme tabela a seguir: 
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Tabela 2 - TP02 

Numeração Item 

Critérios 
Atendeu 

Satisfatoriamente 
ao subitem 

Atendeu 
Parcialmente 

Não 
Atendeu 

1.2      Proposições para   os  sistemas  de   
abastecimento  de   água, esgotamento 
sanitário e manejo de resíduos sólidos 
urbanos 

0 0 0 

1.2.1       Soluções para os sistemas de 
abastecimento de água 

0 0 0 

1.2.1.1    Dados básicos, premissas e parâmetros 
para o dimensionamento 0 0 0 

1.2.1.2    Captação, recalque e adutora de água 
bruta 0 0 0 

1.2.1.3    Adutoras de água tratada e redes de 
distribuição 0 0 0 

1.2.1.4    Estações elevatórias (boosters) 0 0 0 
1.2.1.5    Reservatórios 0 0 0 
1.2.1.6    Estação de tratamento de água (ETA) 0 0 0 
1.2.2       Soluções para o sistema de esgotamento 

sanitário 
0 0 0 

1.2.2.1    Dados básicos, premissas e parâmetros 
para dimensionamento 0 0 0 

1.2.2.2    Bacias de esgotamento 0 0 0 
1.2.2.3    Ligações prediais 0 0 0 
1.2.2.4    Rede coletora 0 0 0 
1.2.2.5    Estações elevatórias e linhas de recalque 0 0 0 
1.2.2.6    Estação de tratamento de esgoto (ETE) 0 0 0 
1.2.2.7    Emissário e corpo receptor 0 0 0 
1.2.3       Soluções para o sistema de manejo de 

resíduos sólidos urbanos existente: 
0 0 0 

1.2.3.1    Dados básicos, premissas e parâmetros 
para dimensionamento 0 0 0 

1.2.3.2    Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares e 
Comerciais 0 0 0 

1.2.3.3    Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis 0 0 0 
1.2.3.4    Destinação Final em Aterro Sanitário 0 0 0 
1.2.3.5    Limpeza Urbana e Varrição 0 0 0 

 

2.4.3 O item "Programa de Obras", correspondendo à Tabela TP-03, será julgado 

atribuindo-se de 0 (zero) a xxxxxxxx pontos que expressem o solicitado no item 1.3 

conforme tabela a seguir: 
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Tabela 3 - TP03 

Numeração Item 

Critérios 

Atendeu 

Satisfatoriamente 

ao subitem 

Atendeu 

Parcialmente 

Não 

Atendeu 

1.3      Programa de obras 0 0 0 

1.3.1       Sistemas de abastecimento de água 0 0 0 

1.3.2       Sistema de esgotamento sanitário 0 0 0 

1.3.3       Sistema de manejo de resíduos sólidos 

urbanos 
0 0 0 

1.3.4       Cronograma  físico  das  obras  dos  

sistemas  de  abastecimento  de água, 

esgotamento sanitário e manejo de 

resíduos sólidos urbanos, incluindo 

projetos, mobilização, execução e início 

de operação 

0 0 0 

1.3.5       Organograma  de  alocação  da  equipe,  

equipamentos  e  principais materiais 
0 0 0 

 

2.4.4 O item "Programa de operação e manutenção", correspondendo à Tabela TP-

04, será julgado atribuindo-se de 0 (zero) xxxxxxx pontos que expressem o 

solicitado no item 1.4 conforme tabela a seguir: 
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Tabela 4 - TP04 

Numeração Item 

Critérios 

Atendeu 

Satisfatoriamente 

ao subitem 

Atendeu 

Parcialmente 

Não 

Atendeu 

1.4  Programa de operação e manutenção 0 0 0 

1.4.1      Manuais dos sistemas de abastecimento 

água 
0 0 0 

1.4.2       Equipe, máquinas e equipamentos dos 

sistemas de abastecimento de água 
0 0 0 

1.4.3       Manuais dos sistemas de esgotamento 

sanitário 
0 0 0 

1.4.4      Equipe,  máquinas  e  equipamentos  

dos  sistemas  de  esgotamento sanitário 
0 0 0 

1.4.5       Manuais do sistema de manejo de 

resíduos sólidos urbanos 
0 0 0 

1.4.6       Equipe,  máquinas  e  equipamentos  

dos  sistemas  de  manejo  de resíduos 

sólidos urbanos 

0 0 0 

1.4.7     Programas e ações sócio-ambientais 0 0 0 

 

2.4.5 O item "Programa de gestão comercial", correspondendo à Tabela TP- 05, 

será julgado atribuindo-se de 0 (zero) a xxxxxxx pontos que expressem o solicitado 

no item 1.5 conforme tabela a seguir: 
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Tabela 5 - TP05 

Numeração Item 

Critérios 

Atendeu 

Satisfatoriamente 

ao subitem 

Atendeu 

Parcialmente 

Não 

Atendeu 

1.5 Programa de gestão comercial 0 0 0 

1.5.1   Cadastro comercial 0 0 0 

1.5.2   Micromedição 0 0 0 

1.5.3   Cobrança 0 0 0 

1.5.4   Relacionamento com os usuários 0 0 0 

 
 
2.5   Determinação final da nota técnica 
 

 
 
A NOTA TÉCNICA (NT) será então a somatória de todas as notas, a saber: 
 

NT = ∑ item 2.1 + ∑ item 2.2 + ∑ item 2.3 + ∑ item 2.4 + ∑ item 2.5 
 

 
 
 
2.5.1 Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas e a critério da 

Comissão Permanente de Licitações, poderá ser fixado o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para que as licitantes apresentem novas propostas, sanadas as causas que 

motivaram a desclassificação. 
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ANEXO V - DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E 

PLANO DE NEGÓCIOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
CONCORRÊNCIA Nº XX/2015 

PROCESSO Nº XX/2015 
 
 
 
 
A PROPOSTA COMERCIAL será composta de duas partes, a saber: 
 
 
a) Carta de apresentação da proposta (MODELO A) indicando um fator K, que 

corresponde ao número multiplicador, com 3 (três) casas decimais, que deve 

ser multiplicado sobre a Tarifa Referencial dos serviços de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, apresentada 

no Anexo XXXXXX, definindo os valores de tarifas e serviços a serem 

praticados inicialmente pela LICITANTE na prestação dos serviços concedidos. 

Este valor K não poderá ser superior a 1 (um), pois os valores ofertados não 

poderão ser superiores aos apresentados na estrutura tarifária e na tabela de 

preços dos serviços do Anexo XXXXX para fator 1 (um), realçando que as tarifas 

de esgotamento sanitário são de XXXX% das tarifas de abastecimento de água. 

b) Plano de Negócios da LICITANTE (MODELO B), apresentado conforme 

detalhamento à frente, para fins de verificação da adequação entre a PROPOSTA 

TÉCNICA e a PROPOSTA COMERCIAL, bem como permitir a verificação 

da viabilidade do projeto proposto pela LICITANTE. 

 

O correto preenchimento de todos os itens previstos nesta PROPOSTA 

COMERCIAL, bem como a adequação com as informações apresentadas na 

PROPOSTA TÉCNICA, são condições para sua aceitação, sendo desclassificada a 

LICITANTE que deixar de apresentar qualquer informação, ou que apresentá-la de 

forma inadequada. 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº XXXX/2014 PROCESSO N º XXXX/2014 

 

Carta de Apresentação da Proposta 

 

 

Prezados Senhores, 

A (Licitante – nome, sede, CNPJ), neste ato representada por seu representante legal 

ao final assinado, para a prestação dos serviços objeto do presente Edital apresenta 

o valor de K de (por extenso), proposto como multiplicador da Estrutura tarifária 

apresentada no anexo IV do Edital de licitação de concessão. 

 

Segue em anexo a estrutura tarifária proposta e os preços dos serviços, resultantes 

da aplicação do fator K. 

 

Informamos que a validade de nossa proposta é de 90 dias (noventa dias) a contar da 

apresentação da mesma. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Local e Data Nome da Licitante 

Nome e Cargo do Representante 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
A LICITANTE deverá apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL contendo, também, 

o seu Plano de Negócios, de modo a evidenciar o planejamento econômico financeiro 

decorrente de sua visão sobre os modos concretos pelos quais pretende cumprir os 

compromissos contratuais na hipótese de vencer a LICITAÇÃO. O planejamento 

econômico financeiro deverá ser plenamente compatível com o planejamento físico 

que lhe corresponde, este por sua vez referido ao apresentado na PROPOSTA 

TÉCNICA da LICITANTE. 

 

O Plano de Negócio deverá ser apresentado através de 1 (uma) via impressa de 

todos os quadros da planilha eletrônica utilizada pelo LICITANTE, contendo seu 

nome, acompanhada da planilha eletrônica aberta em meio digital, com a 

formatação apresentada neste Anexo, contemplando o planejamento físico e 

econômico-financeiro, e composta dos quadros a seguir descritos: 

 

 
QUADRO 1 - Crescimento Populacional e Índice de Atendimento 
 
 
Neste quadro, a LICITANTE demonstrará os crescimentos populacionais estimados e 

a evolução dos índices de atendimento para os serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, para cada localidade 

atendida do município, ao longo de todo o período da CONCESSÃO. 

 

Na primeira tabela a LICITANTE deverá especificar, a cada ano, a população total 

do município, a cada ano, para todo o período da CONCESSÃO. 

 

Na segunda tabela a LICITANTE deverá especificar, a cada ano, a população da 

sede urbana do município somada com a população de Quero-Quero, bem como os 

índices de atendimento dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, a cada ano, para todo o período da 

CONCESSÃO. 
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Na terceira tabela a LICITANTE deverá especificar, a cada ano, a população de 

Lago, bem como os índices de atendimento dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, a cada ano, para todo 

o período da CONCESSÃO. 

 

Na quarta tabela a LICITANTE deverá especificar, a cada ano, a população de 

Santa Bárbara de Cima, bem como os índices de atendimento dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, 

a cada ano, para todo o período da CONCESSÃO. 

 

Na quinta tabela a LICITANTE deverá especificar, a cada ano, a população de 

Pinheiral de Baixo, bem como os índices de atendimento dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, 

a cada ano, para todo o período da CONCESSÃO. 

 

Na sexta tabela a LICITANTE deverá especificar, a cada ano, a população de 

Papagaios Novos, bem como os índices de atendimento dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, 

a cada ano, para todo o período da CONCESSÃO. 

 

Na sétima tabela a LICITANTE deverá especificar, a cada ano, a população de 

Witmarsum, bem como os índices de atendimento dos serviços de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, a cada ano, para 

todo o período da CONCESSÃO. 

 

Na oitava tabela a LICITANTE deverá especificar, a cada ano, a população de 

Colônia Maciel, bem como os índices de atendimento dos serviços de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, a cada ano, 

para todo o período da CONCESSÃO. 
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Na nona tabela a LICITANTE deverá especificar, a cada ano, a população de Vieira, 

bem como os índices de atendimento dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, a cada ano, para todo 

o período da CONCESSÃO. 

 

QUADRO 2 – População Abastecida com Água e Evolução de Ligações e Economias 

na Sede Urbana + Quero-Quero 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá apresentar a população abastecida na área 

urbana da sede do município e de Quero-Quero e nas colunas subsequentes 

apresentar a evolução do número de ligações e economias de água, por 

categorias, a cada ano, para todo o período da CONCESSÃO. 

 

QUADRO 3 – População Abastecida com Água e Evolução de Ligações e 

Economias no Lago 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá apresentar a população abastecida no Lago 

e nas colunas subsequentes apresentar a evolução do número de ligações e 

economias de água, por categorias, a cada ano, para todo o período da 

CONCESSÃO. 

 

QUADRO 4 – População Abastecida com Água e Evolução de Ligações e 

Economias em Santa Bárbara de Cima 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá apresentar a população abastecida em Santa 

Bárbara de Cima e nas colunas subsequentes apresentar a evolução do número 

de ligações e economias de água, por categorias, a cada ano, para todo o período 

da CONCESSÃO. 

 

QUADRO 5 – População Abastecida com Água e Evolução de Ligações e 

Economias em Pinheiral de Baixo 
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Neste quadro a LICITANTE deverá apresentar a população abastecida em 

Pinheiral de Baixo e nas colunas subsequentes apresentar a evolução do número 

de ligações e economias de água, por categorias, a cada ano, para todo o período 

da CONCESSÃO. 

 

QUADRO 6 – População Abastecida com Água e Evolução de Ligações e 

Economias em Papagaios Novos 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá apresentar a população abastecida em 

Papagaios Novos e nas colunas subsequentes apresentar a evolução do número 

de ligações e economias de água, por categorias, a cada ano, para todo o período 

da CONCESSÃO. 

 

QUADRO 7 – População Servida com Esgotamento Sanitário e Evolução de 

Ligações e Economias na Sede Urbana 

 

Neste quadro o LICITANTE deverá apresentar a população servida na área urbana 

da sede do município e nas colunas subsequentes apresentar a evolução do número 

de ligações e economias de esgotos sanitários, por categorias, a cada ano, para todo 

o período da CONCESSÃO. 

 

QUADRO 8 – Evolução das Extensões de Redes de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá apresentar a evolução das extensões de redes de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, para cada localidade do município 

atendida com os serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, a 

cada ano, para todo o período da CONCESSÃO.  
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QUADRO 9 - Evolução do Consumo Per Capita, do Índice de Perdas, do Volume 

Anual Medido, do Volume Anual Disponibilizado, da Reservação Necessária e da 

Receita Tarifária dos Serviços de Abastecimento de Água 

 

Neste quadro o LICITANTE deverá apresentar o consumo per capita para a sede 

urbana e para as localidades atendidas, o índice de perdas de água, os volumes 

anuais medidos, o volume anual disponibilizado, reservação necessária, receita 

por metro cúbico e receita tarifária total, a cada ano, para todo o período da 

CONCESSÃO. 

 

QUADRO 10 - Evolução do Volume Anual Medido, do Volume Anual Tratado e da 

Receita Tarifária dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá apresentar, para a sede urbana, os volumes 

anuais medidos dos consumos de água utilizados para o faturamento dos serviços 

de esgotamento sanitário, apresentando o volume médio anual de esgotos tratados. 

Deverão ser apresentadas as receitas para os dois sistemas, por m³ medido médio 

ponderado das diversas categorias e faixas de consumo, bem como as receitas totais 

dos dois sistemas, a cada ano, para todo o período da CONCESSÃO. 

 

QUADRO 11 - Evolução da Geração e da Receita Tarifária dos Serviços de Resíduos 

Sólidos Urbanos 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá apresentar, para a sede urbana e as localidades 

atendidas com o serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, as quantidades de 

resíduos gerados. Deverão ser apresentadas as receitas para o sistema, por 

tonelada medida, bem como a receita total do sistema, a cada ano, para todo o 

período da CONCESSÃO. 

 

QUADRO 12 – Custos e Despesas Operacionais dos Sistemas de Abastecimento 

de Água 
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Neste quadro a LICITANTE deverá informar os custos e despesas previstos para 

operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água da sede urbana e 

das áreas atendidas com o serviço (englobados), conforme itens apresentados, a 

cada ano, para todo o período da CONCESSÃO. 

 

 

QUADRO 13 – Custos e Despesas Operacionais do Sistema de Esgotamento 

Sanitário 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá informar os custos e despesas previstos para 

operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário da sede urbana, 

conforme itens apresentados, a cada ano, para todo o período da CONCESSÃO.  

 

QUADRO 14 – Custos e Despesas Operacionais do Sistema de Manejo de Resíduos 

Sólidos Urbanos 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá informar os custos e despesas previstos para 

operação e manutenção do sistema de manejo de resíduos sólidos, para a sede 

urbana do município e as outras localidades atendidas (englobados), conforme itens 

apresentados, a cada ano, para todo o período da CONCESSÃO. 

 

QUADRO 15 - Investimentos nos Sistemas de Abastecimento de Água 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá especificar, quantificar e distribuir todos os 

investimentos que realizará no sistema de abastecimento de água para prestação 

de serviço adequado e alcance dos índices de atendimento estabelecidos, ano a 

ano, para todo o período da CONCESSÃO. 

 

QUADRO 16 - Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário 
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Neste quadro a LICITANTE deverá especificar, quantificar e distribuir todos os 

investimentos que realizará no sistema de esgotamento sanitário para prestação de 

serviço adequado e alcance dos índices de atendimento estabelecidos, ano a ano, 

para todo o período da CONCESSÃO. 

 

QUADRO 17 - Investimentos no Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá especificar, quantificar e distribuir todos os 

investimentos que realizará no sistema de manejo de resíduos sólidos para prestação 

de serviço adequado e alcance dos índices de atendimento estabelecidos, ano a 

ano, para todo o período da CONCESSÃO. 

 

QUADRO 18 - Resumo da Depreciação nos Sistemas de Abastecimento de Água, 

por Tempo de Vida Útil 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá distribuir todas as depreciações dos investimentos 

que realizará nos sistemas de abastecimento de água, ano a ano, para todo o período 

da CONCESSÃO.  

 

QUADRO 19 - Resumo da Depreciação no Sistema de Esgotamento Sanitário, por 

Tempo de Vida Útil 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá distribuir todas as depreciações dos investimentos 

que realizará no sistema de esgotamento sanitário, ano a ano, para todo o período 

da CONCESSÃO.  

 

QUADRO 20 - Resumo da Depreciação no Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos, 

por Tempo de Vida Útil 
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Neste quadro a LICITANTE deverá distribuir todas as depreciações dos investimentos 

que realizará no sistema de manejo de resíduos sólidos, ano a ano, para todo o 

período da CONCESSÃO.  

 

QUADRO 21 - Demonstração do Resultado do Projeto dos Sistemas de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá apresentar os resultados projetados da 

concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e  esgotamento 

sanitário, ano a ano, ao longo do período de CONCESSÃO. 

 

QUADRO 22 - Fluxo de Caixa do Projeto dos Sistemas de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá apresentar o fluxo de caixa da concessão dos 

serviços públicos de abastecimento de água e  esgotamento sanitário, ano a ano, 

ao longo do período de CONCESSÃO. 

 

QUADRO 23 - Demonstração do Resultado do Projeto do Sistema de Manejo de 

Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá apresentar os resultados projetados da 

concessão dos serviços públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, ano a 

ano, ao longo do período de CONCESSÃO. 

 

QUADRO 24 - Fluxo de Caixa do Projeto do Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos 

Urbanos 

 

Neste quadro a LICITANTE deverá apresentar o fluxo de caixa da concessão dos 

serviços públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, ano a ano, ao longo do 

período de CONCESSÃO. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CONCORRÊNCIANº XXX/2015
CONCESSÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LICITANTE: XXXXXXXXXXXX

QUADRO 1 - Cresc imento Populac ional e Índice de Atendimento

SAA SES SRSU SAA SES SRSU

1 2015
2 2016
3 2017
4 2018
5 2019
6 2020
7 2021
8 2022
9 2023
10 2024
11 2025
12 2026
13 2027
14 2028
15 2029
16 2030
17 2031
18 2032
19 2033
20 2034
21 2035
22 2036
23 2037
24 2038
25 2039
26 2040
27 2041
28 2042
29 2043
30 2044

Índice de Atendimento da População do LagoAno da 
Concessão

Ano
Projeção da 

população total do 
munic ípio (hab)

Projeção da 
população urbana 
da sede + Quero-

Quero (hab)

Índice de Atendimento da População Urbana na Sede 
+ Quero-Quero

Projeção da 
população do 

Lago (hab)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CONCORRÊNCIANº XXX/2015
CONCESSÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LICITANTE: XXXXXXXXXXXX

QUADRO 1 - Cresc imento Populac ional e Índice de Atendimento

        
  

   
 

  
  

   
 

        
 

  
  

 
SAA SES SRSU SAA SES SRSU SAA SES SRSU

Índice de Atendimento da População de Papagaios  
Novos  

Projeção da 
população da área 
de Santa Barbara 

de Cima (hab)

Índice de Atendimento da População de Santa Barbara 
de Cima

Projeção da 
população da área 

de Pinheiral de 
Baixo(hab)

Índice de Atendimento da População de Pinheiral de 
Baixo

Projeção da 
população da área 

de Papagaios  
Novos  (hab)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CONCORRÊNCIANº XXX/2015
CONCESSÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LICITANTE: XXXXXXXXXXXX

QUADRO 1 - Cresc imento Populac ional e Índice de Atendimento

        
  

   
 

  
  

   
 

        
 

  
  

 

SAA SES SRSU SAA SES SRSU SAA SES SRSU

Índice de Atendimento da População de Vieira
Projeção da 

população da área 
de Vieira (hab)

Projeção da 
população da 

área de 
Witmarsum (hab)

Índice de Atendimento da População de Witmarsum
Projeção da 

população da área 
da Colônia Mac iel 

(hab)

Índice de Atendimento da População da Colônia Mac iel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CONCORRÊNCIANº XXX/2015
CONCESSÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LICITANTE: XXXXXXXXXXXX

QUADRO 2 – População Abastecida com Água e Evolução de L igações e Economias na Sede Urbana + Quero-Quero

Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias

1 2.015

2 2.016

3 2.017

4 2.018

5 2.019

6 2.020

7 2.021

8 2.022

9 2.023

10 2.024

11 2.025

12 2.026

13 2.027

14 2.028

15 2.029

16 2.030

17 2.031

18 2.032

19 2.033

20 2.034

21 2.035

22 2.036

23 2.037

24 2.038

25 2.039

26 2.040

27 2.041

28 2.042

29 2.043

30 2.044

Total de EconomiasTotal de LigaçõesPopulação Abas tec ida

Pública Indus tr ial
Ano da 

Concessão
Ano

Res idenc ial Comerc ialSoc ial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CONCORRÊNCIANº XXX/2015
CONCESSÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LICITANTE: XXXXXXXXXXXX

QUADRO 3 – População Abastecida com Água e Evolução de L igações e Economias no Lago

Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias

1 2.015

2 2.016

3 2.017

4 2.018

5 2.019

6 2.020

7 2.021

8 2.022

9 2.023

10 2.024

11 2.025

12 2.026

13 2.027

14 2.028

15 2.029

16 2.030

17 2.031

18 2.032

19 2.033

20 2.034

21 2.035

22 2.036

23 2.037

24 2.038

25 2.039

26 2.040

27 2.041

28 2.042

29 2.043

30 2.044

Pública Indus tr ial
Total de 
Ligações

Total de 
Economias

Ano da 
Concessão

Ano População Abas tec ida

Soc ial Res idenc ial Comerc ial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CONCORRÊNCIANº XXX/2015
CONCESSÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LICITANTE: XXXXXXXXXXXX

QUADRO 4 – População Abastecida com Água e Evolução de L igações e Economias em Santa Bárbara de Cima

Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias

1 2.015

2 2.016

3 2.017

4 2.018

5 2.019

6 2.020

7 2.021

8 2.022

9 2.023

10 2.024

11 2.025

12 2.026

13 2.027

14 2.028

15 2.029

16 2.030

17 2.031

18 2.032

19 2.033

20 2.034

21 2.035

22 2.036

23 2.037

24 2.038

25 2.039

26 2.040

27 2.041

28 2.042

29 2.043

30 2.044

Pública Indus tr ial
Total de 
Ligações

Total de 
Economias

Ano da 
Concessão

Ano População Abas tec ida

Soc ial Res idenc ial Comerc ial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CONCORRÊNCIANº XXX/2015
CONCESSÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LICITANTE: XXXXXXXXXXXX

QUADRO 5 – População Abastecida com Água e Evolução de L igações e Economias em Pinhei ra l  de Baixo

Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias

1 2.015

2 2.016

3 2.017

4 2.018

5 2.019

6 2.020

7 2.021

8 2.022

9 2.023

10 2.024

11 2.025

12 2.026

13 2.027

14 2.028

15 2.029

16 2.030

17 2.031

18 2.032

19 2.033

20 2.034

21 2.035

22 2.036

23 2.037

24 2.038

25 2.039

26 2.040

27 2.041

28 2.042

29 2.043

30 2.044

Pública Indus tr ial
Total de 
Ligações

Total de 
Economias

Ano da 
Concessão

Ano População Abas tec ida

Soc ial Res idenc ial Comerc ial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CONCORRÊNCIANº XXX/2015
CONCESSÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LICITANTE: XXXXXXXXXXXX

QUADRO 6 – População Abastecida com Água e Evolução de L igações e Economias em Papagaios Novos

Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias

1 2.015

2 2.016

3 2.017

4 2.018

5 2.019

6 2.020

7 2.021

8 2.022

9 2.023

10 2.024

11 2.025

12 2.026

13 2.027

14 2.028

15 2.029

16 2.030

17 2.031

18 2.032

19 2.033

20 2.034

21 2.035

22 2.036

23 2.037

24 2.038

25 2.039

26 2.040

27 2.041

28 2.042

29 2.043

30 2.044

Pública Indus tr ial
Total de 
Ligações

Total de 
Economias

Ano da 
Concessão

Ano População Abas tec ida

Soc ial Res idenc ial Comerc ial
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QUADRO 7 – População Servida com Esgotamento Sani tário  e  Evolução de L igações e Economias na Sede Urbana 

Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias Ligações Economias

1 2015

2 2016

3 2017

4 2018

5 2019

6 2020

7 2021

8 2022

9 2023

10 2024

11 2025

12 2026

13 2027

14 2028

15 2029

16 2030

17 2031

18 2032

19 2033

20 2034

21 2035

22 2036

23 2037

24 2038

25 2039

26 2040

27 2041

28 2042

29 2043

30 2044

Pública Indus tr ial
Total de 
Ligações

Total de 
Economias

Ano da 
Concessão

Ano
População 

Serv ida

Soc ial Res idenc ial Comerc ial
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QUADRO 8 – Evolução das Extensões de Redes de Abastecimento de Água e Esgotamento Sani tário

Sede Urbana + 
Quero-Quero Lago Santa Barbara de 

Cima Pinheiral de Baixo Papagaios Novos Sede Urbana + 
Quero-Quero Lago Santa Barbara 

de Cima
Pinheiral de 

Baixo
Papagaios 

Novos
Sede Urbana + 
Quero-Quero Lago Santa Barbara 

de Cima
Pinheiral de 

Baixo
Papagaios 

Novos
Ano da 

Concessão Ano Extensão de redes 
coletoras ativadas (m) 

Ampliações 
(m)

1 2015 1 2015
2 2016 2 2016
3 2017 3 2017
4 2018 4 2018
5 2019 5 2019
6 2020 6 2020
7 2021 7 2021
8 2022 8 2022
9 2023 9 2023
10 2024 10 2024
11 2025 11 2025
12 2026 12 2026
13 2027 13 2027
14 2028 14 2028
15 2029 15 2029
16 2030 16 2030
17 2031 17 2031
18 2032 18 2032
19 2033 19 2033
20 2034 20 2034
21 2035 21 2035
22 2036 22 2036
23 2037 23 2037
24 2038 24 2038
25 2039 25 2039
26 2040 26 2040
27 2041 27 2041
28 2042 28 2042
29 2043 29 2043
30 2044 30 2044

Sistemas de Esgotamento Sanitário na Sede Urbana
Melhorias/Substituições (m)

Sistemas de Abastecimento de Água

Ano da 
Concessão Ano

Extensão de redes de distribuição (m) Ampliações (m)
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QUADRO 9 - Evolução do Consumo Per Capi ta , do Índ ice de Perdas, do Volume Anual  Medido, do Volume Anual  Disponib i l izado, da Reservação Necessária  e da Recei ta  Tari fária  dos Serviços de Abastecimento de Água
Receita por m³ 

medido (R$)
Receita tarifária 

total (R$)
Sede Urbana + 
Quero-Quero Lago Santa Barbara de 

Cima Pinheiral de Baixo Papagaios 
Novos

Sede Urbana + 
Quero-Quero Lago Santa Barbara de 

Cima Pinheiral de Baixo Papagaios Novos Sede Urbana + 
Quero-Quero Lago Santa Barbara 

de Cima
Pinheiral de 

Baixo
Papagaios 

Novos
Sede Urbana + 
Quero-Quero Lago Santa Barbara 

de Cima
Pinheiral de 

Baixo
Papagaios 

Novos
Sede Urbana + 
Quero-Quero Lago Santa Barbara 

de Cima
Pinheiral de 

Baixo
Papagaios 

Novos Sede Urbana + distritos Sede Urbana + distritos

2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
2.032
2.033
2.034
2.035
2.036
2.037
2.038
2.039
2.040
2.041
2.042
2.043
2.044
2 04531

Reservação necessária (m³)
Ano

1

3
2

Ano da Concessão
Per capita (l/hab*dia) Índice de perdas (%) Q anual medido (m³) Q anual disponibilizado (m³)

5
4

7
6

9
8

11
10

13
12

15
14

17
16

19
18

21
20

29
28

30

23
22

25
24

27
26
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QUADRO 10 - Evolução do Volume Anual Medido,  do Volume Anual Tratado e da Receita Tarifária dos Serv iços de Esgotamento Sanitário

Ano da 
Concessão Ano

Q anual 
medido 

(m³)

Q médio 
anual 

tratado 
(m³)

Receita por m³ 
medido (R$)

Receita Tarifária Total 
(R$)

1 2015
2 2016
3 2017
4 2018
5 2019
6 2020
7 2021
8 2022
9 2023
10 2024
11 2025
12 2026
13 2027
14 2028
15 2029
16 2030
17 2031
18 2032
19 2033
20 2034
21 2035
22 2036
23 2037
24 2038
25 2039
26 2040
27 2041
28 2042
29 2043
30 2044
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QUADRO 11 - Evolução da Geração e da Recei ta  Tari fária  dos Serviços de Resíduos Sól idos Urbanos
Receita por ton 

medida (R$)
Receita tarifária 

total (R$)
Sede Urbana Lago Witmarsum Maciel Papagaios Novos Vieira Sede Urbana + distritos Sede Urbana + distritos

2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
2.032
2.033
2.034
2.035
2.036
2.037
2.038
2.039
2.040
2.041
2.042
2.043
2.044

Ano da Concessão Ano
Geração (ton/mês)

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

23

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

30

24
25
26
27
28
29
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QUADRO 12 – Custos  e Despesas Operac ionais  dos Sis temas de Abastec imento de Água

Pessoal Energia Produtos Químicos Serv iços de Terceiros Outras  Despesas Operac ionais Taxa de Outorga Taxa de Regulação

1 2015
2 2016
3 2017
4 2018
5 2019
6 2020
7 2021
8 2022
9 2023
10 2024
11 2025
12 2026
13 2027
14 2028
15 2029
16 2030
17 2031
18 2032
19 2033
20 2034
21 2035
22 2036
23 2037
24 2038
25 2039
26 2040
27 2041
28 2042
29 2043
30 2044

Total
Ano da 

Concessão
Ano

CUSTOS E DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SEDE URBANA + DISTRITOS)
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QUADRO 13 – Custos  e Despesas Operac ionais  dos Sis temas de Esgotamento Sanitário

Pessoal Energia Produtos Químicos Serv iços de Terceiros Outras  Despesas Operac ionais Taxa de Outorga Taxa de Regulação

1 2015
2 2016
3 2017
4 2018
5 2019
6 2020
7 2021
8 2022
9 2023
10 2024
11 2025
12 2026
13 2027
14 2028
15 2029
16 2030
17 2031
18 2032
19 2033
20 2034
21 2035
22 2036
23 2037
24 2038
25 2039
26 2040
27 2041
28 2042
29 2043
30 2044

Ano da 
Concessão

Ano
CUSTOS E DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Total
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Pessoal Ferramentas Equipamentos e Veículos Despesas Gerais Taxa de Regulação
1 2015
2 2016
3 2017
4 2018
5 2019
6 2020
7 2021
8 2022
9 2023

10 2024
11 2025
12 2026
13 2027
14 2028
15 2029
16 2030
17 2031
18 2032
19 2033
20 2034
21 2035
22 2036
23 2037
24 2038
25 2039
26 2040
27 2041
28 2042
29 2043
30 2044

Total

QUADRO 14 – Custos  e Despesas Operac ionais  do Sis tema de Resíduos Sólido Urbanos

Ano da 
Concessão

Ano
CUSTOS E DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS
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Invest imentos no Sis tema de Abastec imento de 
Água (Sede Urbana + Dis t ri tos)

Total (R$) ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30

TOTAL GERAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

QUADRO 15 - Invest imentos nos Sis temas de Abastec imento de Água
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QUADRO 16 - Invest imentos no Sis tema de Esgotamento Sanitário

Invest imentos no Sis tema de Esgotamento Sanitário Total (R$) ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30

TOTAL GERAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CONCORRÊNCIANº XXX/2015
CONCESSÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LICITANTE: XXXXXXXXXXXX

QUADRO 17 - Invest imentos no Sis tema de Resíduos Sólidos Urbanos

Invest imentos no Sis tema de Resíduos Sólidos Urbanos Total (R$) ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30

TOTAL GERAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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Deprec iação dos Invest imentos ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 TOTAL
Invest imentos

não deprec iados

Deprec iação TOTAL

QUADRO 18 - Resumo da Deprec iação nos Sis temas de Abastec imento de Água

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CONCORRÊNCIANº XXX/2015
CONCESSÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LICITANTE: XXXXXXXXXXXX

QUADRO 19 - Resumo da Deprec iação nos Sis temas de Esgotamento Sanitário

Deprec iação dos Invest imentos ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 TOTAL
Invest imentos

não deprec iados
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QUADRO 20 - Resumo da Deprec iação nos Sis temas de Resíduos Sólidos Urbanos

Deprec iação dos Invest imentos ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 TOTAL
Invest imentos

não deprec iados

Deprec iação TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CONCORRÊNCIANº XXX/2015
CONCESSÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LICITANTE: XXXXXXXXXXXX

QUADRO 21 - Demonstração do Resultado do Projeto dos Sis temas de Abastec imento de Água e Esgotamento Sanitário
HISTÓRICO Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07 Ano 08 Ano 09 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Total 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RECEITA TARIFÁRIA DE ÁGUA
RECEITA TARIFÁRIA DE ESGOTO
RECEITAS COMPLEMENTARES
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA
PIS
COFINS
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS
Pessoal
Energia Elétrica
Produtos Químicos
Serviços de Terceiros
Outras Despesas Operacionais
Taxa de Outorga
Taxa de Regulação
Seguros e Garantias
LUCRO OPERACIONAL
DEPRECIAÇÃO
LUCRO ANTES DO I .R.  E CSLL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI]AO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
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QUADRO 22 - Fluxo de Caixa do Projeto dos Sis temas de Abastec imento de Água e Esgotamento Sanitário
DESCRIÇÃO Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07 Ano 08 Ano 09 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Total 

INGRESSOS
RECEITA TARIFÁRIA DE ÁGUA
RECEITA TARIFÁRIA DE ESGOTO
RECEITAS COMPLEMENTARES

SAIDAS
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA
PERDAS POR INADIMPLENCIA
INVESTIMENTOS
CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS
TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
SEGUROS E GARANTIAS
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

SALDO FINAL DE CAIXA
TIR DO PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CONCORRÊNCIANº XXX/2015
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QUADRO 23 - Demonstração do Resultado do Projeto dos Sis temas de Resíduos Sólidos Urbanos
HISTÓRICO Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07 Ano 08 Ano 09 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Total 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receita Coleta e Operação de Aterro - Residencial
Receita Coleta e Operação de Aterro - Não Residencial
Receita Varrição e Limpeza Urbana
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA
PIS
COFINS
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS
Pessoal
Ferramentas
Veiculos e Equipamentos
Despesas Gerais
Taxa de Regulação
Seguros e Garantias
LUCRO OPERACIONAL
DEPRECIAÇÃO
LUCRO ANTES DO I .R.  E CSLL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI]AO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CONCORRÊNCIANº XXX/2015
CONCESSÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
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QUADRO 24 - Fluxo de Caixa do Projeto dos Sis temas de Abastec imento de Água e Esgotamento Sanitário
DESCRIÇÃO Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07 Ano 08 Ano 09 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Total 

INGRESSOS
RECEITA COLETA E OPERAÇÃO DE ATERRO - RESIDENCIAL
RECEITA COLETA E OPERAÇÃO DE ATERRO - NÃO RESIDENCIAL
RECEITA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA

SAIDAS
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA
PERDAS POR INADIMPLENCIA
INVESTIMENTOS
CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS
TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
SEGUROS E GARANTIAS
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

SALDO FINAL DE CAIXA
TIR DO PROJETO
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ANEXO VI – MODELOS DE DECLARAÇÕES 

ANEXO VI.A 

====================================================== 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO 

QUADRO DA EMPRESA 
====================================================== 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX 

 

 

A Licitante ________________________ (Razão Social ou 

Nome do Consórcio), inscrita no CNPJ n.º ..........................., por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr. (a) .................................................................., portador (a) 

da Carteira de Identidade n.º ................................ e inscrito no CPF n.º 

...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não promove o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

.................................................................................. 
(data) 

 

..................................................................................................... 
(Razão Social da Pessoa Jurídica, nome do representante legal e assinatura) 

 
 
 
(Obs: Em caso de consórcio, a declaração deverá ser apresentada, individualmente, 
por cada uma de suas consorciadas) 
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ANEXO VI.B 

====================================================== 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

====================================================== 
 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX 

 

A Licitante ________________________ (Razão Social ou 

Nome do Consórcio),...............................................................................,. inscrita no 

CNPJ n.º ..........................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

.................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade n.º 

................................ e inscrito no CPF n.º ..................................... DECLARA, sob as 

penas da lei, que não incorre em qualquer impedimento para sua habilitação na 

presente Licitação, nos termos do Edital da Concorrência nº xx/xxxx-, bem como de 

que está ciente do dever de declarar qualquer ocorrência posterior, caso sagre-se 

vencedora do citado certame, haja vista a obrigatoriedade de manutenção das 

condições de habilitação durante toda a vigência do contrato de concessão. 

 

.................................................................................. 
(data) 

 

..................................................................................................... 
(Razão Social da Pessoa Jurídica, nome do representante legal e assinatura) 

 
 
 
(Obs: Em caso de consórcio, a declaração deverá ser apresentada, individualmente, 
por cada uma de suas consorciadas) 
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ANEXO VI.C 

====================================================== 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL 
====================================================== 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX 

 

 

A Licitante ________________________ (Razão Social ou 

Nome do Consórcio),..............................................................................., por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

.................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade n.º 

................................ e inscrito no CPF n.º ...................................... DECLARA que 

tomou conhecimento de todas as informações e condições constantes em Edital 

necessárias para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação. 

 

.................................................................................. 
(data) 

 

 

..................................................................................................... 
(Razão Social da Pessoa Jurídica, nome do representante legal e assinatura) 

 
 
 
(Obs: Em caso de consórcio, a declaração deverá ser apresentada, individualmente, 
por cada uma de suas consorciadas) 
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ANEXO VI.D 

====================================================== 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

====================================================== 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Esta Licitante ________________________ (Razão Social ou Nome do Consórcio), 

inscrita no CNPJ sob o n.º _______________, com sede _____________________, 

delega e confere poderes ao(à) Senhor(a) __________________, inscrito(a) no CPF 

sob o n.º _____________, RG n.º 

___________________, para praticar todos os atos necessários para representar 

esta Pessoa Jurídica (ou Consórcio) no Processo Licitatório Concorrência nº xx/xxxx, 

podendo deliberar, em nome desta Licitante, sobre qualquer assunto que se apresente 

durante a licitação, inclusive interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los. 

 

.................................................................................. 
(data) 

 

..................................................................................................... 
(Razão Social da Pessoa Jurídica, nome do representante legal e assinatura) 

 
 
(Obs: Tratando-se de consórcio, a presente procuração deverá ser firmada pelo 
consórcio, devidamente representado pela consorciada líder) 
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 ANEXO VI.E 

====================================================== 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

====================================================== 

 

 

 

DECLARAMOS, para os devidos fins, que no dia XX/XX/XXXX, 

procedemos com a VISITA TÉCNICA, na pessoa do Sr.(a) 

............................................................................................, cargo 

...................................................., quando tomamos conhecimento dos locais onde se 

prestarão os serviços, objeto da licitação, com ciência de todas as informações, das 

condições e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, razão pela qual 

não poderá a empresa LICITANTE ..............................................................................., 

representada legalmente pelo (a) Sr. (a) 

............................................................................, após a apresentação da proposta ou 

mesmo durante a execução dos serviços, se vencedora, alegar desconhecimento ou 

divergência das condições das mesmas, como justificativa das condições do Edital de 

Licitação.  

 

.................................................................................. 

(data) 

 

................................................................ 

(representante do Município) 

 

................................................................ 

(Nome e assinatura do representante legal da LICITANTE ou do Consórcio) 

 

 

(Obs: Em caso de consórcio, a declaração por um representante das empresas 

consorciada) 
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ANEXO VII - RELAÇÃO DE BENS VINCULADOS À CONCESSÃO E DE BENS 
REVERSÍVEIS 

 

1. Integram a CONCESSÃO, como BENS REVERSÍVEIS: 

[incluir] 

Rol exemplificativo: todos os terrenos, estruturas, construções, equipamentos, 
máquinas, aparelhos, acessórios e, de modo geral, todos os demais bens vinculados 
à prestação dos serviços concedidos, especialmente bens e a infraestrutura 
adquiridos ou construídos pela Concessionária, ao longo do prazo de concessão, que 
sejam utilizados na prestação dos serviços. 
 

2. Integram a CONCESSÃO, como BENS VINCULADOS: 

2.1. Os veículos, conjunto de coletores, contêineres, papeleiras e demais 
equipamentos e materiais especificados no PROJETO BÁSICO (Anexo II) e não 
constante do item 1 acima; 

2.2. Os veículos, conjunto de coletores, contêineres, papeleiras e demais 
equipamentos e materiais especificados no PROPOSTA TÉCNICA e não constante 
do item 1 acima. 

3. A SPE obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e 
segurança, às suas expensas, os BENS VINCULADOS e os BENS REVERSÍVEIS, 
efetuando para tanto as reparações, renovações e adaptações para o bom 
desempenho da infraestrutura necessária à operação e prestação dos serviços 
concedidos, nos termos previstos neste CONTRATO e promovendo, nos momentos 
oportunos, as substituições em função de seu desgaste ou superação tecnológica. 

4. A SPE somente poderá alienar os BENS VINCULADOS e os BENS REVERSÍVEIS 
se proceder a sua imediata substituição por outros em condições de operacionalidade 
e funcionamento. 

5. Extinta a CONCESSÃO, reverterão ao CONCEDENTE todos os bens reversíveis 
constantes do item 1 e subitens deste Anexo. 

6. Não haverá pagamento de indenização pela reversão dos BENS REVERSÍVEIS ao 
término da CONCESSÃO, de modo que todos os investimentos a eles vinculados 
devem ser considerados como integralmente amortizados e depreciados durante o 
período de vigência do CONTRATO, mediante a remuneração auferida pela SPE, 
salvo hipótese de desequilíbrio econômico-financeiro. 
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7. Caberá indenização em favor da CONCESSIONÁRIA caso existam, extinto o 
Contrato, parcelas de investimentos vinculados aos bens ainda não amortizados ou 
depreciados, cuja aquisição tenha sido previamente autorizada pelo PODER 
CONCEDENTE com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade dos serviços 
concedidos. 
 

8. Para fins de controle do disposto nos subitens anteriores, a SPE manterá inventário 
atualizado de seus bens, discriminando os BENS VINCULADOS e os BENS 
REVERSÍVEIS, assegurado ao CONCEDENTE o controle e a fiscalização. 

9. Caso ocorra alteração contratual que preveja a implantação de novas 
infraestruturas ou ainda a ampliação dos BENS VINCULADOS e os BENS 
REVERSÍVEIS, a descrição dos bens e inclusão no rol de BENS VINCULADOS e os 
BENS REVERSÍVEIS e a forma de reversão, no caso destes, deverão estar 
contemplados em Aditivo Contratual. 
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ANEXO IX - MATRIZ DE RISCO 

 

A Tabela 1 à Tabela 8, apresentados a seguir, relacionam a matriz de risco 

relacionadas ao projeto, envolvendo as atividades de institucionais, engenharia, meio 

ambiente (projetos, construção, performance, operação, demanda, término 

antecipado, ambientais e outros). 
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Tabela 1 - Risco dos Projetos de Engenharia 

RISCO DEFINIÇÃO 

ALOCAÇÃO (Público, 

Privado ou 

Compartilhado) 

IMPACTO (Alto, 

Médio, Baixo) 

PROBABILIDADE 

(Frequente, Provável, 

Ocasional, Remota ou 

Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, 

Procedimentos ou 

Mecanismos para 

minimizar o risco). 

Cronograma para 

elaboração do 

projeto executivo 

Dificuldade de atendimento 

ao cronograma inicial de 

elaboração do projeto 

executivo, gerando custos 

adicionais. 

Privado Médio Improvável 

A Concessionária propõe 

e se compromete com um 

cronograma de 

readequação detalhado 

do projeto.  

Mudanças a pedido 

de outras entidades 

públicas 

Mudanças de projeto 

executivo por solicitação ou 

requisição de entidades 

públicas, exceto no caso de 

necessidade de adaptação 

do projeto executivo ao 

contrato ou à legislação em 

vigor. 

Público Médio Improvável 

Cláusula contratual de 

recomposição do 

equilíbrio econômico-

financeiro. 
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Tabela 2 - Risco de Construção 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 
IMPACTO  (Alto, Médio, Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, Provável, 

Ocasional, Remota ou Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, 

Procedimentos ou Mecanismos para 

minimizar o risco) 

Estimativas de custo incorretas Erro de estimativa do custo da obra Privado Médio Ocasional 

Efetiva participação da Construtora 

na análise de orçamento do projeto 

executivo e na previsão do 

cronograma de obras. 

Previsão de Plano de Seguros 

(Riscos de Engenharia) 

Problemas geológicos existentes 

Aspectos geológicos diferentes daquelas 

previstas pelo Projeto gerando novos 

investimentos não previstos 

Privado Alto/Médio Remota 
          Recomposição do Equilíbrio 

econômico financeiro. 

Acesso ao local da obra 

Atraso na liberação do local da obra por 

fatos não imputáveis ao Privado, gerando 

custos adicionais 

Público Médio Provável 

Estabelecer no contrato cláusula 

própria para revisão de cronograma 

quando o motivo for causado pelo 

Poder Público. 

Roubos ou furtos no local da obra 

Prejuízos gerados por segurança 

inadequada no canteiro de obras 

gerando custos adicionais 

Privado Baixo Remota Plano de Seguros 

Segurança dos trabalhadores 

contratados pelo privado 

Prejuízos causados por segurança 

inadequada no canteiro de obras. 
Privado Baixo Remota Plano de seguros 

Reclamações de terceiros 

Prejuízos causados a terceiros pelo 

Privado ou seus subcontratos em virtude 

da realização de obras 

Privado Baixo Ocasional 
Plano de Seguros (Responsabilidade 

Civil) 

Eventos não seguráveis 

caracterizados como Força Maior 

ou Caso Fortuito 

Eventos não seguráveis, caracterizados 

como Força Maior ou Caso Fortuito, que 

prejudiquem a continuidade das obras ou 

conclusão 

Público Alto Improvável 
Recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão 

Eventos Seguráveis 

caracterizados como Força Maior 

ou Caso Fortuito 

Eventos seguráveis, caracterizados 

como Força Maior ou Caso Fortuito, que 

prejudiquem a continuidade das obras ou 

conclusão  

Privado Alto Improvável 
Plano de Seguros (Riscos de 

Engenharia) 

Mudança de legislação ou 

regulamentação não ligada ao 

setor 

Mudança de legislação ou 

regulamentação externa ao setor de 

saneamento que causem aumento dos 

custos da obra 

Público Alto/Médio/Baixo Improvável 
Cláusula contratual de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro 
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RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 
IMPACTO  (Alto, Médio, Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, Provável, 

Ocasional, Remota ou Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, 

Procedimentos ou Mecanismos para 

minimizar o risco) 

Mudanças tributárias 

Mudança na legislação tributária que 

aumente custos da obra, exceto 

mudanças no Impostos sobre a Renda 

Público Alto/Médio/Baixo Provável 
Cláusula contratual de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro 

Prejuízos causados por 

subcontratados 

Custos gerados por performance 

inadequada de um subcontratado 
Privado Baixo Remota 

Privado contrata empresa de 

gerenciamento de obra. 

Observância a cláusula contratual 

com previsão de multas. 

Cláusula contratual com metas pré 

estabelecidas. Plano de Seguros 

(Riscos de Engenharia) 

Protestos públicos 

Manifestações sociais e/ou públicas que 

afetem a execução das obras ou a 

prestação dos serviços relacionados ao 

Contrato por: (i) até 15 (quinze) dias 

sucessivos, ou não, em um período de 12 

meses a partir da Data de Eficácia, desde 

que não seja objeto de seguros 

oferecidos no Brasil; ou (II) até 90 

(noventa) dias a cada 12 meses da Data 

de eficácia, desde que seja objeto de 

seguros oferecidos no Brasil                    

Privado Médio/Baixo Ocasional Plano de Seguros (Riscos de Civis) 

Atraso na entrega de instalações 

existentes 

Custos associados a atraso além do 

previsto na entrega de instalações 

existentes 

Público Médio/Baixo Improvável 

Cláusula contratual de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro 

ou/e revisão do cronograma de 

investimentos] 

Atrasos na aprovação do uso de 

novas instalações 

Custos gerados por atraso não previsto 

na liberação de autorizações para uso de 

novas instalações 

Privado Médio/Baixo Improvável 
Cláusula Contratual com previsão de 

multas 

Atrasos causados por demora na 

obtenção de licenças ambientais 

por culpa do Privado 

Atrasos causados por demora na 

obtenção de licenças ambientais por 

culpa do Privado 

Privado Alto Ocasional 
Cláusula Contratual com previsão de 

multas 

Atrasos na obtenção de licenças 

ambientais por culpa do agente 

público 

Operador privado não consegue licenças 

ambientais a tempo, por fatos imputáveis 

ao Poder Público 

Público Alto Ocasional 

Recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro. Revisão do 

cronograma de investimentos 
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RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 
IMPACTO  (Alto, Médio, Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, Provável, 

Ocasional, Remota ou Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, 

Procedimentos ou Mecanismos para 

minimizar o risco) 

Aumento de preços em materiais 

essenciais para o término da obra 

Aumento em materiais de construção 

que venham a gerar um aumento de 

custos, salvo aqueles que decorram 

diretamente de mudanças tributárias ou 

políticas públicas 

Privado Alto Ocasional 
Recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro. 

Erros essenciais na construção 

da obra 

Prejuízos decorrentes de erros na 

realização das obras a cargo da 

Concessionária, ensejando sua 

reconstrução total, ou em parte 

Privado Alto Remota 
Privado contrata empresa de 

gerenciamento de obra 

Defeitos ou erros nas 

componentes de infraestrutura 

entregues pelo Poder 

Concedente 

Defeitos ou divergências nas 

especificações técnicas dos 

componentes de infraestrutura cuja 

construção e entrega está sob 

responsabilidade do Poder Concedente 

Público Alto Remota 
Cláusula contratual de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro 

Problemas de liquidez financeira 

Operador Privado apresenta problemas 

de caixa, o que impossibilitaria a 

continuação da obra 

Privado Alto Remota 
Privado alavanca recursos com 

instituição financeira de fomento. 

Custos e atrasos decorrentes de 

problemas arqueológicos 

Concessionário localiza objetos ou sítios 

arqueológicos que aumentam o custo da 

obra ou atrasam sua execução 

Público Médio Provável 
Cláusula contratual de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro 
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Tabela 3 - Risco de Performance 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 
IMPACTO  (Alto, Médio, Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, Provável, 

Ocasional, Remota ou Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, 

Procedimentos ou Mecanismos para 

minimizar o risco) 

Defeito na obra 

Custos associados à reconstrução ou 

reforma de obras entregues com 

defeito 

Público Médio/Alto Remota 
Gerenciar as obras obedecendo os 

padrões e normas recomendáveis 

Mudanças nas especificações do 

serviço exigidas pelo Poder 

Concedente 

Novos custos gerados por mudanças 

exigidas pelo Poder Concedente nas 

especificações do serviço 

Privado Médio/Alto Remota 
Cláusula contratual de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro. 

Desempenho dos subcontratados 

Custos gerados por gestão deficiente 

ou descumprimento de contratos de 

subcontratos 

Público Médio/Baixo Ocasional 

Cláusulas contratuais com 

subcontratos que prevejam multas e 

indenizações 

Dificuldade em atingir parâmetros 

mínimos de performance 

 Custos originados por dificuldade em 

se atingir metas de desempenho 

contratuais 

Privado Médio Remota 

Mecanismo de penalidades com 

indicadores objetivos, explicando os 

parâmetros de performance 

requeridos 

Eventos seguráveis, caracterizados 

como Força maior ou Caso Fortuito 

Custos originados por eventos 

seguráveis caracterizados como Força 

Maior ou Caso Fortuito que impeçam o 

desempenho do exigido 

Privado Alto Improvável Plano de Seguros (Lucos Cessantes) 

Eventos não seguráveis, 

caracterizados como Força maior ou 

Caso Fortuito 

Custos originados por eventos 

seguráveis não caracterizados como 

Força Maior ou Caso Fortuito que 

impeçam o desempenho do exigido 

Público Alto Improvável 
Recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão 

Necessidade de revisão periódica 

dos Índices de desempenho por 

serem insuficientes para garantir a 

qualidade requerida 

Índices propostos não geram a 

qualidade esperada 
Público Médio Remoto 

Cláusula contratual de revisão dos 

índices de desempenho 

Exigência por parte do Poder 

Concedente de novos padrôes de 

desempenho 

O Poder Concedente cria novos 

padrões de desempenho relacionados 

a mudanças tecnológicas ou a 

adequações a padrões internacionais 

Público Médio/Baixo Ocasional 
Cláusula contratual de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro 

Administração Ineficiente 

Gestão inadequada, causando queda 

recorrente da qualidade ou 

performance 

Privado Alto/Médio Ocasional 

Cláusula contratual de intervenção, 

encapação ou caducidade por não 

atendimento recorrente dos índices 

de desempenho 
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Tabela 4 - Risco Operacionais 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 

IMPACTO  (Alto, Médio, 

Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, Provável, 

Ocasional, Remota ou Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, Procedimentos 

ou Mecanismos para minimizar o risco) 

Custos operacionais e de manutenção 

acima do previsto 

Custos operacionais e de manutenção 

acima do previsto pelo Concessionário 

ou no período de teste em função de 

aumentos não previstos no custo dos 

equipamentos, ou outros suprimentos 

Privado Médio Ocasional Incentivos à eficiência do Privado 

Mudanças em tributos 

Custos não previstos com mudanças 

tributárias, exceto Impostos sobre a 

Renda  

Público Médio/Baixo Provável 
Cláusula contratual de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro 

Custo de ações legais 

Custos adicionais gerados por ações 

de terceiros contra a concessionária 

ou suas subcontratadas 

Privado Médio/Baixo Ocasional 

Plano de Seguros (Responsabilidade 

Civil) Adequação a todas as normas 

ambientais e de segurança Implantação 

de ISO 

Greves 

Paralização dos trabalhos por greve 

de funcionários da Concessionária ou 

qualquer de suas subcontratadas 

Privado Alto Remota 
Plano de Seguros (Responsabilidade 

Civil) 

Processos de Responsabilidade Civil 

Custos relacionados a processos de 

responsabilidade civil de pessoas que 

se envolvam em acidentes nas fases 

de obras e operação 

Privado Baixo Provável 

Plano de Seguros (Responsabilidade 

Civil) Exigência de atendimento às 

normas de segurança 

Mudança tecnológica não requerida 

pelo Poder Concedente 

Mudanças tecnológicas não 

solicitadas pelo Poder Concedente 
Privado Médio Ocasional Revisão do plano de investimentos 

 

Tabela 5 - Risco de Demanda 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 

IMPACTO  (Alto, Médio, 

Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, 

Provável, Ocasional, Remota ou 

Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, 

Procedimentos ou Mecanismos 

para minimizar o risco) 

Redução/Aumento da Demanda 

Reduções/Aumentos inesperados de receita 

devido à queda ou aumento de demanda 

causado pelo desempenho da economia. 

Reduções /Aumentos da demanda 

decorrentes de variações populacionais, 

industriais ou de serviços não previstos nas 

projeções. 

Privado  Médio/Alto Ocasional  

A concessionária deverá revisar 

periodicamente o plano 

estratégico plurianual 

Cláusula contratual de 

recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro. 
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Tabela 6 - Risco de Término Antecipado 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 
IMPACTO  (Alto, Médio, Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, Provável, 

Ocasional, Remota ou Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, 

Procedimentos ou Mecanismos para 

minimizar o risco) 

Descumprimento do contrato por parte 

do Poder Concedente  

Risco associado a não performance 

do Poder Concedente na gestão do 

contrato, gerando indenizações 

Público  Alto Remota 

Plano de Seguros.   Fização de 

critérios de reembolso do Valor 

Residual/Lucros Cessantes 

Intervenção 
Risco de Intervenção na 

Concessionária  
Privado Alto Remota 

Cláusula específica sobre os requisitos 

e procedimentos para a intervenção. 

Fixação de critérios de reembolso do 

Valor Residual/Lucros Cessantes  

Emcampação  
Risco de Encampação da concessão 

por interesse público  
Público  Alto Remota 

Cláusula específica sobre os requisitos 

e procedimentos para a encampação. 

Fixação de critérios de reembolso do 

Valor Residual 

Caducidade 

Risco de declaração da caducidade 

da concessão por insuficiência de 

desempenho concessionário  

Privado Alto Improvável  

Monitoramento e fixação de 

procedimentos para a avaliação do 

desempenho operacional. 

Estabelecimento de critérios para o 

início do processo de declaração de 

caducidade  

Rescisão Risco de Rescisão  Público  Alto Remota 

Cláusula específica sobre os 

procedimentos para a rescisão e 

fixação de critérios para o reembolso 

de Valor Residual  

Anulação  

Risco de Anulação do contrato por 

falhas de natureza diversas e 

insanáveis  

Público/Privado Alto Remota 
Fixação de critérios específicos de 

reembolso de Valor Residual  
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Tabela 7 - Riscos Ambientais 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado ou 

Compartilhado) 

IMPACTO  (Alto, Médio, 

Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, Provável, 

Ocasional, Remota ou Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, Procedimentos 

ou Mecanismos para minimizar o risco) 

Resíduos e Efluentes 

Resíduos Sólidos e Efluentes líquidos 

resultantes de obras inacabadas e de 

operação dos serviços 

Privado Médio Provável  

Cláusula contratual prevendo a 

distinção dos resíduos e dos efluentes 

para aterros e/ou tratamento 

Áreas Degradas  
Áreas degradas em função da ação do 

operador privado  
Privado Médio  Ocasional 

Cláusula contratual prevendo o 

atendimento à legislação ambiental   

Acidentes com elementos da 

Fauna  

Atropelamento de animais ou mortes 

dos mesmos causadas por interferência 

no meio ambiente como ruídos, poluição 

ou desmatamento 

Privado Médio  Ocasional 

Cláusula contratual prevendo a 

implementação do Plano de Proteção a 

Fauna: cercas, sinalização etc. 
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Tabela 8 - Outros Riscos 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Público, Privado 

ou Compartilhado) 
IMPACTO (Alto, Médio, Baixo) 

PROBABILIDADE (Frequente, 

Provável, Ocasional, Remota ou 

Improvável) 

MITIGAÇÃO (Medidas, Procedimentos ou 

Mecanismos para minimizar o risco) 

Atraso nas desapropriações  

Risco de atrasos nos procedimentos de 

desapropriações gerando custos 

adicionais nas obras, salvo se tais 

atrasos ocorrerem por culpa do 

Concessionário  

Público Médio/Alto Provável  
Cláusula contratual de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro  

Riscos Cambiais  

Se o financiamento do projeto for em 

moeda estrangeira, corre-se o risco de 

depreciação da moeda local trazer 

prejuízos financeiros ao investidor 

Privado Alto Ocasional  Proteção por meio de hedge cambial  

Risco de Inflação  

Variação de inflação em nível muito 

superior ou inferior ao índice utilizado 

para reajuste da tarifa ou de outros 

valores previstos no Contrato para o 

mesmo período  

Privado Alto Ocasional  
Cláusula contratual de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro. 
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ANEXO IX - METAS E INDICADORES DE QUALIDADE, DESEMPENHO E 
PRODUTIVIDADE DA CONCESSÃO 

 

1. METAS DA CONCESSÃO 
 
 

As metas para a adequada prestação dos serviços foram sintetizadas na 

Tabela de Metas da Concessão, observando-se o contido no Plano Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Palmeira: 

 

1.1 Metas de Cobertura do SAA 

 

Têm-se como meta de cobertura de abastecimento de água o valor de 100% 

para a sede e demais distritos (Papagaios Novos, Lago, Santa Bárbara de Cima e 

Pinheiral de Baixo) ao longo do período analisado. A Tabela 1 a seguir apresenta as 

metas de atendimento para abastecimento de água e a população atendida ao longo 

do período estudado. 
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Tabela 1 - Metas para abastecimento de água para o período estudado 
Ano População 

Meta  Pop. Atendida 
Proj. Calend. Sede + Quero-Quero Lago Santa Barbara de Cima Pinheiral de Baixo Papagaios Novos   Total 

1 2015 20.283 250 547 207 657 21.944 100% 21.944 
2 2016 20.451 254 550 210 673 22.138 100% 22.138 
3 2017 20.615 257 554 213 689 22.327 100% 22.327 
4 2018 20.774 261 557 215 705 22.512 100% 22.512 
5 2019 20.929 264 561 218 720 22.693 100% 22.693 
6 2020 21.079 268 564 221 736 22.868 100% 22.868 
7 2021 21.225 271 567 224 752 23.040 100% 23.040 
8 2022 21.366 275 571 227 768 23.206 100% 23.206 
9 2023 21.504 279 574 230 784 23.370 100% 23.370 

10 2024 21.636 282 578 232 800 23.528 100% 23.528 
11 2025 21.765 286 581 235 815 23.682 100% 23.682 
12 2026 21.889 289 584 238 831 23.832 100% 23.832 
13 2027 22.008 293 588 241 847 23.977 100% 23.977 
14 2028 22.123 296 591 244 863 24.117 100% 24.117 
15 2029 22.234 300 595 246 879 24.254 100% 24.254 
16 2030 22.341 304 598 249 895 24.386 100% 24.386 
17 2031 22.443 307 602 252 911 24.514 100% 24.514 
18 2032 22.540 311 605 255 926 24.637 100% 24.637 
19 2033 22.633 314 608 258 942 24.755 100% 24.755 
20 2034 22.722 318 612 260 958 24.870 100% 24.870 
21 2035 22.807 321 615 263 974 24.981 100% 24.981 
22 2036 22.887 325 619 266 990 25.086 100% 25.086 
23 2037 22.962 328 622 269 1.006 25.187 100% 25.187 
24 2038 23.034 332 625 272 1.021 25.284 100% 25.284 
25 2039 23.100 336 629 275 1.037 25.376 100% 25.376 
26 2040 23.163 339 632 277 1.053 25.465 100% 25.465 
27 2041 23.221 343 636 280 1.069 25.548 100% 25.548 
28 2042 23.275 346 639 283 1.085 25.628 100% 25.628 
29 2043 23.324 350 642 286 1.101 25.703 100% 25.703 
30 2044 23.369 357 656 297 1.164 25.843 100% 25.843 
31 2045 23409 361 659 300 1.180 25.909 100% 25.909 
32 2046 23445 364 663 303 1.196 25.970 100% 25.970 
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1.2 Metas de Cobertura do SES 

 

Para o sistema de esgotamento sanitário, prevê-se atingir 95% de atendimento com rede coletora de esgoto desde 2015 até 

o ano de 2046 para a sede urbana. Para o distrito de Papagaios Novos e demais comunidades, prevê-se 100% de atendimento por 

meio de soluções individuais.  

A tabela 2 a seguir apresenta as metas para o sistema de esgotamento sanitário da sede urbana de Palmeira-PR. 

 

Tabela 2 –Metas para o sistema de esgotamento sanitário da sede urbana 
Ano 

População sede Meta População atendida 
Projeto Calendário 

1 2015 20.283 95% 19.269 
2 2016 20.451 95% 19.428 
3 2017 20.615 95% 19.584 
4 2018 20.774 95% 19.735 
5 2019 20.929 95% 19.883 
6 2020 21.079 95% 20.025 
7 2021 21.225 95% 20.164 
8 2022 21.366 95% 20.298 
9 2023 21.504 95% 20.429 

10 2024 21.636 95% 20.554 
11 2025 21.765 95% 20.677 
12 2026 21.889 95% 20.795 
13 2027 22.008 95% 20.908 
14 2028 22.123 95% 21.017 
15 2029 22.234 95% 21.122 
16 2030 22.341 95% 21.224 
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Ano 
População sede Meta População atendida 

Projeto Calendário 
17 2031 22.443 95% 21.321 
18 2032 22.540 95% 21.413 
19 2033 22.633 95% 21.501 
20 2034 22.722 95% 21.586 
21 2035 22.807 95% 21.667 
22 2036 22.887 95% 21.743 
23 2037 22.962 95% 21.814 
24 2038 23.034 95% 21.882 
25 2039 23.100 95% 21.945 
26 2040 23.163 95% 22.005 
27 2041 23.221 95% 22.060 
28 2042 23.275 95% 22.111 
29 2043 23.324 95% 22.158 
30 2044 23.369 95% 22.201 
31 2045 23409 95% 22.239 
32 2046 23445 95% 22.273 

 

1.3 Metas de Cobertura do Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Têm-se como meta para o sistema de manejo de resíduos a manutenção da cobertura de 100% para a sede, distrito e demais 

localidades rurais (Lago, Witmarsum, Colônia Maciel, Papagaios Novos e Vieiras) ao longo do período analisado. A tabela abaixo 

apresenta as metas de atendimento para o sistema de manejo de resíduos e a população atendida ao longo do período estudado. 
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Tabela 3 - Metas de cobertura para o sistema de manejo de resíduos 
Ano População 

Proj. Cal. Sede Lago Witmarsum 
Colônia 
Maciel 

Papagaios Novos Vieiras Total Meta 
População 
atendida 

1 2015 20.283 250 514 619 657 390 22.712 100% 22.712 
2 2016 20.451 254 517 622 673 393 22.910 100% 22.910 
3 2017 20.615 257 520 626 689 396 23.104 100% 23.104 
4 2018 20.774 261 524 629 705 400 23.292 100% 23.292 
5 2019 20.929 264 527 633 720 403 23.477 100% 23.477 
6 2020 21.079 268 531 636 736 407 23.656 100% 23.656 
7 2021 21.225 271 534 639 752 410 23.832 100% 23.832 
8 2022 21.366 275 538 643 768 414 24.003 100% 24.003 
9 2023 21.504 279 541 646 784 417 24.170 100% 24.170 

10 2024 21.636 282 544 650 800 420 24.332 100% 24.332 
11 2025 21.765 286 548 653 815 424 24.491 100% 24.491 
12 2026 21.889 289 551 656 831 427 24.644 100% 24.644 
13 2027 22.008 293 555 660 847 431 24.793 100% 24.793 
14 2028 22.123 296 558 663 863 434 24.938 100% 24.938 
15 2029 22.234 300 561 667 879 437 25.078 100% 25.078 
16 2030 22.341 304 565 670 895 441 25.215 100% 25.215 
17 2031 22.443 307 568 674 911 444 25.346 100% 25.346 
18 2032 22.540 311 572 677 926 448 25.473 100% 25.473 
19 2033 22.633 314 575 680 942 451 25.596 100% 25.596 
20 2034 22.722 318 578 684 958 454 25.714 100% 25.714 
21 2035 22.807 321 582 687 974 458 25.829 100% 25.829 
22 2036 22.887 325 585 691 990 461 25.939 100% 25.939 
23 2037 22.962 328 589 694 1.006 465 26.043 100% 26.043 
24 2038 23.034 332 592 697 1.021 468 26.145 100% 26.145 
25 2039 23.100 336 595 701 1.037 471 26.240 100% 26.240 
26 2040 23.163 339 599 704 1.053 475 26.333 100% 26.333 
27 2041 23.221 343 602 708 1.069 478 26.421 100% 26.421 
28 2042 23.275 346 606 711 1.085 482 26.504 100% 26.504 
29 2043 23.324 350 609 714 1.101 485 26.583 100% 26.583 
30 2044 23.369 357 612 718 1.164 488 26.709 100% 26.709 
31 2045 23.409 361 616 721 1.180 492 26.778 100% 26.778 
32 2046 23.445 364 619 725 1.196 495 26.844 100% 26.844 
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1.4. As metas definidas neste Anexo serão revisadas, em conjunto, pelo 
CONCEDENTE e pela SPE no máximo a cada 3 (três) anos. 

 

2. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

 

2.1. O CONCEDENTE verificará o atendimento, pela SPE, dos indicadores de 
desempenho dos serviços abaixo relacionados por meio das avaliações previstas. 

2.2. A avaliação de desempenho da Concessionária dar-se-á anualmente, da seguinte 
forma: 

 

1.1 Detalhamento de Indicadores Para a Avaliação de Contrato Para a Prestação dos 

Serviços Públicos de Saneamento Básico 

 

1.1.1 Indicadores Para a Avaliação de Contrato Para a Prestação do Serviço de 

Abastecimento de Água 

 

A avaliação e monitoramento do contrato e das metas estabelecidas para a 

prestação do serviço de abastecimento de água no Município de Palmeira serão 

realizados através da utilização dos seguintes indicadores: 

• CBA – Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água (Atendimento); 

•  ICA – Continuidade do Abastecimento de Água; 

•  IPD – Índice de Perdas de Água no sistema de distribuição; 

•  IQA – Índice de Qualidade de Água. 

 

1.1.1.1 Índice CBA – Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água 

 

 O índice de cobertura do sistema de abastecimento de água, correspondente ao 

percentual da população atendida pelo abastecimento corresponde ao indicador CBA 

é definido, como a Cobertura pela Rede Distribuidora Água, sendo que sua avaliação 

anual (Tabela 1) será realizada separadamente para Sede Urbana e Distritos, através 

da aplicação criteriosa da seguinte fórmula: 
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CBA (%) = (População Abastecida pelo Sistema) * 100 
        Total da População Urbana 

 
 
 

Tabela 1 - Classificação de acordo com o valor do CBA 

COBERTURA (%) 
CLASSIFICAÇÃO DO 

SERVIÇO 

Menor que 95% (noventa e cinco)  Ruim 
Maior ou igual a 95% (noventa e cinco) e inferior a 99% (noventa e nove por 
cento) 

Satisfatório 

Maior ou igual a 99% (noventa e nove por cento)  Ótimo 

 

1.1.1.2 Índice ICA – Continuidade do Abastecimento de Água 

 

 O Índice de Continuidade do Abastecimento (ICA) deverá ser informado 

trimestralmente com o acumulado de 12 meses. Os valores superiores a 98% serão 

classificados como adequados (Tabela 2). Destaca-se que os pontos serão definidos 

pelo regulador do sistema.  A fórmula para determinar o índice assim segue: 
 

ICA (%) = Tempo com Pressão maior que 10m.c.a 
              Tempo Médio da Apuração  

 

Tabela 2 - Classificação de acordo com o valor do ICA 
VALORES DO ICA CLASSIFICAÇÃO  

Inferior a 95% (noventa e cinco por cento) Abastecimento intermitente 
Entre 95% (noventa e cinco por cento) e 98% (noventa e oito por 
cento) 

Abastecimento irregular 

Superior a 98% (noventa e oito por cento) Abastecimento satisfatório 

 

1.1.1.3 Índice IPD – Índice de Perdas de Água no Sistema de Distribuição 

 

 O Índice de Perdas de Água no Sistema de Distribuição (IPD) avaliará o nível de 

perdas de água no sistema de distribuição. O valor deverá ser mensurado e informado 

mensalmente com o acumulado dos últimos 12 meses, separadamente para a Sede 

Urbana e distritos, de acordo com a metodologia de análise apresentada na Tabela 3.  

O cálculo e acompanhamento deste indicador deverão ser realizados a partir da 

fórmula apresentada adiante. 

 

IPD(%) =  (Volume Total de Água Distribuída - Volume de Água Medido) * 100 
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Volume Total de Água Distribuída 

 

Tabela 3 - Classificação de acordo com o valor do IDP 
NÍVEL DE PERDAS CLASSIFICAÇÃO  

Acima de 40% (quarenta por cento) Inadequado 

Entre 30% (trinta por cento) e 40% (quarenta por cento) Regular 

Abaixo de 30% (trinta por cento) Adequado 

  

1.1.1.4 Índice IQA – Índice de Qualidade de Água 
 

 O Índice de Qualidade da Água (IQA) deverá ser informado mensalmente com o 

acumulado de 12 meses, destacando que a qualidade será adequada se a média dos 

IQA´s apurados nos últimos 12 meses for igual ou superior a 95%, não sendo 

permitido ocorrer nenhum valor mensal menor do que 80%. A obtenção deste 

indicador se dará pela seguinte equação adiante, cujas condições e pesos se 

encontram subsequentemente na Tabela 4. 

 

IQA = 0,15*P(TB) + 0,25*P(CRL) + 0,15*P(pH) + 0,15*P(FLR) + 0,30*P(BAC) 

 

Onde:  

IQA = Índice de Qualidade da Água. 

P(TB) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a turbidez na 

rede de distribuição. 

P(CLR) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o cloro residual 

na rede de distribuição. 

P(pH) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o pH na saída o 

tratamento. 

P(FLR) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para fluoretos na 

saída do tratamento. 

P(BAC) = Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a bacteriologia 

na rede de distribuição. 
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Tabela 4 - Condições e pesos dos parâmetros envolvidos no cálculo do IQA 
PARÂMETRO SÍMBOLO CONDIÇÃO EXIGIDA PESO 

Turbidez TB Menor que 1,0 (uma) U.T. (unidade de turbidez) 0,15 

Cloro livre residual CRL 
Maior que 0,2 (dois décimos) e menor que um valor limite a 
ser fixado de acordo com as condições do sistema 

0,25 

pH pH Maior que 6,5 (seis e meio) e menor que 8,5 (oito e meio). 0,15 

Fluoreto FLR 
Maior que 0,7 (sete décimos) e menor que 0,9 (nove 
décimos) mg/l (miligramas por litro) 

0,15 

Bacteriologia BAC 
Menor que 1,0 (uma) UFC/100 ml (unidade formadora de 
colônia por cem mililitros). 

0,30 

 

 Destaca-se ainda o cumprimento à legislação vigente para a qualidade da água 

de abastecimento, neste caso a Portaria do Ministério da Saúde 2.914/2011, que 

“Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade”. 

 

1.1.2  Indicadores Para a Avaliação de Contrato Para a Prestação do Serviço de 

Esgotamento Sanitário 

 

A avaliação e monitoramento do contrato e das metas estabelecidas para a 

prestação do serviço de esgotamento sanitário no Município de Palmeira serão 

realizados através da utilização dos seguintes indicadores: 

• CBE – Cobertura do Sistema pela Rede Coletora de Esgotos (Atendimento); 

• ESC – Eficiência do Sistema de Coleta de Esgotos Sanitários; 

• IQE – Índice de Qualidade dos Efluentes. 

 

1.1.2.1 Índice CBE – Cobertura pela Rede Coletora de Esgotos 

 

 O Índice de Cobertura dos Serviços de Esgoto (CBE), será calculado pela 

seguinte equação: 
 

CBE = ( PA/PT) x 100 

 

Onde: 

CBE - Cobertura pela rede coletora de esgotos, em porcentagem; 
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PA – População atendida pelo sistema de esgotamento sanitário; 

PT – Total da população urbana. 

 

Observa-se que este indicador será calculado anualmente. A avaliação irá 

considerar os critérios apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Critérios para classificação do serviço 
Porcentagem de Cobertura Classificação do serviço 

Porcentagem de cobertura menor que as metas 
de atendimento do SES previstas para o 

horizonte de projeto 
Inadequado 

Porcentagem de cobertura maior ou igual que 
as metas de atendimento do SES previstas para 

o horizonte de projeto 
Adequado 

 

1.1.2.2 Índice ESC – Eficiência do Sistema de Coleta de Esgotos Sanitários 

 

A eficiência do sistema de coleta de esgotos sanitários será medida pelo número 

de desobstruções de redes coletoras e ramais prediais que efetivamente forem 

realizadas por solicitação dos usuários. 

O Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares – IORD, deverá ser apurado 

mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de ramais 

realizadas no período por solicitação dos usuários e o número de imóveis ligados à 

rede, no primeiro dia do mês, multiplicada por 10.000 (dez mil). 

O Índice de Obstrução de Redes Coletoras – IORC, será apurado mensalmente 

e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de redes coletoras 

realizadas por solicitação dos usuários e a extensão desta em quilômetros, no primeiro 

dia do mês, multiplicada por 1.000 (um mil). 

 O serviço de coleta dos esgotos sanitários é considerado eficiente e, portanto 

adequado, se: 

• A média anual dos IORD’s, calculados mensalmente, for inferior a 20 (vinte), 

podendo este valor ser ultrapassado desde que não ocorra em 2 (dois) meses 

consecutivos nem em mais de 4 (quatro) meses em 1 (um) ano. 
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• A média anual dos IORC’s, calculados mensalmente, deverá ser inferior a 200 

(duzentos), podendo ser ultrapassado desde que não ocorra em 2 (dois) 

meses consecutivos nem em mais de 4 (quatro) meses em 1 (um) ano. 

 

 Este indicador deverá ser informado mensalmente com o acumulado de 12 

meses. 

1.1.2.2 Índice IQE – Índice de Qualidade dos Efluentes 

 

 A qualidade dos efluentes lançados nos cursos de água será medida pelo índice 

de qualidade do efluente - IQE. O IQE é calculado como a média ponderada das 

probabilidades de atendimento da condição exigida para cada um dos parâmetros 

constantes da tabela a seguir, considerados o peso de 0,35 para materiais 

sedimentáveis (SS), 0.30 para óleos vegetais e gorduras animais (SH), e 0,35 para 

DBO5 menor que 60mg/L.  

 O IQE será obtido através da seguinte expressão: 

 

IQE = 0,35 x P(SS) + 0,30 x P(SH) + 0,35 x P(DBO) 

onde: 

 

P(SS) - probabilidade de que seja atendida a condição exigida para materiais 

sedimentáveis, calculada pelo n° de amostras conformes dividido pelo total de 

amostras. 

P(SH) - probabilidade de que seja atendida a condição exigida para óleos vegetais e 

gorduras animais, calculada pelo n° de amostras conformes dividido pelo total de 

amostras. 

P(DBO) - probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a demanda 

bioquímica de oxigênio, calculada pelo n° de amostras conformes dividido pelo total 

de amostras. 

 O efluente lançado será considerado adequado se a média dos IQE’s apurados 

nos últimos 12 (doze) meses for igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento), 

não podendo ocorrer, no entanto, nenhum valor mensal inferior a 80% (oitenta por 

cento), as demais classificações são apresentadas na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Classificação de acordo com o valor de IQE 
Valores do IQE Classificação 

Menor que 80% (oitenta por cento) Ruim 

Maior ou igual a 80% (oitenta por cento) e menor que 90% (noventa por cento) Regular 

Maior ou igual a 90% (noventa por cento) e menor que 95% (noventa e cinco por 
cento) 

Bom 

Igual ou maior que 95% (noventa e cinco por cento) Ótimo 

  

 Este indicador deverá ser informado mensalmente com o acumulado de 12 

meses. 

 

1.1.3 Indicadores Para a Avaliação de Contrato Para a Prestação do Serviço de 

Manejo de Resíduos Sólidos 

 

A avaliação e monitoramento do contrato e das metas estabelecidas para a 

prestação do serviço de manejo de resíduos sólidos no Município de Palmeira serão 

realizados através da utilização dos seguintes indicadores demonstrados nos itens 

subsequentes do presente tópico. 

 

1.1.3.1 TCD – Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar direta (porta-a-

porta) da população urbana do município 

 

 A Taxa de cobertura do serviço de Coleta Domiciliar direta (porta-a-porta) da 

população urbana (TCD), será calculado pela seguinte equação: 
 

TCD = (PUCD / PU) x 100 

 

Onde: 

TCD – Taxa de cobertura do serviço de Coleta Domiciliar direta (porta-a-porta) da 

população urbana (%); 

PUCD – População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, 

porta-a-porta; 

PU – População urbana total do município (fonte: IBGE); 
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Observa-se que este indicador será calculado anualmente. A avaliação irá 

considerar os critérios apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Critério para avaliação do indicador TCD 
Porcentagem de Cobertura               Classificação do serviço 

Porcentagem de cobertura menor que as metas 
de atendimento do SRS previstas no PMSB 

para o horizonte de projeto  
Inadequado 

Porcentagem de cobertura maior ou igual que 
as metas de atendimento do SRS previstas no 

PMSB para o horizonte de projeto 
Adequado 

 

1.1.3.1 TCS – Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em 

relação à população urbana do município 

 

 A Taxa de cobertura do serviço de Coleta Seletiva porta-a-porta em relação à 

população urbana (TCS), será calculado pela seguinte equação: 
 

TCS = ( PUCS / PU ) x 100 

 

Onde: 

TCD – Taxa de cobertura do serviço de Coleta Seletiva porta-a-porta da população 

urbana (%); 

PUCD – População urbana atendida pelo serviço de coleta seletiva do tipo porta-a-

porta; 

PU – População urbana total do município (fonte: IBGE); 

 

Observa-se que este indicador será calculado anualmente. A avaliação irá 

considerar os critérios apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Critério para avaliação do indicador TCS 
Porcentagem de Cobertura               Classificação do serviço 

Porcentagem de cobertura menor que as metas 
de atendimento do SRS previstas no PMSB 

para o horizonte de projeto  
Inadequado 

Porcentagem de cobertura maior ou igual que 
as metas de atendimento do SRS previstas no 

PMSB para o horizonte de projeto 
Adequado 

 

1.1.3.3 Pesquisa de Satisfação 

 

A regularidade e o atendimento dos serviços também serão avaliados pelos 

índices de pesquisa de satisfação realizada com os munícipes, numa amostragem 

representativa, devendo-se atender os seguintes critérios: 

• Seja constatado, através de pesquisa de opinião, em amostragem 

representativa da população, que a concessionária possui índices de 

aceitação dos serviços concedidos iguais ou superiores à 85% (oitenta e 

cinco por cento); 

• A periodicidade de realização da pesquisa de satisfação será anual; 

• Os dados obtidos na pesquisa, bem como a análise do indicador, deverão 

ser fornecidos para a Prefeitura Municipal de Palmeira, que avaliará e 

monitorará o atendimento do indicador. 

 

2.3. A cada um ano da Concessão, a SPE apresentará ao CONCEDENTE o Relatório 
de Avaliação de Desempenho, no qual indicará o seu desempenho, mês a mês, em 
relação a cada um dos Indicadores de Desempenho relacionados acima, bem como 
ao atendimento das Metas da Concessão.  

2.4. O Relatório de Avaliação de Desempenho deverá ser acompanhado dos 
documentos comprobatórios do desempenho da Concessionária. 

2.5. A SPE fará a medição dos indicadores previstos neste Anexo, e após o 
fechamento do período de apuração, enviará diretamente ao VERIFICADOR 
INDEPENDENTE seu Relatório de Avaliação de Desempenho, com cópia para o 
CONCEDENTE, discriminando o seu desempenho mês a mês. 

2.6. O CONCEDENTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento do 
Relatório de Avaliação de Desempenho da SPE, manifestar-se-á sobre os pontos de 
discordância em relação à medição realizada, enviando suas considerações, em 
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forma de relatório ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, com cópia para a 
CONCESSIONÁRIA. 

2.7. Como base nos relatórios recebidos da CONCESSIONÁRIA e do CONCEDENTE, 
o VERIFICADOR INDEPENDENTE terá o prazo de 08 (oito) dias úteis para elaborar 
o relatório final de avaliação de desempenho da Concessionária, enviando suas 
conclusões devidamente fundamentadas em forma de relatório para AS PARTES. 

2.8. Qualquer NÃO-CONFORMIDADE, definida como o não atendimento da meta 
estabelecida, evidenciado no Relatório de Avaliação de Desempenho da 
Concessionária acarretará na aplicação das seguintes multas, na forma definida 
abaixo: 

SERVIÇOS 
INDICADORES DE 

DESEMPENHO 
MULTA 

   

 

2.9. A aplicação das multas supramencionadas dar-se-á, de uma única vez, no mês 
subsequente ao da decisão final quanto a AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO da 
Concessionária, realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

2.10. A PARTE que não concordar com resultado do relatório acima apresentado 
poderá solicitar a instalação da COMISSÃO TÉCNICA, cuja pauta será composta dos 
fatores que motivaram a discordância em relação ao resultado da avaliação 
apresentada. 

2.11. A contratação e pagamento referente aos serviços prestados pelo 
VERIFICADOR INDEPENDENTE correrão por conta da SPE, com anuência do 
CONCEDENTE. 

2.12. Os indicadores e as metas de desempenho definidas neste Anexo serão 
revisadas, em conjunto, pelo CONCEDENTE e pela SPE no máximo a cada 3 (três) 
anos. 
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