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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA nO 004/2003 

PREÂMBULO 

o Presidente da Comissão Especial de Licitação criada pela Portaria na 109, de 

.. 15/07/2003, toma público a quem possa interessar que, de ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de 

ltapema, acha-se aberta a Concorrência na 004/2003, a ser julgada pelo critério de melhor proposta 

em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com 

o de melhor técnica (Inciso V do Art. 15 da Lei Federal 8.987/95), com o objetivo de contratar 

empresa para efetuar a gestão dos sistemas e serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento 

de esgotos sanitários na cidade de Itapema/SC, sob o regime de concessão e pelo prazo de 25 (vinte e 

cinco) anos, contados da data de assunção dos serviços pela Concessionária, podendo referido prazo 

ser prorrogado conforme o estabelecido no parágrafo único do artigo 20 da Lei Municipal na 1.468/98, 

com redação dada pela Lei Municipal na 1.887/01, dos serviços e sistemas públicos de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário do Município, devendo os interessados entregarem os envelopes 

. contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas Técnica e Tarifária na Sala da Comissão 

Especial de Licitação, localizada à Avenida João Francisco Pio, 537, Centro, Sede da Secretaria 

Municipal de Turismo, ltapema/SC, às 8:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 2.004, quando terá 

inicio a abertura dos mesmos. 

Esta Licitação e o eventual contrato dela decorrente serão regidos pelas Leis Federais · 

nas 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 9.648, de 27 de maio de 1998 e, no que couber, os critérios e as 

normas gerais da Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Orgânica do Município e pela Lei 

Municipal 2.079 de 16 de Abril de 2.003, que autorizou a concessão e pelas disposições a seguir 

estabelecidas. 

O conteúdo deste Editai e a relação de seus Anexos estão discriminados no Índice que 

segue: 
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OBJETO, RECURSOS FINANCEIROS, PROJETOS, BENS VINCULADOS, 

VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO E AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO 

RELATIVAS A RETOMADA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ABASTECIMENTO 

SANITÁRIO PELO MUNICIPIO DE ITAPEMA. 

1.1 Objeto: O presente Edital tem por objeto a concessão, com exclusividade, pelo prazo de 

25 (vinte e cinco) anos, da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, do Município de Itapema, compreendendo: 

a.) A execução de todos os investimentos e atividades necessárias à gestão dos sistemas 

e serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário ao longo do período de 

concessão, de acordo com as condições estipuladas neste edital e seus anexos. 

Entende-se como gestão dos sistemas e serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, o conjunto de atividades necessárias à operação, 

manutenção, planejamento e ampliação dos sistemas de água e esgoto sanitário, 

incluindo estudos técnicos, projetos básico e executivo, serviços e obras de qualquer 

natureza, bem como a comercialização dos serviços e administração dos recursos 

humanos, fisicos e financeiros necessários ao desenvolvimento das atividades. A 

ampliação do sistema de água e implantação e ampliação do sistema de esgoto 

sanitário compreende a execução de todas as obras necessárias ao cumprimento do 

estipulado no ANEXO lI, intitulado "Termo de ReferênciaJExigências do Poder 

Concedente/Condições Pré-Estabelecidas" deste Edital entendendo-se que tais 

obras serão executadas de acordo com o Plano de Obras constante das Propostas 

Técnica e Comercial da licitante vencedora. 

b.) A realização de todos os investimentos e atividades correspondentes à 

comercialização dos serviços de abastecimento de água potável e de esgotamento 

sanitário, abrangendo: a substituição e manutenção de cavaletes, a instalação, 

substituição e manutenção de hidrômetros e a leitura dos mesmos, o controle das 

perdas não-fisicas, o "hardware" e o "software" do sistema comercial, o 
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1.2 Regime de Execução da Concessão: A execução será processada através de outorga da 

Concessão de Serviço Público nos tennos do artigo 2°, inciso lI, da Lei Federal nO 

8.987/95 e tendo como critério de julgamento o estabelecido no inciso V do art. 15 da 

mesma Lei. 

1.3 Justificativa - A presente Concessão justifica-se pelas seguintes necessidades: 

1.4 

a.) Implantação de um sistema eficaz de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário no MW1icípio de Itapema., mediante a execução das obras e serviços que 

constituem o objeto desta licitação, para quais o Setor Público não dispõe de 

recursos suficientes; 

b.) Melhoria imediata do sistema de abastecimento de água, visando eliminar as 

intennitências no fornecimento, principalmente no verão, e atendimento a demanda 

potencial da população e ao crescimento vegetativo da cidade, buscando 

W1iversalização dos serviços; 

c.) Incremento à saúde pública pela melhoria das condições hidráulicas e sanitárias da 

rede de abastecimento e da qualidade da água distribuída; 

d.) Redução e controle da poluição hídrica., através da implantação de rede coletora e 

estações de tratamento de água e de esgotos; 

e.) Manutenção adequada das instalações atuais, com o objetivo de otimizar os 

investimentos já realizados e de melhorar e modernizar a operação dos serviços 

existentes, visando reduzir falhas no funcionamento, afim de que os usuários 

tenham garantida sua satisfação e atendimento com qualidade; 

f.) Melhoria dos serviços públicos de água e esgoto para proporcionar ao Município de 

Itapema., um desenvolvimento turistico, comercial e industrial, resultando em 

beneficios sociais diretos e indiretos, como a geração de empregos e o aumento da 

arrecadação de impostos. 

Recursos F inanceiros, Fontes Alternativ G 

Relativos à Concessão. . ~ j $~ 
\ \~ I.( 

:> 
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1.4.1 Todas as despesas diretas e indiretas, para elaboração de estudos e execução de obras, 

operação, manutenção e comercialização, decorrentes da Concessão, serão de 

responsabilidade exclusiva da Concessionária. 

1.4.2 Será permitido ao concessionário, objetivando a modicidade de tarifas, além dos recursos 

tarifários e próprios, valer-se de outras fontes provenientes de receitas alternativas, 

acessórias ou de projetos associados mediante a realização de contratos específicos entre a 

Concessionária e terceiros interessados, resultantes de livre negociação entre as partes, 

sem a necessidade da interveniência do Poder Concedente. 

1.4.3 A Concessionária poderá recorrer a financiamentos, em cUJos contratos poderão ser 

oferecidos em garantia os direitos emergentes da Concessão, até o limite que não 

comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço concedido. 

1.4.4 É facultado ao Município de ltapema, sempre agindo em comum com a Concessionária, 

anuir a contratos de fmanciamentos para investimentos públicos no setor de água e esgoto, 

hipótese em que o prazo de pagamento do mútuo deverá estar contido no prazo de 

vigência contratual da concessão, e a obrigação pelo pagamento integral, inclusive 

encargos, será de exclusiva responsabilidade da Concessionária e assim por ela assumida. 

1.4.5 A Licitante vencedora pagará, no ato da assinatura do contrato de Concessão, a quantia de 

R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a SERENCO - Serviços de Engenharia Consultiva 

Ltda., empresa responsável pelos estudos de viabilidade do modelo institucional adotado, 

levantamentos, concepção e despesas relativas à presente Concessão, nos termos e 

condições do Protocolo de Intenções, firmado com o Município de ltapema em 6 de 

Janeiro de 2003, com base no Artigo 21 da Lei Federal 8.989/95, devendo apresentar ao 

a do Contrato de Concessão. 
~Q 
~ 
"l> 
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1.5 Projetos e Bens Vinculados: 

1.5.1 As Licitantes deverão por sua conta e risco desenvolver todos os trabalhos e projetos 

téCIÚCOS e ambientais necessários à implantação dos sistemas de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário necessários ao ctunprimento das especificações deste Editai. 

Cópia do projeto de implantação do sistema de esgotamento sarútário desenvolvido pela 

empresa TECNOSAN ENGENHARIA S/C L TDA., elaborado mediante contrato nO 

340/97, de 31/07/1997, entre a referida empresa e a CASAN - Companhia Catarinense de 

Águas e Saneamento, citado no ANEXO 07 deste Edital, estará a disposição dos 

interessados para consulta, servindo apenas como material de referência, com o objetivo 

de permitir aos Licitantes uma visão geral do problema de esgotamento sarútário no 

MuIÚcípio. As Licitantes não estão obrigadas a seguirem as indicações constantes do 

referido projeto, podendo adotar soluções alternativas, entretanto, a futura Concessionária 

estará obrigada a ctunprir as metas e exigências existentes no Contrato de Concessão, no 

Editai e em seus Anexos, bem como as constantes da Lei MuIÚcipa1 nO 2079/03. 

1.5.2 Os bens vinculados aos serviços de abastecimento de água e esgotamento SaIÚtáriO e cuja 

posse será transferida à futura Concessionária são os constantes do doctunento intitulado 

"Relação dos Bens Reversíveis e Informações Gerais sobre o Sistema", ANEXO 07 

deste Edital, de modo que, para efeito do presente Editai e do contrato dele decorrente, os 

referidos bens são considerados bens reversíveis afetos à concessão. 

' 1.6 Valor Estimado: O valor estimado desta licitação é de R$ 286.476.147,36 (duzentos e 

oitenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e 

tr inta e seis centavos), referidos à data de publicação, fixado com base no ANEXO 06 -

"Estimativa do Valor do Contrato", no qual se calcula o valor estimado das receitas ao 

longo do período de concessão. 

1.7 Pendências J udiciais entre o Município de Itapema e a CASAN - Companhia 
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que influenciam diretamente a presente Concessão, uma vez que os mesmos se referem a 

retomada dos serviços de água e de esgotamento sanitário pelo Município de Itapema da 

CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, devendo os mesmos serem 

levados em consideração pelas Licitantes quando da elaboração de suas propostas. 

1.7.1 Processos elD trâmite na Comarca de Itapema e no Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina. 

1.7.1.1 

1.7.1.2 

1.7.1.3 

1.7.1.4 

1.7.2 

1.7.2.1 

Mandado de Segurança: Autos nO 125.02.005509-2. 
Impetrante: CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. 
Impetrado: Prefeito Municipal de Itapema. 
Obs.: Processo julgado em primeira instância, sendo denegada a segurança pleiteada. 
Encontra-se em grau de recurso no Tribunal de Justiça de Santa Catarina autuado sob o nO 
2003.004587-2 - Apelação Cível. 

Manutenção de Posse: Autos nO 125.03 .000242-0. 
Autor: Município de Itapema. 
Réu: CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. 
Obs.: Liminar concedida ao Município de ltapema, pendente agravo de instrumento no 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina autuado sob o n° 2003.001912-0. 

Produção Antecipada de Provas: Autos n° 125.03.000243-9. 
Autor: Município de Itapema. 
Réu: CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. 
Obs.: Verificar a existência de eventuais recursos no site do TJ/SC. 

Medida Cautelar de Atentado: Autos n° 125.03.000810-0. 
Autor: Mwucípio de ltapema 
Réu: CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. 
Obs.: Verificar a existência de eventuais recursos no site do TJ/SC. 

Processo em trâmite na Comarca de Porto Belo 

Reintegração de Posse: Autos n° 139.03.002509-2 
Autor: CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. 
Réu: Município de Itapema. 
Obs.: Liminar de reintegração de posse da estação produtora do Rio Perequê deferida em 
favor da CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, pendente Agravo de 
Instrumento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina autuado sob o n° 2003.005227-5. ~ : . 
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Os processos supra citados podem ser verificados na Procuradoria do Município, ou no 

"site" do Tribunal de Justiça de Santa CataJina no endereço eletrônico: wv:w.tj.sc.gov.br 

Para pesquisa de processos na primeira instância deve ser acessado o ícone Pesquisa 1° 

grau, escolher a Comarca (Itapema ou Porto Belo) e verificar através do n° do processo. 

Para pesquisa de processos na segunda instância deve ser acessado o ícone Pesquisa 2° 

grau e digitar o n° do processo no Tribunal de Justiça, ou escolher a opção de outro nO do 

processo onde pode ser digitado o n° do processo de primeiro grau. 

2 DAS DEFINIÇÕES 

São adotadas as seguintes siglas, expressões e termos que terão o significado que a seguir 

lhes é apontado, sem prejuízo de outras inseridas neste Edital e em seus Anexos: 

ADJUDICATÁRIA: a pessoa jurídica ao qual seja adjudicado o objeto da Licitação; 

CÂMARA MUNICIPAL: a Câmara Municipal do Município de Itapema; 

COMISSÂO: a Comissão Especial de Licitação designada especialmente para a 

condução e execução do procedimento administrativo licitatório, nomeada pela Portaria nO 

109/2003. 

CONCEssAo: a delegação contratual , pelo Poder Concedente, da prestação de serviços 

públicos de água e esgoto, com exclusividade, acompanhada da execução de obras 

públicas, mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica, que 

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco; 

CONCESSIONÁRIA: a sociedade mercantil sob a forma de sociedade anônima, com a 

qual será celebrado o Contrato de Concessão; 

CONCORRÊNCIA: a mOdalidade#det.t:ÕM~' ~ administrativo 

neste Edital; A I $' ~ m b "'_ 

licitatório previsto 

~; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMAlSC EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n' 004/2003 

CONSÓRCIO: É conjunto de duas ou mais empresas, nacionais ou estrangeiras, formada 

por instrumento público ou particular de constituição; 

CONTRATO: o Contrato de Concessão de serviços públicos de água e esgoto no 

Município de Itapema, acompanhada da execução de obras públicas, nos termos definidos 

neste Edital; 

EXIGÊNCIAS DO PODER CONCEDENTE: o conjunto de metas de serviços e obras a 

serem atendidas e implementadas e as respectivas condições em que serão executados pela 

Concessionária, durante a vigência da Concessão, conforme disposto no ANEXO 11 -

"Termo de Referência/Exigências do Poder Concedente/Condições Pré

Estabelecidas", deste Edital e na Lei Municipal n° 2079/03; 

FISCALIZAÇÃO: O Município de ltapema, através do SMRC - Sistema Municipal de 

Regulação e Controle dos serviços concedidos de Itapema - Órgão Técnico instituído para 

esse fim espi cifiCO, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento; 
, 

LICITAÇÃb: a licitação de que trata este Edital; 
I , , 

LICITANTE: a pessoa jurídica que individualmente ou consorciada participe desta 

Licitação; 

LICITANTE POTENCIAL: a pessoa juridica que individualmente ou consorciada que 

tenha adquirido o Edital; 

MUNICÍPIO: O Município de !tapema, Estado de Sarlta Catarina; 

NÍVEL DE SERVIÇO ADEQUADO: o que atende o interesse público, nas condições 

estabelecid20 neste Edital e no Contrato de Concessão; 

OBRAS A REAL!ZAR: o conjunto de obras que serão realizadas pela Concessionária, 

para atender às metas estabelecidas no ANEXO 11 - "Termo de Referência/Exigências 

do Poder Com:edente/Condições Pré-Estabelecidas", e na Lei Municipal n° 2079/03; 

SERVIÇOS CONCEDIDOS: os se~e:;~l@ e água e esgoto do Município de 

Itapema, a S~T,~m contratualmente dt'~<fdOS à Conce~ .. a, para prestação no prazo do 

M (Sif,IJlJIO'f ~/7 1\, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMAlSC EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n' 004/2003 

Contrato de Concessão, por sua conta e risco, remunerados por tarifa, na forma prevista 

neste Edital; 

PODER CONCEDENTE: o Município de Itapema, por intennédio do Poder Executivo; 

PREFEITURA MUNICIPAL: a Prefeitura do Município de ltapema/SC; 

SISTEMA: o conjunto fonnado pelas instalações, tubulações, equipamentos e serviços 

que compõem os Serviços de Água e Esgoto do Município de ltapema, objeto da 

Concessão de que trata o presente edital ; 

TARIFA: a remuneração a ser auferida pela Concessionária durante o prazo da 

Concessão, em contraprestação à prestação dos serviços públicos delegados, e amortização 

dos investimentos efetuados, a ser paga pelos Usuários. 

As referências a capítulos, itens ou subitens, quando não acompanhadas de outras 

referências (Anexo, Contrato, ou outra) reportam-se ao conteúdo do próprio Edital. 

3 INFORMAÇÕES GERAIS 

3.1 Este Edital além de estabelecer os procedimentos administrativos e as condições de . 

participação na Concorrência na 004/2003, regula o regime juridico da Concessão, 

estabelecendo as normas qu.e vigorarão durante todo o prazo de sua vigência. 

3.2 Esta Licitação e o eventual contrato dela decorrente serão regidos pelas Leis Federais nas 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 9.648, de 27 de maio de 1998 e, no que couber, os 

critérios e as nonnas gerais da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Orgânica do 

Município e pela Lei MUlÚcipal 2.079 de 16 de Abril de 2.003, que autorizou a Concessão. 

~o 
&:' ~ ~<ft' ~,<., 

I 
ii.:; % 
~ ':P 

\8 .JlH ~4J.~ 
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3.3 O Edital pode ser adquirido na sede da Prefeitura do Município de Itapema, situada 

à Avenida Nereu Ramos, n° 134, Centro, Itapema/SC, CEP 88220-000, telefone/fax 

(47) 268-8000 no horário das 9:00 às 15:00, mediante o pagamento da importância de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), estando isenta deste pagamento às empresas que 

adquiriram o Edital de Concon'ência nO 003/2003 do Município de Itapema / SC, valendo 

o recibo de aquisição do edital anterior corno comprovante de aquisição deste Edital. 

3.4 Por ocasião da aquisição do Edital a pessoa jurídica interessada deverá prestar a Prefeitura 

do Município de Itapema - Comissão Especiai de Licitação, as seguintes informações: 

a- Razão Social e nome fantasia da pessoa jurídica interessada; 

b- Endereço da sede; 

c- Número de inscrição no CNPJIMF; 

d- Telefone e fax 

e- Nome da pessoa jisica encarregada de receber as informações a serem 

prestadas pela Comissão Especial de Licitação. 

3.5 Durante o período compreendido entre a data de entrega dos Envelopes de Habilitação e 

Propostas Técnica e Comercial e a adjudicação, as Licitantes deverão abster-se de entrar 

em contato direto com os membros da Comissão Especial de Licitação, sendo que 

qurusquer esclarecimentos ou comunicações deverão obedecer o disposto nos itens 

seguintes. 

3.6 Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital deverão ser dirigidos à Comissão Especial 

de Licitação e formulados por escrito, em língua portuguesa, no endereço e horários 

constantes do item 3.3, porém somente serão aceitos se formulados até o 10° (décimo) dia 

útil anteríor à data fixada para a apresentação dos envelopes contendo os Documentos de 

Habilitação, Propostas Técnica e Proposta Tarifaria, em fi.mção da necessidade de se 

providenciar resposta a toda.;' e'6'l1!!lti8~~tenciais. 

~ I..!.&~ ~(,%\;!. 
... '. J!.. <: ~P' 

,r, . . ~I 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMAlSC EDITA L DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n" 004/2003 

3.7 Não havendo solicitações de esclarecimentos nos termOS do item 3.5, presumir-se-á que as 

informações e elementos contidos neste Edital e seus Anexos são suficientes para permitir 

a elaboração dos documentos necessários a pai1:icipação neste certame, razão pela qual não 

serão admitidos questionamentos ou impugnações posteriores. 

3.8 As interpretações, correções e/ou esclarecimentos elaborados pelo Município de Itapema -

Comissão Especial de Licitação serão comunicados por escrito a todas as Licitantes, 

através de fax ou comunicações a serem retiradas no endereço citado no item 3.3, bem 

como serão disponibilizadas para conhecimento geral no quadro de aviso do Município de 

ltapemalSC, em até 5 (cinco) dias úteis, após a fOlmulação das respectivas perguntas. 

Somente terão valor as interpretaçõe·s correções e/ou alterações escritas, fornecidas pela 

Comissão Especial de Licitação, segundo o disposto neste item. 

3.9 Aos adquirentes deste Edital que tenham sido cadastrados conforme item 3.4, serão 

remetidas respostas e comunicações via fax. 

3.10 

3.11 

Os esclarecimentos, sob a forma de adendo ou comunicado relevante, passam a fazer parte 

integrante deste Edital, para todos Of, fins e efeitos de direito. 

Decairá do direito de impugnar os telTl10S deste Edital, perante o Município de Itapema, a 

Licitante Potencial que não o fizer até o segW1do dia útil que anteceder a data fixada para a 

abertura dos envelopes contendo os docmnentos de Habilitação. 

3.12 A impugnação feita tempestivamente pela Licitante Potencial não a impedirá de participar 

do processo licitatÓriO]é o trãn .. ~cr1fY3n>,?lg~do da decisão a ele pertinente. 

~
'x.. C, I .} O,~~ 

lf?- Q ~ l.(,v ~ ª ~ 1. i I i I rn [r /Í/ 
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3.13 A participação da Licitante neste certame implica sua aceitação tácita e incondicional dos 

termos e condições estabelecidos na Lei Municipal 2.079, de 16 de Abril de 2003, às 

normas e preceitos deste Edital e seus anexos, das normas da Lei Federal 8.987/95 e 

alterações posteriores e do decorrente Contrato de Concessão. 

4 

4.1 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar desta Licitação empresas nacionais e estrangeiras, isoladamente ou 

reunidas em Consórcio, que declarem formalmente; conforme modelo constante do 

ANEXO 22, submissão incondicional às regras deste Edital e às disposições da legislação 

de regência da concessão a ser OUTorgada, e comprovem os requisitos de qualificação 

jurídica, técnica, econômico-financeira, regularidade fiscal, que constituam Garantia de 

Proposta e tenham adquirido este Ediral. 

4.2 Empresas estrangeiras deverão apre:.enê2r, tan.to para pa.rticipação isolada como em 

Consórcio, documentos de habilitaçiio traduzidos para a língua portuguesa por tradutor 

juramentado, devidamente autenticaóoB por consulado brasileiro em seu pais, na forma do 

disposto no § 4° do art. 32 da Lei n° 8.666/93. 

4.3 No caso de empresa estrangeira, poG\?rá , er dispensada a apresentação dos documentos de 

habilitação, desde que a Licitante aprósente atestado demonstrando a inexistência de órgão 

similar no país de origem da emprésa estrangeira, através de declaração de instituição de 

direito público ou de notário púvlico, dêvidamente autenticada pela respectiva autoridade 

consular e traduzida por tradutor juramentado, sem, entretanto, eximir a Licitante de 

comprovar as qualificações requeridas r,0 icem em referência. 

4.4 A empresa estrangeira, para particip'!! d~sta Licitação, deverá ter representante legal no 

Brasil com poderes expressos p3.ra Ieed~er t.:itação e responder administrativamente e 

judicialmente, condição esta que deverád~ij;~' ente indicada por ocasião da ~ 
habilitação e com firma reconlj,'!cid" de.l!fJtnwte comp~ , a em documento registrado \ \ . J~ Z ~. 
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em cartório e apresentado junto com os documentos da Fase 1 • Habilitação (Envelope 

nOI). 

4.5 É vedada a participação de empresas consorciadas nesta licitação por intermédio de mais 

de um consórcio ou isoladamente. 

4.6 A participação de Consórcios será admitida mediante a apresentação do compromisso ou 

contrato de constituição de Consórcio por instrumento público ou particular, subscrito 

pelos representantes legais das empresas cor,sorciadas, do qual deverão constar, em 

cláusulas específicas: 

4.6.1 A indicação percentual da participaç:io de cada empresa no Consórcio e a designação da 

empresa líder, que será a responsáv.:l j:e,'m,te ° Mtmicípio de ltapema, até a assinatura do 

Contrato de Concessão, pelo cwnprlrnento dos compromissos assumidos na proposta, sem 

4.7 

\J~ 
q .L 

prejuízo da responsabilidade solidária das demais empresas consorciadas; 

Caso o vencedor da licitação seja Ulll .: ülbórciü de empresas, será exigido do mesmo. antes 

da celebração do contrato, CO[]!;iÍtu;r··se. cm sociedade de propósito específico, cujo o 

objeto será o de explorar a conccs~2.c do serviço público de abastecimento de água, coleta 

e tratamento de esgotos sanitários, seglilldo as leis brasileiras, com sede e administração 

no Município de ltapema, mantida a mesma proporção de participação das empresas 

consorciadas conforme o suiJilcll1 '!.6.l. 

4.8 No caso de Consórcio a docum<!,lla):Zo ,;e habilitação jurídica e reê.!laridade fiscal deverá 
~ - ._~ '''''~ '' ''_ . ,- - . .. - -"~ " "'---- " --'-~' " ~.'" 

ser apresentada em reill~Q .~_~ººi!.J.\I:!)A '.bs. em.P[~!!as consorciadas, ficando esclarecido . 
. .., ..... --"'~ -.' - .... ...... . 

que, para efeito de qualificação técnica., ~e"<Í considerado o somatório dos quantitativos de --- "'--'" .. . . , ' 

cada consorciada .. e, para efe itos de qualificação econômica . fin:anceira, o somatório dps 
-~ ... ,~~- . .-, - . '" , . , 

valores de cada empresa consolcié.da, :,a proporção da respectiva participação. ---" - •. .. .. . .... - .. . _..... . . . . .... _._-._ .. _.... . . ' . 

4.9 É vedada a participação de p·~~;.;c·a j llridka em p,'ocesso de falência ou concordata ou que 

esteja com o direito de celeb['cJ.· coult,,,:üs ( 'u ~e participar de procedirrientos de licitação 

suspenso,junto ao Município de ltap ~i!la., ( , '.1 .:{Ue l~nha sido declarada inidônea. 

4.10 Não poderá participar desta Licitação, elllpre~a cujo dirigente ou responsável técnico, 

ocupem ou tenham ocupad{. ,,~rg0 :k Cire~:'~~~;,~-J~ento superior, assistência 

intermediária, cargo efetivo Ucl :'::·'P!. g"dc· lJ'i!.t~jtura do ~ípio de Itapema, ou em \\ : 
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qualquer órgão ou entidade a elas vinculadas, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 

corridos anteriores à data da publicação deste Editai. 

4.11 A Licitante arcará com todos os custos relacionados com a preparação e apresentação de 

sua documentação, o Município de ítapema, em nenhuma hipótese será responsável por 

tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na Licitação, ou os resultados 

desta. 

4.12 A Licitante deve, obrigatorianlcllte, vi:>itar e eXilminar os locais da Concessão indicados 

pela Comissão de Licitação e/ou Munidpio de Itapema, e obter para si, às suas expensas, 

sob sua responsabilidade e risco, todas as informações e verificações que possam ser 

necessárias para a preparação de suas propcstas. não podendo a Licitante vencedora, em 

hipótese alguma, propor, posteriormente, modi fi cações nos preços, prazos ou condições 

estipuladas, alegar qualquer prejuízo JU :ei vindicar qualquer beneficio , invocando a 

insuficiência de dados ou informações !'obrE. a C:mcessão. 

4.13 A visita aos locais das instalações e:dstcntes dc\'t;rá ser realizada juntamente com um 

representante do Município clt ItapE·i:.~.a, pdc. pro fi ssional responsável técrnco da Licitante 

detentor dos atestados técnicos e,;igido;, cOllfomle sub-item 6.2.3.4 deste Edital, visita esta 

a ser agendada junto a Comis~ fl " E,peú1l lJe Lidta~ão, Avenida Nereu Ramos, nO 134, 

Centro, Itapema/SC, CEP 8B22D-CíW, t de::-olJ '~/f.~x (47) 268-8000, com antecedência de 

3 (três) dias úteis, e ser reali2",da ,ü é 2; 16:0G hOI'as do dia 27 de janeiro de 2004, 

sendo que, ao término da visita, ser,'. f~lTlec ido pela Comissão de Licitação, atestado que 

comprovará a sua realização, e qllc j~ ver<i., no original ser anexado aos Documentos da 

Fase 1 - Habilitação (Envelope ;; '1). 

4.14 A Licitante deverá examinar, ~uio.~Jcs"m"lite, .cdas as instruções, condições, quadros, 

estudos e projetos disponív.:j!,. ::úc IL71ellw,;-p"érãG, exigências, leis, decretos, normas, 

especificações e outras referências ci::a ~i2":: "es!. e Edital e em seus Anexos. 

4.15 Eventuais deficiências no atendi,n:;nl:J .... 0 S I(!l!uij[05 e exigências para a apresentação da 

Documentação da Fase I - i-iEoJiiit:,çüo, assim como para a apresentação da Proposta 

Técnica e da Proposta Tariüó2 .! :1,,3 consideradas de responsabilidade exclusiva da 

Licitante. 

4.16 A Comissão Especial de Licilaç~.) pl)c.;rJ.,.l s.;u ex~lusivo critério e a qualquer momento, 

durante a Fase de Habilitação, c0: ;C;G~ é:~(; ! 2. :·C(i I' le,Jos sobr.': os Documentos apresentados. 

O não atendimento ao aqui esLi.:det:idlj :mplica;':í 11a inabili tação da Licitante. 
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4.17 Os documentos de Habilitação e Propostas Técnica e Tarifária que não atenderem aos 

requisitos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos implicarão a inabilitação ou 

desclassificação da Licitante. 

5 APRESENTAÇÃO DAS PROPOST AS 

As propostas deverão ser elltJ'egu~s pel.) representante legal das Licitantes no local 

indicado no preâmbulo deste edital, impreterivelmente às 8:00 horas, do dia 02 de 

fevereiro de 2004. Considera-se como representante legal qualquer pessoa legalmente 

credenciada pela Licitante, ou mediar,te procuração por instrumento público ou particular, 

para falar em seu nome e assinar a documentação exigida. 

6 CONTEÚDO DOS ENVELOPES 

6.1 As Licitantes deverão apres~ntar 3 (:t~r.) en"doçes fechados, contendo exteriormente a 

denominação, endereço e telefcne dt! L;.:its.r.le: é' a identificação desta Licitação. 

6.2 O primeiro envelope, que ser~ identi iic,-do pda palavra " HA,BIL ITAÇÃO", conterá em 

uma única via, conforme rtquerido em original, cópia autenticada ou publicação oficial, o 

recibo que comprove a aquisição do Edital confornle estabelecido no item 3.3(é todos os 

demais documentos redigidos em P(' .~ : 191.lÊ.3, que é.tendarn o requerido nos itens 4.1, 4.2 e 

4.15, devendo as empresas <:;';1. cor" ,é rcio ':'1.lêu,'er ainda ao solicitado nos itens 4.7 e 4.8, 

sendo que as empresas estrall;;;eilil:.; J'·,/éLl a.knder tam~ém ao requerido nos itens 4.2, 4,3 . 

e 4.4, sendo que, todos os ci~'~"zr,':;l!tcs deverão estar dispostos ordenadamente, numerados 

seqüencialmente, precedidos d~ relação dos m,;sr.10 S, tudo encadernado de forma a não 

conter folhas soltas. 

6.2.1 Documentação relativa à J;:" hili 'ay:ill JM' í(Ü~i! 

~.2.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou cor,trllO social em vigor, devidan1ente registrado no órgão 

competente, em se tratando c.e soc,edaGc" comerciais c, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado dos documel1lo~ de c;tir;[;o de seus atuais adnúnistradores, observando, no 

/ 

que couber, o disposto na _ei ,," (; . '~ I> ~, ée l:i ...8~t:é@.McPcS 976 (Lei das SOciedade~ 
"(,~ ~ ',' 

. I '" ,Y.;;:-' 0. . 
. 11 d" -;r 
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./. 
~ 6.2.1.2 

""'. 6.2.1.3 

"'\ 6.2.1.4 

\ 6.2.2 

'\\.2.2.1 

~.2.2.2 

por Ações.), no caso de sociedades civis, deverá ser apresentado à inscrição do ato 

constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício . 

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. Serão aceitos os documentos 

publicados no Diário Oficiã1 da União Ol! que tiverem a chancela do órgão competente, 

devidamente autenticados na füm1a da Lei. 

Compromisso ou contrato de consti'cuição lk Consórcio, quando for o caso, por 

instrumento público ou particular, observadv o disposto nos itens do Capítulo 4 -

Condições de Participação, na [offi1a es'l,-bdecida no a.rt. 279 da Lei das Sociedades por 

Ações (Lei nOs 6.404, de 1']76) e art. 33 da Lei nO 8.666, de 1983, subscrito pelos 

representantes legaís das empresas ccnsorciâ.das, e com o devido reconhecimento de 

firma. 

Documento registrado em c<:Jrtorio com fi desiguação do representante legaí da Licitante, 

com poderes para representa-eJ é,[ü tod::s as feses do processo de licitação e de outorga de 

concessão do serviço públicü :le abastec:ir:\{![!to de águc. e tratamento de esgoto, inclusive 

para assinar todo e quaíquer docume:lLO r,eCe!;2ário à conclusão do mesmo, bem como 

receber notificação judicial ou eX'lrajudicial e citação. 

Documeutação relativa à Rcg uhl . .-id:ndL nS'::fl! 

Prova de inscrição no Cadas!lo Na2icnal dê Pe::s'Ja5 Jurídicas (CNPJIMF), expedido pelo 

Ministério da Fazenda/ 

Prova de inscrição nos Cack,stro!: de Contrihuintes estaduaV;;~ muni~, se houver, 

relativos à sede da Licitante, per\inentes 10 seu fan10 de atividade e compatível com o 

objeto da presente licitação. Caso o ram d(: atividade da Licitante não exija sua inscrição 

em um dos cadastros, deverá ser élpresentad" ~;UG d i:;P~",·tida pelo órgão competente\.\ 
I.~GOM O . 
, ,<ç" O"" " 

I ~ h~ "r.<: .1\ Ii\ ,I.", Cl_ 
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6.2.2.3 

~. 
" .6.2.2.4 

~ 
6.2.2.5 

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da 

Licitante, na fonua da lei, dentro do prazo legal, devendo ser apresentados os seguintes 

documentos: 

Fazenda Federal ~ertidão de Quita,;ão de Tributos e Contribuições Federais ./ 

~-Certidü01"egá.ti lia da Divicia Ativa da União~ 

Fazenda Municipal ~Cen;ajO ;~e lS.li ~ ",j de f ábulos lv!obi liários (ISS) r 

~C(;ltiJ ~o Net;,",(;n ti:: [,[ibutos Imobiliários (IPTU) ,, ' 

~Le[lidãO NegaIiva da Dívida Ativa do Município 

Observações: 

Para os efeitos desta licitaç:io, ~'~ >!lS[Q. ":i .. i ': sede a matriz 8U o único estabelecimento 

comercial da empresa. 

Será aceita a Certidão de Qui,~çiío de Tri buloS (; Contribuições Federais obtida vIa 

Internet, desde que apresentado em orig inal. Não terá validade cópia, ainda que 

autenticada. 

Poderá ser apresentada CerticiJ..J l ' legat i,,~\ ti .i IX . i::ia At:\'il da União obtida via Internet em 

original ou cópia autenticada. 

Certidão negativa de débito (Cl'~D) do h, ~; titLto ::~acional do Seguro Social (INSS) e 

Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), com valió,k lU daL""i i:l.L !!.:áda p:rra apresentação das propostas, 

definida no preãmbulo destê Eciiial. 

Observação: Será aceita a Cl\J.; octid" lU L tême, (origir,al ou cópia autenticada), Sua 

aceitação ficará condicionada à cor,firn lllçuc de f , á autenticidade pela Comissão. 

Declaração expressa da Lcitante, conrom1e Inodeio constante do ANEXO 15, de 

cumprimento do que estabelece o ano T, inc.iso XXXiII da Constituição Federal. 

11-:f.~,o~ 
~ \ I ,!':' ~ 
I \\ .. .b'> "'=" . /) 
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6.2.3 Documentação relativa à Qualificação Técnica 

6.2.3.1 

6.2.3.2 

Certidão de Registro de Pessoa Jmidica, emitida pelo CREA - Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em nome da Licitante, com validade na data da 

apresentação da proposta. Para as empresas não registradas no Estado de Santa Catarina a 

Certidão de Registro deverb. cSiiu· ·iistz.-1a p~lo CREAlSC. / 

Comprovação de capacidade técnico-operacional, por meio de Atestado(s) emitido(s) por 

pessoa(s) de direito público, em nome da Licitante, atesta11do execução de serviços de 

Operação de Sistema de Água e ele Esgotamento Sanitário, por meio de Concessão Plena 

ou Permissão com características do objeto desta Licitação, comprovando a Licitante: 

a.) Sua condição de ser prestadüra de serviço;, públicos por meio de Concessão Plena 

ou Permissão de distribldçAo elt água potável e ele ter operado ou estar operando 

unidade de tratamento de água, excluída a simples desinfecção com cloro ozônio ou . 

outro método e de coleta de esgoto sanitário, mediante a apresentação de um dos 

seguintes documentos: 

~ a. l) Cópia autentic:lda :Ie contn :c,(s) de Concessão Plena ou Permissão de . 

distribuição de águ potável .~ de (vIela de esgoto sanitário cumprido(s) ou 

em execução. p''' 

b.) A Licitante deverá corn~'! )" 1"-1: ta Tlbén, ter eft,tivaclo a implantação, operação e 

manutenção de siste!Tu c·.rner,:ial ,je serviço de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitáric, iEcc,rpo :cmdo sub-sistemas de medição, faturamento e 

cobrança, atendimento ao usuário, manutenção e serviços. Alternativamente, a 

Licitante poderá apresemar docum,:nte' c·)mprobatório de compromisso de sub

contratação de empreca 'ô:;p,dal ,zaL qb: ~ upra [o.! exigência, neste caso, a Licitante 

e 6.2.2 deste 
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6.2.3.3 A Licitante deverá provar possuir no seu quadm, profissional(is) com nível supenor, 

detentor(es) de Atestado(s) de Responsabi!.idade Técnica (ART) relativo à Gestão de 

Serviços e de Sistemas de Abastecimento de Águ:'!. e de Coleta, Afastamento, Tratamento e 

Disposição Final de Esgotos fornecido pelo CREA, ou por entidade de direito público, / . 

devidamente certificado. 

6.2.3.3.1 Entende-se como participação Lio;, ) profisjonal(.s) no quadro da Licitante: 

6.2.3.4 

a) O vínculo empregatícic, cuja comF0vação será feita mediante apresentação de 

cópia autenticada da ficha de registro de empregado com o respectivo carimbo do 

Ministério do Trabalho; 

b) No caso de profissional úirigente de empresa, a comprovação poderá ser feita por 

meio de cópia autenticada na ata ~l U cO.ltrato social confonne o caso, de sua 

investidura no cargo; 

c) Autônomo com contrato de prestação de ocrviços, registrado junto ao CREA até a 

data de publicação do <1'11,0 ;:onvoc",óric (kst!'! Edital./ 

Como comprovação da aptidão da Licitante em realizar. o objeto da presente Licitação, a 

Licitante deverá comprovô.Ü· iJO.,';uir ,~ ~li ,et., quadro pennanente profissional(is) 

possuidor(es) de Atestado(~) ~.'o~. certi '::: ~ c<:'j ·~~) Í"'1mecido(a)(s) por pessoa de Direito 

Público, que demonstrem, se,em ~Sles profissionais, responsáveis técnicos pela Gestão de 

Serviços e de Sistemas de Abastecimento de Á.gua com as características mínimas 

seguintes: 

a) Engenheiro Civil ou ;3,.r:;:.Jli sta :~s;;ü!l sá',"(,: l pela Operação e Manutenção de 

Sistemas de Adução d" , \g .l~ Bi1Itu ou Tratada, que contenha ' pelo menos uma 
I 

'í'!'"-./ Estação Elevatória corr, potência imtalada igual ou superior a 100 (cem) CV; 

integralizada por um ou mais conjuntos de bo 
~ 

diâmetro mínimo de 0 '·'OC· (qaatroceLm S) !"l lIn;,':;;,~ ~ 
r!~ ~ 
'!'-' Z. 

;:'-"'1 ~ U·1 J. ! I II , ~ 5 ..J;> 
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6.2.3.5 

<!J\V 

b) Engenheiro Químico ou Sanitari st~ , responsável pela Operação e Manutenção de 

Unidade de Tratamento de -Água para consumo humano, com, Laboratório Físico

Químico para Preparação e Dosagem de Reagentes e de Controle do Processo, com 

Capacidade Nominal de Tratamento de pelo menos 100 IIseg (cem litros por 

segundo). 

c) Engenheiro Civil ou S2~lÍ t <üiSt>l re:;pon::.á' ·e! pela Operação e Manutenção de 

Sistemas de Distribuição de Água Tratad.l :jue contenha, no mínimo de 10.000 (dez 

mil) ligações e contenha, além de ? ed" de Distribuição e das Ligações Prediais. 

Reservatórios Apoiados com capacidade igual ou superior a 1.000 m3 e pelo menos 

um Reservatório Elevado com capaciüade mínima de 150m3 e mais de uma Estação 

Elevatória de água tratada; 

d) Engenheiro Civil ou Sanitarisi.' rcspon< ável pela Operação e Manutenção de 

Sistema de Esgotos Sani tá.rios qLe Ç!)J",te, ha no mínimo 10.000 (dez mil) ligações e 

disponha, além da re.:k co! :tOH'. e d,IS Eg'H:fíes prediais, de interceptores e de pelo 

menos uma Estação :::k·, ato';a; 

e) Engenheiro Químico ou S~"l i tar' ·;ta leS;;Jldvel pela Operação e Manutenção de 

Estação de Tratamento d~ EsgOt<.. 5 ~.'lIlitá llc5 , incluindo laboratório fisico químico 

de controle de process.J, C Jill caY1.ciddc li ':' r: .inal de tratamento de pelo menos 100 

l/s (cem litros por seguü::lv; , 

f) Profissional Responsáid j:_ ~il La u!'.! ,j, Hidrômetros e Entrega das Faturas de 

Água e de Esgotos, illC,L:mi.J o F'roce;3,rr ,~!I~O Eletrônico das Atividades Inerentes 

em sistema com pelo ilH'noc 1 0 .(\,)0 (J:2 ;.':!) faturas; 

g) Profissional Responsável pelo Serviço Informatizado de Atendimento ao Público 

Usuário de Sistemas c!':' ; ,[ ·c.; leci', lentu d,; jegUE e Coleta de Esgotos, de localidade 

com pelo menos 10.OW (dei: ;uil) ~iga~: ,~,," .i~ água e de esgoto. 

Os Atestados e / ou certidões devem conter as sevuinteMl' ~~~~~~, icas' 
o r4<!) o~~ . 

!,~ ~ 
Nome(s) does) profissional (is); fi ir ,16' ~ /7 
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6.2.3.6 

C'\~< 

6.2.3.7 

Localização e identificação do(s) serviço(s) executado(s). 

Deverá também ser apresentada autorização do Profissional para inclusão do seu nome na 

equipe técnica da Licitante, confonne modelo constante do ANEXO 20, sendo que o 

profissional somente poderá fomecer Autorização para uma única Licitante. 

O profissional, detentor do Atestado relativo à Gestão de Serviços e Sistemas de 

Abastecimento de água, q..i'~ t(;;;ha sido indicado para comprovação da Qualificação 

Técnica, deverá obrigatoriarr.enté figurar (~ Glllr, Responsável Técnico no Contrato de 

Concessão que vier a ser celcbado. Caso s~jam indicados mais de um profissional, pelo 

menos um deles deverã figurar como o i'Zesponsávei Técnico no Contrato de Concessão.~ 

6.2.3.8 Pelo menos um dos pr~fi;;;iüllUi " a c)'..:e ;; c- (c. ldere o item 6.2.3.4, indicado(s) pela 
i 

,/ Licitante para fins de con:j:;·vvc.ção d:t C.~ Ll ,Ii 'ilz,ção Técnico':" Profissional, deverá 

6.2.3.9 
/Í1 ,I 
i; /,. ':/ 

J~ 

" \. 

participar da Direção da Cu,l'~eE:; i aná; :z., dn': nd (I apresentar Tenno de Compromisso, 

admitindo-se a futura subs,itui(.:§J por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que previamente aprovado pelo Município de ltapema. 

A Visita ao local da Conce~ :;iL , cujo J.:cslal: .:i::1 emitido pelo Município de Itapema 

através da Comissão Especid: j" L.ic·[,,,;ao, deve s,;;r realizada pelo detentor do Atestado 

de Gestão dos Serviços e clt Sistemas de ;Í,gua " de Coleta, Afastamento e Disposição 

Final de Esgoto, a ser devidullé:nte cred"nci'1Jo ju.rüo a Comissão Especial de Licitação. 

6.2.3.10 A Licitante deverá fazer CO:I;.ill· c.m 5Ud pl _j:. ,:S I:1 ~I indicação nominal dos profissionais 

6.2.4 

que serão responsáveis pela:, 8..: Ga" ac::n:i!!Ís' .r:lti·, o· .. ~(lmercial-fmanceira, de engenharia de 

projetos e obras, de opera~.Jú 'c. ,.I~ p, or:!-..u:;i:' _e águas, com anexação dos respectivos 

currículos e certidões de '; t:t: [', J técnico do Ci1.EA e ainda declaração formal da 

disponibilidade dos profissionais indicados, coafr rmada individualmente pelos mesmos 

mediante documento com fi. l';,' i'e_J nJ:l. : , ~i di,. I 
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6.2.4.1 

. 6.2.4.2 

6.2.4.3 

Demonstrações contábeis do último e:\ercÍt:io social, já exigíveis e apresentadas na fomla 

da lei, vedada sua substituição por balancete ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizadas pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fillldação Getúlio 

Vargas, quando encerradas há mais de 3 (três) meses da data definida neste Edital para o 

recebimento das propostas, que permitam aferir a condição financeira da Licitante e o 

Patrimônio Líquido mínimu e:ü gido, As Demonstrações Contábeis exigíveis na forma da 

lei estão assim definidas: 

a.) Sociedade de Capiwl Aberto - ;)e 'l\O;l';::mções Contábeis publicadas em Diário 

Oficial e jornal de gra:,C: ~ c'rcula<,:10 no Paí~: ou· cópia autenticada do Livro Diário 

devidamente assinauo p"'~:l Dlrete m .. d:J. Sociedade e chancelado pela Junta 

Comercial, fazendo-se necessário, pala e~le caso, o encaminhamento do parecer dos 

Auditores Independentes e Conselho Fiõcd ; 

b.) Sociedade de Capital '~ :..;hado ... Cópia I.Ltt~ nticada das Demonstrações Contábeis 

extraídas do Livro ;:-' i~I~0 d'~ ": Ll;;un~J1[c "hallcelado pela Jilllta Comercial, ou 

Demonstrações Cont.:i.bcis pui:J licac.:t:; .. lO Diário Oficial ou jornal de grande 

circulação no País; 

c.) Sociedade Limitada ' (,upia am i:ntic. a'.Í3 .'2., Demonstrações Contábeis escrituradas 

no Livro Diário devid,c. ,me Ch;ll],;::i"J o ,Jel :! JUilta Comercial. 

As empresas constituídas no [,"lesmo ai1C< liSClÚ ljue ocorrer a entrega das propostas e que 

não possuam demonstrações con tábeis apn's<e,.,ladas e exigíveis na forma da lei poderão 

atender o disposto na alíne" • t ' do S l. Jj.ti", ~ "j,~ ." , \ retro, mediante apresentação da cópia 

do balanço de abertura, .. > .. ,,-,da ui- L '" l ' Diirio devidamente chancelado pela 

correspondente Junta Com<Õl'c,. ill , 

As demonstrações contárJl:is, no ,~as (j de: 5c.ciedades por ações, deverão estar 

acompanhadas de parecer d~ UllLi',Jre, .rlLÍ ~k, el!d"d:cS c, a critério da Licitante, de memória 

de cálculo da atualização dOL Icl.Jles u p <!1: i!l léll !:U Equido nas condições estipuladas no 

inciso I do Art. 31 da Lt:i ;'ederal 1-1" !; ,66,)/93, comprovando que a Licitante tem 
~~=."-

patrimônio líquido igual à pelo lll~if~,f~~:;)j'Í~;i@!~~,oO (dois milhões e quinhentos mil 
l';,.~~ 1?;\ ,\ 

l\il. !ls~ ~\ \\; 
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6.2.4.4 

reais), no caso de Consórcio será considerado o somatório dos valores de Patrimônio 

Líquido de cada consorciado, ponderado peia respectiva participação: 

PL (consórcio) = PLl x PI + PL2 x:22 -'- .. , .. + PLn x Pn 

Onde: PLn é c P"trimônio LiquiGü ua empresa (n), e 

Pn é a pa,1ici[laçãú 'a clüplesa (n) no consórcio. 

Memória de cálculo, fincada pelos represe" illJltes legais da Licitante e por contador 

legalmente habilitado, dos indicadores abaixo especificados e definidos, aplicáveis ao 

último exercício social e )j g['/ei c compr,," uuclo os valores limite indicados, confonne 

demonstrado no ANEXO 21 "J'L.S!i ii ç"!liv~ (l' é ':' í ndices Contábeis Exigidos": 

6.2.4.4.1 Índice de liquidez corrente \ cOGi"r,te do ,,[: I'r, circulante pelo passivo circulante) igualou 

superior a 2,0 (dois inteiros); 

6.2.4.4.2 Índice de liquidez geral (c,~ cied(; di. S~'l/.a j..: :1:i 1.1 ~irculante e do realizável a longo prazo 

pela soma do passivo circuiame e do exigível a longo prazo) igual ou superior a 1,00 (um): 

6.2.4.4.3 Índice de endividamento C ... o,:iente enlr,~ a ';ül;1a tio passivo circulante e o exigível a longo 

prazo e a soma do ativo circular,te, o lealiú'd a longo prazo e o ativo permanente) igual 

ou inferior a 0,50 (cinqüen:..:. c ·c Jl.i:,in,~,. á Lu'.1 !lIteiw). 

6.2.4.4.4 A comprovação da boa sirtl,;ç.dc finan~e i[" Üi, Lt~ itante será aferida com base nos Índice 

de Liquidez Corrente (LC), :ndict! de Liqud"z Gt;rai (LG) e Grau de Endividamento (GE) 

resultantes da aplicação da:; JL"'-::.llas L sug jr. 

Ativo Circulame 

L~' ::: 

l'üSS.L \'U Li~ ... .:ti.ld.nte 

I ' I . I, 



\ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMAlSC E~. ITt. L DI]: CONCORRÊNCIA PÚBLICA n·004/2003 

6.2.4.5 

Ativo Circulante + Rea!i ci'/ei a Longo Prazo 

Passivo Circulante _'o Exigh',,1 2. Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível ;1 Longo. Prazo 

OE= .. · · ···· .. ···· .. · .. · ..... ...... ......... .. ........ . 

Ativo Tota! 

Para consórcios os índices serão calGula Jos da seguinte forma: 

LC (consórcio) O~ Le i x F' I + LC2 I: 1'2 ... + LCn x Pn 

LO (consórcio) = LO I )( P 1+ U 32 X P2 ... + LOn x Pn 

OE (consórcio) ~ G~ I x P I -\- (,f, X P2 .. .+ OEn x Pn 

Onde: LCn = Índice de Liquidez Corrente da Empresa (n) 

LOn = Índice ce Liqnidl~z Geral d3 ELlpresa (n) 

OEn = Índice de Grau de EnJi ·.'idamento da Empresa (n) 

Pn = Participação Relati va de EElpresa (n) no consórcio 

Certidão negativa de falência (l U concorda i ri ," f",didas pelo( s) cartório( s)- distribuidor( es) 

da sede da Licitante, expedidas Qçn t; ;J dos éiD (:;õ 3S .~:1t,,-) dias anteriores à data fixada para 

abertura das propostas. 
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i, 
6.2.4.6 : Em atendimento ao estabelecido no inciso III dD art. 31 da Lei Federal nO 8.666/93, deverá 

" 6.2.4.7 

a Licitante apresentar comprovante de Gar:mtia de Proposta, no valor de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinqüenta rni~ rcLis), em qUE.lquer uma das modalidades previstas no 

parágrafo lOdo Art. 56 da Lei Federai 3.666/93 e suas alterações, garantia esta que 

deverá ser efetuada impreterivelmente até o dia 29 de janeiro de 2004 na Tesouraria 

da Prefeitura do Município- d~ H<lJj)"ma, .:um prazo de validade \Superior em 30 

(trinta) dias ao da propostil. 

Declaração, firmada pelo(s) representante(s) legai(is) da Licitante, sob as penas da Lei, de 

que não está impedida de licitar com órgãos da administração pública, em particular com o 

Município de ltapema, de~de a dat:; de emissão de qualquer wn dos docwnentos 

apresentados (inclusive, se for o caso, o previsto no item 6.3 deste Edital), não ocorreu 

nenhum fato que possa tê-los invalidado. 

6.3. As Licitantes que apresentareLl ''::ertit ic,du Qf: Registro Cadastral emitido por órgão da 

administração do Município de Itap,~m2 t~cam dispensadas da apresentação dos 

documentos previstos no item 6.2.1.1 e nus 'ten~ 6.2.2.1 e 6.2.2.2. 

6.4. O segundo envelop\!, que C ,LU":: idGrrtiüe aJ ') j'l:1;,; expressão "PROPOSTA TÉCNICA", 

conterá, em papel timbra'::.lJ d.l Lil i ta.:ü,' (ppel A3, fonte Times New Roman 12, 

espaçamento entre linhas I,,; - margens j .2.0 em), inclusive ilustrações, catálogos, 

plantas, desenhos e assemd hados a seren r:f'resentados em folhas de tamanho A3 , e 

deverá apresentar: 

PROPOSTA DE IVJETO:.:,cj L OG·V .. !D I E:i.ECUçl.o, com o objetivo de a Licitante 

a) Demonstrar o seu b'TaU de conhecimclto a respeito das instalações fisicas, em 

operação ou não, do ,i,õkr.,u de a"),b :e ','Sf~ã{;Yde:água do Município de Itapema, 
/~"~::' ' '"" 't.::~: ~. 

. ;~" . ,I,., .. ~. .' 
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confrontando as suas característice,S com as demandas requeridas ao longo da 

concessão; 

b) Apresentar sua proposta ,eiativa ao Planejamento e Plano de Obras de Ampliação, 

Reabilitação e Modemizaçflo a ser desenvolvido ao longo do período de concessão, 

referentes aos Sist"<11a3 c!8 Agll::l é d,; Esgotamento Sanitário, bem como dos 

impactos ambientais durante e após ,ua implantação, inclusive para o atendimento 

do estabelecido na Lei Municip31 n° 2079/03; 

c) Apresentar sua propOSLl ;c[tre.1te à c,-:".10 do Sistema de Abastecimento de Água e 

de Esgotos durante ü pe,rioo.io de 'com:,~:;" a.}; 

d) Apresentar sua propos',a concernente i, lC1rma de Comercialização dos Serviços e 

Atendimento ao Públ ico c.ura,ntt: o ~,eLÍ(ld() '~ê concessão; 

e) Apresentar sua propu, ,:! ':"2.tl l" a, ) d'",,,, ~o" Recursos Humanos Disponíveis e os 

Requeridos ao longo do P,::i'jodo j e cC'Ii~,;:;são; 

6.4.1 A referida PROPOSTA DE ivIE1 ODOLOCiu\ ::lI: EXECUÇÃO deverá necessariamente 

6.4.1.1 PARTE A - DIAGNÓSTlil 'O I10S SiS n.r,,j jJ, ,~ E SERVIÇOS. 

A Licitante deverá efetuar um Diegn6sti": ') (1':>jetivC' do Sistema de Abastecimento de 

Água existente, bem come j " c~ Jm3 fomo (,> :,en·iços são prestados atualmente. A 

Licitante deverá, outrossim, (\(~!T,(1nstrar pkn(, r pll',ecimento das deficiências existentes no 

sistema e serviços de IT<I'd (l "! en' b lS" r 8 j" mllllação de sua PROPOSTA DE 

METODOLOGIA DE EXECOçACl. (] i)idgnóstico dos Sistemas e dos Serviços deverá 

abranger, no mínimo, os tóp i. J~ r ;f~glli r: 

AI) DIAGNÓSTICO 

observando: 

Dl.~ 

, , 
. \ \ 
j n I. 
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a) A Evolução da Demanda c di! Oferta de Água: - Neste item deverão ser 

abordados os aspectos rel ativos à Ev,) lução Prevista da Demanda e da Oferta 

de Água, ao longo dos próximo ; Li anos. 

b) O Sistema de Abastecimemo de Águ a: Sob este título deverão ser descritas e 

analisadas as uniúa ~e's ()pera·:.iv!::ú e o sistema de abastecimento de água 

como um todo, desw:and.'':' ''3 ~ ,-,S SLW' problemas com as pertinentes propostas 

para a solução dos meSl1luS, a : urr.), médio e longo prazo. Do confronto entre 

a Evolução Prevista de. Dermmda de Á~ua, a capacidade e as Características 

Qualitativas das IjJs tal<.;;õ.;;~ E);i'.le" tes, deverá, resultar o Planejamento 

Estratégico e o t ' ailO (J, ,J ::'.<G da Licitante, necessário e suficiente para 

atender às me,a,. e S11l l d é C:.,'" ,,: llê S ~'õ Edital, devendo o mesmo ser 

caracterizado e c!m,-,.r.1eu: . eL lll"l.ldc, . 

O Sistema de Abastecir' ,':J I.u ::,;: ),gl.1". ;:: ,~iotente deverá ser abordado segundo as 

suas duas partes bàsicu" ;.)n,,(Í' ll L'; . fi ,:i,lema de produção e o sistema de 

distribuição de Água P,jl: vc ;. 

Al) DIAGNÓSTICO DG5 l·:.JZC Ur:',!;,_.'!i J: Pti-:,OCEDIMENTOS TÉCNICO 

OPERACIONAIS, deôli.: Dui,: · s~ . 

a) A Operação e o CullLt'ü le .1(0 ~ ;,; l:tô l ,]:i (I<: Agua: - A Licitante deverá descrever 

e analisar os proc:ed imell:u :,; 2,<:otr,düs, bem como todos os recursos 

disponíveis e nf '. ; ,. ~ ..L ' l '): , ; ,l ., c :>:''0, humanos, materiais, equipamentos e 

ferramentais , par ,i , . .lIJê:a\ .... '~ , ;, contrúle à o sistema de abastecimento de 

água, de modo a UJ;8ctel iz3[ as suas deficiências e apresentar as soluções 

pertinentes. 

b) A Manutenção di) ::~c 'l'll :. J~ ." [;\ IL : ' \ L."iL'Ulte deverá descrever e analisar 

os procedimento!. _ ::.,; : '"(: .t''',. 5 d.:;]J011í':eis utilizados na manutenção do 

Sistema de Ab~t" ~ Ji[. ,elllo _ e ,;,guu, carJcter1zando os mesmos quanto às 

tubulações das éJ.d u l ~mI3 , "- H:.k: L..,-, )tb~ê{l6? ' "" igações prediais e os 
,l,1,,,,. , ~ \\ 
~4 Q . 11 ;;:;" ~ __ 
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equipamentos eletro ' mecânicos, de moelo a identificar as suas deficiências e 

apresentar as soluções pertineme!;. 

A3) DIAGNÓSTICO DOS HECl lRS<O S E PROCEDIMENTOS COMERCIAIS, 

onde, 

A Licitante deverá caracterizar <:: iualisar os recursos disponíveis e os 

procedimentos utilizados para os i:em a seguir citados, identificando suas 

deficiências, e apresentan,,: :s SvIU~0"5 ~ ',,~ce'; 3á.iias para correção das mesmas. 

a) Sistema de cadastro c,e l:onSW" iC!ores; 

b) Sistema de leitura e Lw[&merr:,) ; 

c) Sistema de cobranp f '?r[:;cadaç ; ; , 

d) Atendimento ao pí:.~,j ,n . 

A4) DIAGNÓSTICO DA ES'. :' i.'.:./flLTi.lj:. ORGANIZACIONAL, devendo, 

A Licitante deverá carac , ".' .. cal' e <~·. ~lbar ti t s[rutuIa organizacional da operação 

atual do sistema, indicando suas evellUlais deficiências e apontando as soluções 

pertinentes com vistas à ag&;;ação clu prt>ce~:so decisório e à melhoria da qualidade 

dos serviços prestados. 

AS) DIAGNÓSTICO DOS F:J'X::URSOS [l" ; r\'1A~WS, onde, 

A Licitante deverá efetuar UL1 fI!SU.lH. clOo .:"cursos hwnanos disponíveis no sistema 

atual, por área de atuação ei(J Il UI ' ; .. ó:J; organizacional, bem como efetuar uma 

análise crítica e indicar as €: .' t;.fllUaiS ~; u ! u1" :tC~~ . 

Afim de que os Licitantes p0ssam a[<:.,1,1,,; as e:-::igências deste Edital, os interessados 

d 
" .,,,,=-- r[',OªiI 

everão consultar todas 2.; .IÚOJ'lI\,";:N2/ . I:~.:Fmjems 
.7t-~f.' 

Ab ' d A' r "' '.{ .. asteclmento e gua o'' .. t 3,pe! r ': ,,1'<1 1[(, 2 vIsIta 
f; ~)-
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·6.4.1.2 

informações devem subsidiar a Licillll'l'.e no planejamento do crescimento de redes 

de distribuição, de modo a familiari23r-se com a topografia da cidade, e planejar de 

forma expedita e macro, o sistema .:I e Abastecimento e Esgotamento Sanitário, 

possibilitando assim compor custos necessários para análise de viabilidade. 

Os Planos Diretores Definitivos, de Agl;'l .,. fsgoro, bem como os Projetos Técnicos e 

Executivos da Expansão do Sistema clt: ,i"gUé. ~ de Implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário deverão ser elabGrilC~:· ::; pdiJ concessionário durante o período de 

execução do contrato, objetivando alellde,' ".i l1!c',m; cô:ãbelecidas nos ANEXOS 10 e 11, 

"Especificações para o serviço adequado" ~ "1 ermo de ReferênciaJExigências do Poder 

Concedente / Condições Pré-Estabelecidaó : Há Lti t /lwlicipal n° 2079/03. 

PARTE B - PLANEJAMENTO ESY'J , ':'J~ Gi{O DA EMPRESA LICITANTE, 

abordando: 

Conceito: A Licitante deverá elabo.-a:: li c.): Jj lmlo Jê definições de caráter estratégico no 

explicitará como pretende exercer os direhos c deveres que consubstanciam o Contrato de 

Concessão. 

Conteúdo: As Licitantes deverão des"nvü! ;'c~' <, Parle B segundo os seguintes tópicos: 

Bl) Planejamento dos Fins da Empl'esl! 

Compreende o enunciado e justificc..;ão '-':1 miss;.o illstitucional da empresa, mediante 

declaração, caracterização e especifica.ção ( '.' )~> propó~iws empresariais da Licitante quanto 

à sua futura condição de adjudicatária pOl:I':ncial d·) Contrato de Concessão objeto deste 

Edital. 

B2) Planejamento dos Meios da E m Jr(''; . 

Compreende o enunciado, justificação e rl e!.aih:.mentp das estratégias, políticas, planos, 

programas e projetos por meio dos quai s ,;e nrielltar.10 as ações concretas da empresa 

quando do exercício do Contrato de :::onc.t!;:;:lr. 

B3) Planejamento dos Recursos da .~m fH,;sa 
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6.4.1.3 

Compreende a identificação, especifcaçã:o .; quantificação dos recursos hwnanos, 

materiais, gerenciais, tecnológicos, :'inanc<'j, os ~, institucionais com os quais se 

instrwnentarão os meios, com vistas á realizaç~o plena da missão institucional da empresa. 

B4) Planejamento da Organização d2 E rlll", j'fs;l 

Compreende a concepção e o arranjo orgar.izaciJna.l dos recursos da empresa e a forma 

com que se harmonizam com os me:os, :cm vistas à realização plena da sua missão 

institucional. 

BS) Planejamento da Implantação e Cont ro le da Empresa 

Compreende o detalhamento das ações .k ,.;uldHS à concretização do planejamento 

formulado nas etapas anteriores, com ClIUC! (:':L:a,;ii.:, cio processo pelo qual será alcançado 

pleno cwnprimento do contrato de CüLC" S: : " , illd llindll os mecanismos correspondentes 

de controle. 

PARTE C - PROPOSTA DE METODOLOG:tA iDE EXECUÇÃO, onde, 

A Licitante deverá abordar em sua PROPC".;l h ü2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, 

levando em conta os aspectos construti '.o,; ... pcl'.L:.Dns.:i , comerciais e administrativos, os 

itens a seguir: 

Cl) PLANO DE OBRAS AO LONGO DO. PRA.:LO DE CONCESSÃO. 

a) Diretrizes para Elaboração c. )!; :." L ::';, Projetos e Execução de Obras e 

fornecimento de equipamentos "isal1d:; ~ r:,oLémização, reabilitação e expansão dos 

sistemas de água e esgotos; 

b) Caracterização das Intervenções Prop·:)!;1.as para 0 5 Sistemas de Água e de Esgotos; 

c) Cronograma Físico das Inter,'~:w ij : , . r Jr'G;L!.' para os Sistemas de Água e de 

Esgotos. 
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C2) !MP ACTO AMBIENTAL DAS Ir TER'vENÇÕES PROPOSTAS. 

a) Impacto durante implantação. 

b) Impacto após implantação. 

C3) A GESTÃO DO SISTEMA DE ÁG UA. 

a) Diretrizes para a Gestão do Sistema de 6.gua; 

b) Caracterização dos Estudos e Serviço 'i de Modernização Propostos; 

c) Cronograma Físico dos Estudos, e Sf~-, j fl o, do'! Modernização Propostos. 

C4) A GESTÃO DO SISTEMA DE E :; \:~ 'YI G 

a) Diretrizes para Gestão do Sistem:\ de " \-:':0;0, 

b) Concepção do Sistema de Tratamento: 

c) Caracterização dos Estudos e Sé i'viI'C fi de Modemização Propostos 

d) Cronograma Físico dos Estudos, e Serviços de Modernização Propostos. 

CS) GESTÃO AMBIENTAL 

Identificação, origem, qualificação f: LjU;] I!, 'Cc ,.çiic ,jJ passivo ambiental e alternativas 

para despoluição das praias. Análise ;~ri(i i;" à iuz da iegislação ambiental, definição dos 

processos propostos para o atendimento c, I derid~ legislação, e~~~~~ 

técnica, e social das soluções apresenlzõóS. \ 1!<f(.,'V}-T;. 

~1 uO ..,/. , ~." 



.. 
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6.4.1.4 

C6) A GESTÃO DOS RECURSOS HtJ!"'LU"OS 

a) As Diretrizes para Gestão dos R".cur-"·, \-lGTli,r.of ; 

b) Caracterização dos Recursos H'JIJ':l l l _ .,,( c:,:;:í.rios ao longo da Concessão. 

PARTE D-PROPOSTA DE METCmOLO GIA DE COMERCIALIZAÇÃO. 

Para atendimento deste tópico deverá a Li:i ',ante detalhar os seguintes itens: 

Dl) A COMERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) A Base do Regulamento de Come" CJ ~'_ I:~",,:lo eles Serviços. 

b) Caracterização dos Estudos e S"r .. iç'J :: ~L l\-! o c~"mização Propostos. 

c) Cronograma Físico dos Estudos, e ~j . _ "i:,os de Modernização Propostos. 

D2) O ATENDIMENTO AO PÚBLlCO E .l. 1 ·R1::~;TAÇÃO DE SERVIÇOS 

a) As Diretrizes para o Atendime:-" c a G , '.,iJli~~· , F,' a a Prestação de Serviços. 

b) Caracterização dos Estudos e Se-rv; ·, .' u; \ 1odt r:uzação Propostos; 

c) Cronograma Físico dos Estudos, t 3 " ,' iÇ-03 d,: Modernização Propostos. 

D3) O SISTEMA COMERCIAL DA. CI.J\'CESSiONARlA. 

A Licitante deverá apresentar o seu :.:; .i,C ;, , euu';li..ia., levando em consideração mínima 

o seguinte: 

Conceito: Concepção estrutural c- b . ..i e" l"l c') sistema comercial proposto e 

demonstração da sua conformidade C0 :n d; .,op~L:lft( a,;ks do ""'x8~&a 

,," I~' ~. 
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Conteúdo: As Licitantes deverão desl:nvolvcr a Parte D3 de acordo com os seguintes 

tópicos: 

1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÂ:.i!C AS 

LI Software Aplicativo 

1.2 Sistema Gerenciador de Banco d,:- Dados 

2 ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

3 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 

4 FATURAMENTO 

5 ARRECADAÇÃO E COBRANÇp. 

6 INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

6.4.2 Na fonnulação de sua PROPOSTA TÉ,Cj'.fICA, a Licitante deverá considerar as metas a 

serem atendidas e as exigências do poder cillicedeme, que formam o ANEXO 1I "Termo 

de ReferêncialExigências do Poder Cor" '(:denteICondições Pré-Estabelecidas", deste 

Edital e da Lei Municipal nO 2079/03. 

6.4.3 A PROPOSTA TÉCNICA apresenta,ü ç':'I!::lillli;j o Programa de Execução da Licitante 

caso seja vencedora desta licitação, E :,r:"/C ",. ,, ',:ompsnhada de declaração de que cuidará 

da aprovação dos assuntos que assim exi:!!l ;;1' , r :s úrgilo3 que cuidam do meio ambiente e 

recursos hídricos. 

6.4.4 O segundo envelope contendo a PW!>::' :,. ',i,:)!i.;.:., lldO deverá apresentar valores e/ou 

preços. A Licitante que descumptir (;; [:1 J,.l". ;n,.: s" .0 h!l"iÍ sua proposta desclassificada. 

6.4.5 Em cumprimento ao determinado nos 3rtig il$ l J e 14 da Lei 5.1 

deverá ser assinada e rubricada em todas 8'; ~ l1a" folhas p~~re:;pcmsáv,el ti~~ço nos \ 
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tennos do sub-item 6.2.3,9 deste Edital, bem como pelo representante legal da Licitante, 

ambos devidamente identificados. 

6.5 O terceiro envelope, que deverá esta,' identiücac!o pela expressão "PROPOSTA 

COMERCIAL", conterá, em par ei ti: Jl l' rRdo da Licitante e com a assinatlrra does) 

representante(s) legal(is) da mesmi'. em ~Od1S as fo lhas, obedecendo aos modelos 

constantes do ANEXO 12 deste edi tal .. r" miO de Referênda para Elaboração da 

Proposta Comercial", sendo que !;tus dOC1l!\1entos deverão estar dispostos 

ordenadamente, numerados seqüem;iahlJeo" <' ~ ellcat;"mados, de forma que não contenha 

folhas soltas, 

Objetivo: A PROPOSTA COMERCL/. L \.:, 1. ' c,r Gbjetivo pelmitir à Licitante explicitar 

os seguintes aspectos da presente Lkit"ç.~l~ · 

a) Avaliação dos recursos fin8ir:eilCl ; 1~ ( essá:'.0S para o Sistema de Água e de 

Esgotos; 

b) Avaliação dos recursos finam ' :.n:; i! ~ . ~5,áj;) ! , b' 3.fa a Gestão dos Sistemas de Água 

e de Esgotos; 

c) Avaliação dos recursos finan(;é i. ro~ ,·,'::, t::i,árics para a prestação e comercialização 

dos serviços e para o Atendime:'e,j al' I: ú\ b.D; 

d) Avaliação das despesas com R~.::u:;. , j~ HWTi 3!.OS e demais insumos requeridos para 

a Gestão dos Serviços; 

e) Apresentar o planejan1ento =:.: ril- , !. ~J) 5liz,uceiro dos Serviços de Água e de 

Esgotos, tendo por base os d aJ.103 L. .. j>~,DF',)STA TÉCNICA, resultante de todos os 

investimentos previstos e nC~ (S~!C' ! ; l~ :Xl!; , ampliação, reabilitação, melhoria e 

modernização dos sistemas ue ág,l. ! ,; de esgotos e dos serviços em geral, e das 

e da rêrnw.: . . ':1':.: "~ J.L 

Concessão, 
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6.5.1 Em sua PROPOSTA COMERCIAL a Licitante deverá elaborar e apresentar os estudos, a 

seguir identificados em forma de quadros ou tabelas, conforme modelos apresentados no 

ANEXO 12 "Termo de Referência para Elaboração da Proposta Comercial", sendo 

que a incoerência ou discrepância entre os dados apresentados na PROPOSTA 

COMERCIAL e os constantes da PROPOSTA TÉCNICA implicará na desclassificação 

da Licitante. 

6.5.2 Apresentar os valores da Tarifa Referencial de Água, doravante designada TRA e da 

Tarifa Referencial de Esgotos doravante designada TRE, dados em R$/m3, vedado o uso 

de fração de centavo, necessários e suficientes para fazer face ás despesas econômicas e 

financeiras resultantes da implantação, ampliação, reabilitação, melhoria, modernização 

dos Sistemas de Água e de Esgotos, bem co,?o dos Serviços em Geral, quanto à operação, 

manutenção, comercialização e administração dos referidos sistemas e serviços, devendo, 

igualmente, garantir remuneração da Concessionária durante o período de Concessão, tudo 

em conformidade o ANEXO 12 "Termo de Referência para Elaboração da Proposta 

Comercial". 

6.5.3 A TRA e a TRE, sendo como condição pré-estabelecida deste Edital que a TRA sempre 

será igual a TRE, ou seja, TRA=TRE, devem assegurar o Equilíbrio da Equação Técnica 

- Econômica - Financeira dos Sistemas e dos Serviços de Água e de Esgotos, ao longo do. 

Período de Concessão. 

6.5.4 A Licitante deverá, sem cometer rasuras ou emendas, preencher, datar, carimbar e assinar a 

"PROPOSTA COMERCIAL", utilizando-se de impresso timbrado próprio, devidamente 

carimbado e assinado pelo seu Representante Legal. 

6.5.5 Será considerada desclassificada a Licitante que deixar de apresentar qualquer 

documentação conforme instruções acima e ainda as que forem consideradas 

economicamente inexeqüíveis, ou ainda, aquelas incompatíveis com as exigências da 

PROPOSTA TÉCNICA. 
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6.5.6 Os quadros e estudo de viabilidade a ser apresentado conforme ANEXO 12 "T ermo de 

Referência para Elaboração da Proposta Comercial", deverão considerar os 

investimentos necessários, juros dos valores a taxas correntes de mercado, com retomo de 

capital dentro do prazo fixado para a vigência da concessão, tudo em função das propostas 

TÉCNICA e COMERCIAL apresentadas pela Licitllnte. 

6.5.7 A Comissão Especial de Licitação, a seu exclusivo critério poderá, a qualquer momento, 

solicitar de qualquer Licitante esclarecimentos e complementação dos documentos da 

PROPOSTA COMERCIAL apresentada, fixando para tanto o prazo improrrogável de 03 

(três) dias úteis, sob pena de desclassificação da Licitante. 

7 PROCEDIMENTOS DE ABERTURA E JULGAMENTO 

7.1 Os trabalhos de abertura e julgamento desta licitação terão início no horário 

estipulado para o recebimento das propostas, especificado no preâmbulo deste edital, 

á Avenida João Francisco Pio, n° 537 - Centro - Itapema, sendo que em atendimento 

ao artigo 18 da Lei nO 8987/95, o prazo máximo para julgamento da licitação é de 120 

(cento e vinte) dias corridos. 

7.2 As Licitantes se farão representar na sessão referente ao recebimento das propostas por, no 

máximo, um representante legal ou pessoa expressamente credenciada. As deliberações 

tomadas nas sessões relativas a presente licitação deverão obedecer ao princípio da 

publicidade, na forma prevista neste Edital. 

7.3. Preliminarmente, o representante da Licitante identificar-se-á e apresentará documento 

(procuração, carta de credenciamento ou documento análogo) que o habilite como tal e lhe 

confira plenos poderes para participar de todos os atos da licitação, dispensada esta 

exigência quando se tratar do representante legal da Licitante. 

7.3.1 A ausência do respectivo instrumento, ou sua inadequação aos termos deste Edital 

implicará na desconsideração, de pleno, da empresa Licitante, não podendo ser recebidos 
~ , 

~-coyjo ~. 
1. ~<t-' O..<\, . . 

II~ .~ 
~ Ml :I~ _____ ~ . I 

os envelopes de sua proposta. 
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7.4. Todos os envelopes ("HABILITAÇÃO", "PROPOSTA TÉCNICA" e "PROPOSTA 

COMERCIAL") serão rubricados externamente pela Comissão Especial de Licitação e 

pelos representantes das Licitantes e em seguida serão ~bertos os envelopes identificados 

pela palavra "HABILITAÇÃO", facultando-se aos interessados o exame de seu conteúdo. 

Nesta oportunidade, todos os documentos contidos nos envelopes "HABILITAÇÃO", 

serão rubricados pela Comissão Especial de Licitação e representantes das Licitantes que 

assim o desejarem. 

7..5. Em seguida será encerrada a sessão, passando a Comissão Especial de Licitação a 

examinar o material contido nos envelopes "HABILITAÇÃO", devendo a mesma 

manifestar-se a respeito da habilitação ou inabilitação das Licitantes no. prazo máximo de 

30 (trinta) dias corridos, salvo no caso de interposição de recurso ou de outro evento 

independente da vontade da Comissão Especial de Licitação. 

7.6. Serão tomados públicos às empresas habilitadas e inabilitadas, o local, data e hora da 

sessão subseqüente pelos mesmos meios estabelecidos nos itens 3.8 e 3.9 deste Edital, 

sendo que esta sessão deverá necessariamente realizar-se dentro do prazo estipulado no 

item 7.5 retro. 

7.7. Aberta à sessão, os envelopes identificados pelas expressões "PROPOSTA TÉCNICA" e 

"PROPOSTA COMERCIAL" das Licitantes consideradas inabilitadas serão devolvidos 

fechados aos respectivos representantes após decisão sobre eventuais recursos, o que 

deverá constar da respectiva ata da sessão. Em caso de ausência dos representantes, tais 

envelopes ficarão à sua disposição junto a Comissão Especial de Licitação pelo prazo de 

30 (trinta) dias, após os quais serão destruídos. 

7.8. Da habilitação ou inabilitação caberá recurso na forma da lei. 

7.8.1 Havendo desistência expressa de todos os Licitantes quanto a eventuãl interposição de 

recurso em relação à habilitação/inabilitação, o que constará da ata, a Comissão Especial 

de Licitação procederá, na mesma sessão ou em outra c . . er a ser fixada, a 
~C O 

abertura dos envelopes identificados pela expres ~ 'PROPO,..,,,,,,,,,- TÉCNICA'~' 4i Q . 
exclusivamente das Licitantes habilitadas. hn I O ~ . 
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7.8.2 Não havendo concordância quanto à desistência de recursos, os trabalhos serão suspensos 

para aguardar os prazos legais e a Comissão Especial de Licitação reterá os envelopes 

"PROPOSTA TÉCNICA" e "PROPOSTA COMERCIAL" devidamente lacrados e já 

rubricados pelos presentes, para posterior abertura em nova reunião, cuja data será fixada 

posteriormente. 

7.8.3 Interposto, o recurso será comunicado aos demais Licitantes que poderão impugná-lo no 

prazo de 5 (cinco) dias. O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão Especial de 

Licitação, podendo este reconsiderar sua decisão, no prazo máximo de 5 ( cinco) dias úteis 

ou, neste mesmo prazo, remetê-lo, devidamente informado à Instância Superior. Neste 

caso, a decisão deverá ser proferida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso pela Instância Superior. 

7.8.4 Decididos os recursos pendentes e transcorrido o prazo para a sua interposição, o 

Presidente da Comissão Especial de Licitação designará nova data para a sessão de 

abertura dos envelopes contendo as propostas técnicas, ocasião em que serão devolvidos, 

lacrados, aos participantes inabilitados, os respectivos envelopes com suas propostas 

técnicas e comerciais. 

7.8.5 A Comissão Especial de Licitação se reserva o direito de, a qualquer momento, consultar 

os setores técnicos da Prefeitura, bem como, a seu exclusivo critério, órgãos públicos, . 

entidades privadas e consultores especializados. 

7.9 Abertos os envelopes identificados pela expressão "PROPOSTA TÉCNICA" das 

Licitantes consideradas habilitadas, facultar-se-á o exame de seu conteúdo aos 

interessados. Todos os docwnentos contidos nesses envelopes serão rubricados pelos 

membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes presentes das 

Licitantes que assim o desejarem . 

. 7.10 Em seguida será encerrada a sessão, passando a Comissão Especial de Licitação a 

examinar o material contido nos envelopes abertos, devendo m . espeito da 

pontuação das Licitantes no prazo máximo de 30 (trinta) di ~dos, SaI~oO aso de \ 
,~ F.> \ 
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interposição de recurso ou de outro evento independente da vontade da Comissão Especial 

de Licitação. 

7.11 A Comissão Especial de Licitação procederá à análise das propostas técnicas e à 

pontuação das mesmas, inclusive, eventualmente, à desclassificação de uma ou mais 

propostas, de acordo com o disposto nos itens 8.1.1 a 8.1.8 deste Edital. 

7.12 A pontuação das propostas técnicas será procedida para as Partes A, B, C e D de que 

tratam os sub-itens 6.4.1.1 a 6.4.1.4 deste Edital. 

7.13 A pontuação da Parte A resultará da avaliação de cada Licitante quanto à formulação do 

Diagnóstico dos Sistemas e Serviços Existentes, considerando os tópicos AI a AS do sub

item 6.4.1.1, conforme o seguinte procedimento: 

7.13.1 Serão atribuídas à Licitante em consideração notas Nj (variando de O a 10, com quatro 

casas decimais), referentes aos tópicos AI a AS do sub-item 6.4.1.1 deste Edital, segundo 

o critério que a seguir se estabelece, o qual deverá syr entendido como uma escala de 

avaliação, podendo a Comissão Especial de Licitação atribuir aos quesitos notas de valores 

intermediários aos indicados a seguir, de modo a refletir adequadamente a qualidade das 

propostas. 

A - NOTA ZERO: Quando o quesito não houver sido atendido, nem mesmo que de 

forma parcial. A atribuição de nota no intervalo de ZERO a 

QUATRO a qualquer dos tópicos AI a AS implicará a automática 

desclassificação da Licitante em consideração. 

B - NOTA QUATRO: Quando o quesito receber atendimento apenas parcial, não tendo 

sido coberta a totalidade does) tema(s) ou, ainda, tendo havido o 

tratamento equivocado acerca de ~~~~ 

ao(s) tema(s). 
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7.13.2 

C-NOTA OITO: 

D-NOTADEZ: 

Quando o quesito receber atendimento, total, aceitável, oferecendo 

visão e abordagens práticas consideradas corretas e regulares, sem 

aporte de inovação ou saltos em qualidade (concepção, operação 

ou atendimento). 

Quando o quesito receber atendimento total, oferecendo visão e 

abordagens práticas consideradas excelentes, contribuindo para 

inovação e aprimoramento na qualidade (concepção, operação ou 

atendimento) . 

A Nota Técnica da Parte A será calculada mediante a expressão sendo desclassificada a 

Licitante que não atingir NpARTEA = 6,0000. 

7.14 A pontuação da Parte B resultará da avaliação de cada Licitante quanto à formulação do 

Planejamento Estratégico proposto para a Concessionária, considerando os tópicos B I a 

B5 do sub-item 6.4.1.2, conforme o seguinte procedimento: 

7.14.1 

• 

Serão atribuídas à Licitante em consideração notas N; (variando de O a 10, com quatro 

casas decimais), referentes aos tópicos B 1 a B5 do item 6.4.5 deste Edital, segundo o 

critério que a seguir se estabelece, o qual deverá ser entendido como uma escala de 

avaliação, podendo a Comissão Especial de Licitação atribuir aos quesitos notas de valores 

intermediários aos indicados a seguir, de modo a refletir adequadamente a qualidade das 

propostas. 

A - NOTA ZERO: 

B - NOTA QUATRO: 

Quando o quesito não houver sido atendido, nem mesmo que de 

forma parcial. A atribuição de nota no intervalo de ZERO a 

QUATRO a qualquer dos tópicos B 1 a B5 implicará a automática 

desclassificação da Licitante em considera ão. 

~éõMo 
<v~ Oi! 

Quando o quesito receber a~f~imento apenas ""oz. ial, não tendo ~ .. 
~irln cnherta a totalidade rlnr.~:O'H~2(k' J'\1l 6~lnr1~ nrin h~"lrt" 1"1 \'\\ 
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7.14.2 

c - NOTA OITO: 

D-NOTADEZ: 

tratamento equivocado acerca de um ou mais tópicos referentes 

ao(s) tema(s). 

Quando o quesito receber atendimento, total, aceitável, oferecendo 

visão e abordagens práticas consideradas corretas e regulares, sem 

aporte de inovação ou saltos em qualidade (concepção, operação 

ou atendimento). 

Quando o quesito receber atendimento total, oferecendo visão e 

abordagens práticas consideradas excelentes, contribuindo para 

inovação e aprimoramento na qualidade (concepção, operação ou 

atendimento). 

A Nota Técnica da Parte B será calculada mediante a expressão sendo desclassificada a 

Licitante que não atingir NPARTE B = 6,0000. 

NpARTE B =1110 (6NB1 +1NB2 + lNB3 +1NB4 + lNBs) 

7.15 A pontuação da Parte C resultará da avaliação de cada Licitante quanto à formulação da 

PROPOSTA DE METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, considerando os tópicos Cl a C6 

do sub-item 6.4.1.3, conforme o seguinte procedimento: ' 

7.15.1 Serão atribuídas à Licitante em consideração notas N j (variando de O a 10, com quatro 

casas decimais), referentes aos tópicos Cl a C6 do item 6.4.5 deste Edital, segundo o 

critério que a seguir se estabelece, o qual deverá ser entendido corno urna escala de 

avaliação, podendo a Comissão Especial de Licitação atribuir aos quesitos notas de valores 

intermediários aos indicados a seguir, de modo a refletir adequadamente a qualidade das 

propostas. 

A - NOTA ZERO: 

forma parcial. A atribuição ZERO a 
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7.15.2 

QUATRO a qualquer dos tópicos AI a AS implicará a automática 

desclassificação da Licitante em consideração. 

B - NOTA QUATRO: Quando o quesito receber atendimento apenas parcial, não tendo 

sido coberta a totalidade does) tema(s) ou, ainda, tendo havido o 

tratamento equivocado acerca de um ou mais tópicos referentes 

ao(s) tema(s). 

c - NOTA OITO: 

O-NOTA DEZ: 

Quando o quesito receber atendimento, total, aceitável, oferecendo 

visão e abordagens práticas consideradas corretas e regulares, sem 

aporte de inovação ou saltos em qualidade (concepção, operação 

ou atendimento). 

Quando o quesito receber atendimento total, oferecendo visão e 

abordagens práticas consideradas excelentes, contribuindo para 

inovação e aprimoramento na qualidade (concepção, operação ou 

atendimento ). 

A Nota TécDica da Parte C será calculada mediante a expressão sendo desclassificada a 

Licitante que não atingir NpARTE c = 6,0000. 

NpARTE A =1110 (3Ncl +lNcz + 1No +2Nc4 + 2Ncs + 1Nc6) 

7,16 A pontuação da Parte O resultará da avaliação de cada Licitante quanto à concepção 

estrutural e funcional do sistema comercial e demonstração da sua conformidade com as 

especificações do ANEXO 16 "Especificações Técnicas para o Sistema Comercial", 

nos termos do sub-item 6.4.1.4 deste Edital, conforme o seguinte procedimento: 

7.16.1 Cada Licitante receberá duas notas (Nc e ND), respectivamente relativas à CONCEPÇÃO 

ESTRUTURAL E FUNCIONAL DO e à 

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DA 

PROPOSTO. 
I, .n 
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7.16.2 

7.16.3 

1.16.4 

A Nota Técnica da Parte D será calculada mediante a expressão: 

NpARTE 0= 1/10 (3Nc + 7 No), 

sendo desclassificada a Licitante que não atingir NpARTE D = 6,0000. 

Para a detenninação de Nc será avaliada a concepção proposta quanto à sua capacidade de 

ensejar a plena desenvoltura do sistema comercial, considerando todas as funções das 

organizações operadoras envolvidas, assim como as relações entre elas e com os usuários 

do serviço de abastecimento de água e do serviço de esgotamento sanitário. Para tanto, 

serão atribuídas à Licitante em consideração notas N j (variando de O a 10, com quatro 

casas decimais), conforme o critério abaixo: 

a) Nota variando entre o valor mínimo de O (zero) e o valor máximo de 10/3 (dez 

terços) quando a concepção proposta for considerada incompleta, entendendo-se por 

"incompleta" aquela que não identificar, qualificar e especificar todas as funções e 

relações acima referidas; 

b) Nota variando entre o valor mínimo de 10/3 (dez terços) e o valor máximo de 20/3 

(vinte terços) quando a concepção proposta for considerada "completa, mas 

superficial", entendendo-se este conceito quando, embora identifique, qualifique e 

especifique todas as funções e relações acima referidas, a proponente não efetue um 

exame profundo, detalhado e especificado da matéria; 

c) Nota variando entre o valor mínimo de 20/3 (vinte terços) e o valor máximo de 10 

(dez) quando a concepção proposta for considerada exaustiva, entendendo-se este 

conceito quando se constate que a proponente identificou, qualificou e especificou 

todas as funções e relações acima referidas e efetuou um exame profundo, detalhado 

e especificado da matéria. 

Será automaticamente desclassificada a Licitante que não alcançar Nc = 6,0000. 

o cálculo de ND será feito atribuíndo-se notas 5 (cinco) ou 10 (dez) a cada um dos 32 

(trinta e dois) quesitos do quadro a seguir, conforme a Licitante, n ão prática 

do sistema comercial proposto a ser realizada de acordo com o ~diment~ I?~ ·to no \ . , 
~ ~ \\\ , 
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N.O 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

sub-item 7.16.5 deste Edital, CONSIGA INTEG.fU.Lfi'ãENTE (Nota 10) ou NÃO 

CONSIGA INTEGRALMENTE (Nota 5) completa r a demonstração correspondente, 

mediante a expressão: 

Será automaticamente desclassificada a Licitante que I f i'] 3.' (" lfIçar 1'1[1 = 6,0000. 

QUADRO DE QUESITOS PARA O SISTEMA COl"mRCIAL PROPOSTO 
-

ITEM QUESITO 

. . _--

._-_.-.-

I CARACTERISTICAS TECNICAS DO SISTEMA 

l.l Software. 
. . _---

1.2 Sistema Gerenciador de Banco de Dados. 

DEMONSTRAÇÃO DO BANCO DE DADOS RH.P_ClONAL A SER UTILIZADO 
-. 

2 ATENDIMENTO AO USUARIO 
____ o 

2.1 Localização de dados cadastrais do imóvel: 

(a) n.o de inscrição no cadastro; 

(b) Nome da rua; 

(c) Nome do usuário. 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 

2.2 Histórico de leituras e consumos, no mínimo dos últ i,nos 10 meses. 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 
.- - --... 

2.3 Histórico de pagamentos dos 10 últimos meses, es;:.cci fi·:ando banco, agência, data de 

pagamento e valor. 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 

2.4 Demonstrativo geral de débitos pendentes, esç :: Xicé.nJo a referência, data de 

vencimento, multa(s), e 0(5) valor(es) correspondente!'s) . 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 

2.5 Registro das modificações de consumo e valores, ;;om-" ~I_ ctivos motivos, no 
.<'.- COM O 

mínimo dos últimos 6 (seis) meses. ..,;.:~.:::;' O~ 
,}' , - ~ bd'.: 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 
fl :'; ~ Q 
" ~~ . F i" 'Z 

II .\~~ . 1!;1. 
--:!-r.--- 1\ . , 
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8 2.6 Visualização completa do cadastro, incluindo dados da liga\:ão, do imóvel e usuário, da 

forma de entrega da conta (débito automático etc). 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 

9 2.7 Tabelas do sistema, no mínimo as de tarifas, preços de serviços, tipos de categorias e 

economias, ocorrências de leitura, grupos de leitura e vencirn,~nto de contas etc. 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 

10 2.8 Documentos de saída, como 2" via da conta, extrato de ciébitos em aberto, ordem de 

serviços comerciaís etc. 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 
.. -

11 2.9 Admissão de registro de alterações de dados no cadas ll (. dos usuários, motivados por 

reclamações e/ou outros fatores. 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

12 2.10 Procedimentos de segurança, como o uso de senhas de acesso a determinadas rotinas e 

registro nominal de todos os movimentos diários realizad03 por cada operador. 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 
-_ ... 

3 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 
_ _ __ o _ _ o 

\3 3.1 Solução completa para a operação do sistema de manutençáo e serviços quanto a: 

(a) Programação de serviços; 

(b) Pesquisa dos serviços cadastrados; 

(c) Emissão de relatórios esmtísticos; 

(d) Emissão das ordens de serviços programadas. 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

14 3.2 Integração das informações da manutenção e serviços CClm u sistema de atendimento ao 

cliente (personalizado e telefónico). 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 
___ o 

4 FATURAMENTO 
... 

15 4.1 Solução completa para o faturamento convencional, com: 

(a) Digitação das leituras; 

(b) Seleção das ligações com inconsistências de consumo; 

(c) Correção das leituras e consumos; 

(d) Emissão das contas de água, esgoto e serviços. 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

~. 16 4.2 Integração das informações do faturamento mensal com Cl $~~ contàó~'t,~mpresa 
ú .;··- ~~ , ~. . /~]t.~ " ~\\ 
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DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

17 4.3 Leitura e emissão simultânea da conta e faturamento pelo método convencional. 

DEMONSTRAÇÃO DOS DOIS PROCESSOS 

18 4.4 Emissão dos relatórios operacionais dos serviços de \r:i tura com, no mínimo, os 

seguintes dados: 

(a) Grupo de faturamento executado; 

(b) Número de leituras realizadas; 

(c) Anormalidades e alterações cadastrais realizadas; 

(d) Percentual das contas c:Jm consumo menor ou iguru ;1', I",himo; 

(e) Volumes micromedidos e faturados; 

(f) Resumo do faturamento, separado por ciclo/grupo de le irura; 

(g) Geração do código de I:nrras nas contas de água, esgol·) e serviços, no padrão 2 entre 

5 intercalados. 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

5 ARRECADAÇÃO E COBRANÇA 

19 5.1 Solução completa para o controle da arrecadação, indc illdo a captura do código de 

barras, entrada de pagamentos via digitação em mic!'<). 3eleção e regularização das 

inconsistências de pagamentos e atualização diária da cobrança. 

DEMONSTRAÇÃO DO FJNCIONAMENTO 

20 5.2 Manutenção registrada e atualizada das informaçõe!; referentes aos pagamentos 

realizados na rede arrecadadora contendo: 

(a) Data do pagamento; 

(b) Estabelecimento em qUê foi pago; 

(c) Valores recebidos; 

(d) Multas; 

(e) Outros encargos finar,ceiros pertinentes. 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 

21 5.3 Identificação seletiva dos usuários inadimplentes, perll1irindo a emissão dos avisos de 

débitos, segundo critérios de seleção. 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

22 5.4 Ider.titlcação dos usuários devedores, por 
.. _. 

vencimemos, meses pendentes, valores 

mensais e globais. 

/~ DEMONSTRAÇÃO EM TELA ,?(;.v O~'\ \~ I' '. !J, 
-'-' n",,: ~\\ 

A • ""-11 . ~ 
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23 5.5 Identificação dos imóveis com fornecimento de ágm interrompido por falta de 

pagamento e seleção daqueles que devem ser reabilitados, 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

24 5.6 Possibilidade de troca eletrônica de dados (EDI), com os agentes arrecadadores 

(bancos), dos usuários com débito automático em conta, 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 
-

6 INFORMAÇÕES GERENCWS 
_. 

25 6.1 Visualização e consulta em tela, no mínimo das infonTIaçiies relacionadas a seguir: 

(a) :' esumo do faturanlentú, total e por categorias, men:,,!i " acumulado; 

(b) Arrecadação mensal e a;;umulada; 

(c) Indicadores da arrecauaçao mensal; 

(d) Resumo da receita, po\" grupos de faturamento e mês de referência; 

(e) Movimento bancário, ; ,[:[ banco e agência. 

DEMONSTRAÇÃO EM ':'ELA 

26 6.2 Visualização através da gelllção de relatórios e gráficos. no mínimo das informações 

relacionadas a seguir: 

(a) ReSUITlO do faturamemo, total e por categorias, mer;:". c .lcLUl1u!ado; 

('o) ;',lTecadação mensal e i.lcwnulada; 

(ej indicadores da anecadaç2io mensal; 

I (d) Resumo da receita, por !;l-upos de faturamento e m~:; ,k .:eferência; 

(e) lvIovimento bancário, por banco e agência. 

I DEMONSTRAÇÃO EM TELA 
I 

7 SIS!'EWlA DE LEITURA E EMISSÃO SIMULT Â]\iE:~:;:' DE F ATURAS, A VISO DE 

DÉBiTO E SEGUNDA 'vi,\ DO MÊs ANTERIOR 
-- -

27 7.1 Carga dos dados integrada com o sistema de gestão. 

28 7.2 Descarga dos dados integrada com o sistema de gestão e r., !atório de gestão dos serviços 

de campo. 
.. _- .. 

29 7.3 Emissão de 10 faturas difertntes, com códigos de baITa" p lGriio FEBRABAN. 
--- .. --_.- .. -- . . .. 

30 7.4 Emissao de 10 avisos de débito pagável diferentes, corn códigos de barras padrão 

I FEBRABAN (Federação Brâsileira de Bancos). 

31 7.5 I El~i5SãO de 10, segundas v~::..s ~erentes do mês anteriG{, ':('1n códigos de barras padrão 

FEBRABAN (Federação BrasileIra ~~:, 
32 7.6 Leitura dos 30 docwnentm, ;,npre~~conforme 7.3 a~~;~ ;::', ~ 'ineio {l"~ "scanner" \ ~ '. 

- -- HIf "t.I""\ A. . . .. ~i ' \'1 
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7.16.5 A Comissão Especial de Licitação convocará nos moldes 'ésb 1:decido nos itens 3.8 e 3.9 

deste Edital, indicado local, datas e horários, as Licitantes J-abilitadas para realizarem a 

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DA FUNCION.A.lADADE DO SISTEMA 

COMERCIAL PROPOSTO. Referida demonstração compp::ende a apresentação pública 

e aberta, do conjunto de telas e programas e do software aplicativo operando com urna 

versão do sistema, instalada em microcomputador da L,(itoillte, com o auxílio de 

projetorêS multimídia, utilizand0 o banco de dados relaciotl2 \ 

7.16.5.1 Não serão aceitos meios alternativos como "video tapes" e a1Jdio-visuais ou apresentações 

em microcomputador com uso d,,: aplicativos tipo "POWer-To;'-t " Windows MS ou similar. 

7.16.5.2 A apresentação do conjunto de telas e programas será u msiderada para se aferir e 

comprovar a funcionalidade do Sistema Comercial propostll , 

7.16,5.3 O não atendimento à convocn;:ão para essa etapa do p :'O( (!SSü licitatório dará causa à 

imediata desclassificação da Lk itante. 

7.16.6 Para o processo de leitura e emissão simultânea de fltl.lT2 S com microcomputadores 

portáteis a avaliação será realizada de acordo com as seguinrF.s condições: 

7.16.6.1 O envelope da PROPOSTA TÉCNICA da Licitante deverá incluir todos os dispositivos e 

equipamentos necessários à demonstração solicitada, tais Cü,,',o "des/aops ", computadores 

portáteis etc, além da relação e especificação dos elemem.:;, incluídos no envelope, de 

modo a permitir a conferência dos mesmos quando de sua abertura. Tal envelope deverá 

ser lacrado e configurado de modo a proteger seu c'Jn ·. ~ 'ido. É opcional a entrega 

jUllta':E",nte com a proposta ttcnica de periféricos C( ,' D Monit0r, Mouse, Teclado. 

Estabili::.ador optar In)' t:quipa.mento tipo desk-top 

(computador de 

dernonsiração. 

ocasião da convocação par\. 



N." 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

, . 

sub-item 7.16.5 deste Edital, CONSIGA INTEGRALMENTE (Nota 10) ou NAO 

CONSIGA INTEGRALMENTE (Nota 5) completar a demonstração correspondente, 

mediante a expressão: 

Será automaticamente desclassificada a Licitante que não alcançar N D = 6,0000. 

QUADRO DE QUESITOS PARA O SISTEMA COMERCIAL PROPOSTO 

1 

ITEM :QUESITO . 

I CARACTERISTICAS TECNICAS DO SISTEMA 

1.1 Software. 

1.2 Sistema Gerenciador de Banco de Dados. 

DEMONSTRAÇÃO DO BANCO DE DADOS RELACIONAL A SER UTILIZADO 

2 ATENDIMENTO AO USUARIO 

2.1 Localização de dados cadastrais do imóvel: 

(a) n.o de inscrição no cadastro; 

(b) Nome da rua; 

(c) Nome do usuário. 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 

2.2 Histórico de leituras e consumos, no mínimo dos últimos 10 meses. 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 

2.3 Histórico de pagamentos dQs 10 últimos meses, especificando banco, agência, data de 

pagamento e valor. 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 

2.4 Demonstrativo geral de débitos pendentes, especificando a referência, data de 

vencimento, multa(s), e o(s) valor(es) correspondente(s). 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 

2.5 Registro das modificações de consumo e valores, com se ctivos motivos no' 

mínimo dos últimos 6 (seis) meses. 
~COMrOO ' 

~~~ ~ 
DEMONSTRAÇÃO EM TELA ~ ~~ 

,O . ~ . [\ . , 

Â~ ~~j!JQJ; 

~ p~~ 
45 \' 

!TAi1:IA '\ 



8 2.6 Visualização completa do cadastro, incluindo dados da: ligação, do imóvel e usuário, da 

forma de entrega da conta (débito automático etc). 

DEMONS1RAÇÃO EM TELA 

9 2.7 Tabelas do sistema, no mínimo as de tarifas, preços de serviços, tipos de categorias e 

economias, ocorrências de leitura, grupos de leitura e vencimento de contas etc. 

DEMONS1RAÇÃO EM TELA 

10 2.8 Documentos de saída, como 2" via da conta, extrato de débitos em aberto, ordem de 

serviços comerciaís etc. 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

11 2.9 Admissão de registro de alterações de dados no cadastro dos usuários, motivados por 

reclamações e!ou outros fatores . 

DEMONS1RAÇÃO DO PROCESSO 

12 2.10 Procedimentos de segurança, como o uso de senhas de acesso a determinadas rotinas e 

registro nominal de todos os movimentos diários realizados por cada operador. 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

3 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 

13 3.1 Solução completa para a operação do sistema de manutenção e serviços quanto a: 

(a) Programação de serviços; 

(b) Pesquisa dos serviços cadastrados; 

(c) Emissão de relatórios estatísticos; 

(d) Emissão das ordens de serviços programadas. 

DEMONS1RAÇÃO DO PROCESSO 

14 3.2 Integração das informações da manutenção e serviços com o sistema de atendimento ao 

cliente (personalizado e teleronico). 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

4 FATURAMENTO 

15 4.1 Solução completa para o faturamento convencional, com: 

(a) Digitação das leituras; 

(b) Seleção das ligações com inconsistências de consumo; 

(c) Correção das leituras e consumos; 

(d) Emissão das contas de água, esgoto e serviços. 

DEMONS1RAÇÃO DO PROCESSO 

16 4.2 Integração das informações do faturamento mensal com o si cont<t6jÇ'~mpresa. \ 1I"Jt"' 
f!j ~~ 

. 

~i 18JuJ~1 rei 
46 

. 
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DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

17 4.3 Leitura e emissão simultânea da conta e faturamento pelo método convencional. 

DEMONSTRAÇÃO DOS DOIS PROCESSOS 

18 4.4 Emissão dos relatórios operacionais dos serviços de leitura com, no mínimo, os 

seguintes dados: 

(a) Grupo de faturamento executado; . 
(b) Número de leituras realizadas; 

(c) Anormalidades e alterações cadastrais realizadas; 

(d) Percentual das contas com consumo menor ou igual ao mínimo; 

(e) Volumes micromedidos e faturados; 

(f) Resumo do faturamento, separado por ciclo/grupo de leitura; 

(g) Geração do código de barras nas contas de água, esgoto e serviços, no padrão 2 entre 

5 intercalados. 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

5 ARRECADAÇÃO E COBRANÇA 

19 5.1 Solução completa para o controle da arrecadação, incluindo a captura do código de 

barras, entrada de pagamentos via digitação em micro, seleção e regularização das 

inconsistências de pagamentos e atualização diária da Gobrança. 

DEMONSTRAÇÃO DO FUNCIONAMENTO 

20 5.2 Manutenção registrada e atualizada das informações referentes aos pagamentos 

realizados na rede arrecadadora contendo: 

(a) Data do pagamento; 

(b) Estabelecimento em que foi pago; 

(c) Valores recebidos; 

(d) Multas; 

(e) Outros encargos financeiros pertinentes. 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 

21 5.3 Identificação seletiva dos usuários inadimplentes, permitindo a emissão dos avisos de 

débitos, segundo critérios de seleção. 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

22 5.4 Identificação dos usuários devedores, por vencimentos, meses pendentes, valores 

mensais e globais. 

;.{ff COM ~ DEMONSTRAÇÃO EM TELA ~<r; O~ 

'~ P 
O ~\~ 

.o~/ ~ii '/Qj(j' 47 ' . . • o ...ll 1 
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23 5.5 Identificação dos imóveis com fornecimento de água interrompido por falta de 

pagamento e seleção daqueles que devem ser reabilitados. 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

24 5.6 Possibilidade de troca eletrônica de dados (EDI), com os agentes arrecadadores 

(bancos), dos usuários com débito automático em conta. 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO 

6 INFORMAÇÕES GERENCWS 

25 6.1 Visualização e consulta em tela, no mínimo das informações relacionadas a seguir: 

(a) Resumo do faturamento, total e por categorias, mensal e acumulado; 

(b) Arrecadação mensal e acumulada; 

(c) Indicadores da arrecadação mensal; 

(d) Resumo da receita, por grupos de faturamento e mês de referência; 

(e) Movimento bancário, por banco e agência. 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 
-

26 6.2 Visualização através da geração de relatórios e gráficos, no mínimo das informações 

relacionadas a seguir: 

(a) Resumo do faturamento, total e por categorias, mensal e acumulado; 

(b) Arrecadação mensal e acumulada; 

(c) Indicadores da arrecadação mensal; 

(d) Resumo da receita, por grupos de faturamento e mês de referência; 

(e) Movimento bancário, por banco e agência. 

DEMONSTRAÇÃO EM TELA 

7 SISTEMA DE LEITURA E EMISSÃO SIMULTANEA DE FATURAS, AVISO DE 

DÉBITO E SEGUNDA VIA DO MÊS ANTERIOR 

27 7.1 Carga dos dados integrada com o sistema de gestão. 

28 7.2 Descarga dos dados integrada com o sistema de gestão e relatório de gestão dos serviços 

de campo. 

29 7.3 Emissão de lO faturas diferentes, com códigos de barras padrão FEBRABAN. 

30 7.4 Emissão de 10 avisos de débito pagável diferentes, com códigos de barras padrão 

FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos). 

31 7.5 Emissão de 10 segundas vias diferentes do mês anterior, com códigos de barras padrão 

FEBRABAN (Federação Brasileira ~~Qo/.J ~ , 
32 7.6 Leitura dos 30 documentos impres~'conforrne 7.3 a~ por meio de "scanner" , :\ 

~ \.mt.JJJ2! r 48 ~ P~f. MR.lJi'i 
~PIEMA 



7.16.6.2 A demonstração será feita por, no máximo, dois prepostos da Licitante que deverão nesta 

oportunidade atender os requisitos estabelecidos no item 6.3 deste edital, sendo que, para 

sua realização, somente poderão ser utilizados os elementos contidos no envelope da 

PROPOSTA TÉCNICA. 

a) A Comissão Especial de Licitação deflnirá, a seu critério, para que integrantes da base 

de usuários da máquina em demonstração serão emitidas as segundas vias do mês 

anterior; 

b) Não serão admitidas demonstrações em papel em branco, devendo ser escolhido ' 

qualquer modelo que a Licitante disponha dentro de seu conjunto de usuários onde a 

tecnologia esteja sendo utilizada 

7.17 As Notas Técnicas (NT) de todas as Licitantes serão calculadas mediante a seguinte 

expressão: 

NT= 1/10 (2NpARTEA + 2NpARTEB + 3NpARTEC + 3NpARTED) 

7.18. As notas atribuídas às Propostas Técnicas, as Licitantes desclassiflcadas, bem como o' 

horário e data da sessão subseqüente da Comissão Especial de Licitação; serão tomadas 

públicas através dos meios previstos nos itens 3.8 e 3.9 deste Edital. Da decisão relativa ao 

conteúdo do envelope da PROPOSTA TÉCNICA caberá recurso, na forma da lei . 

7.19. Os equipamentos que flzeram parte da "PROPOSTA TÉCNICA" bem como os envelopes 

fechados identiflcados pela expressão "PROPOSTA COMERCIAL" serão devolvidos, 

aos representantes das Licitantes desclassiflcadas; em caso de ausência dos representantes, 

os envelopes ficarão à disposição dos mesmos em poder da Comissão Especial de 

Licitação de Licitação pelo prazo de 30 (trinta) dias, após o que serão destruídos. 

7.20. 



conteúdo, facultando-se seu exame aos interessados e procedendo eventualmente à 

desclassificação de uma ou mais propostas, de acordo com o disposto nos itens 8.1.1 a 

8.1.8 deste Edital. Todos os documentos contidos nesses envelopes serão rubricados pelos 

membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes das Licitantes 

presentes que assim desejarem. 

7.21. Na análise das Propostas Tarifárias a Comissão Especial de Licitação analisará a 

compatibilidade das mesmas, com o conteúdo da Proposta Técnica apresentada. Havendo 

dúvida sobre a proposta de qualquer das Licitantes, a Comissão Especial de Licitação 

solicitará, por escrito, os esclarecimentos necessários, os quais deverão ser prestados pela 

Licitante, também por escrito, num prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data 

do protocolo da solicitação, exclusive, sendo, porém, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

7.22. Da decisão relativa ao conteúdo do envelope da PROPOSTA COMERCIAL caberá 

recurso, na forma da lei. 

7 23. Ultrapassado o prazo para recurso relativo ao julgamento das propostas, a Comissão 

Especial de Licitação encaminhará o processo ao Prefeito Municipal para a homologação 

do procedimento e adjudicação do objeto à empresa vencedora. 

7.24. Caso, além das hipóteses previstas neste Edital e a critério do Presidente da Comissão 

Especial de Licitação, seja necessário ou conveniente suspender os trabalhos em qualquer 

fase ou ocasião, o local, data e hora da sessão subseqüente serão tomados públicos pelos 

mesmos meios previstos nos itens 3.8 e 3.9 deste Edital. 

7.25. Lavrar-se-ão atas circunstanciadas de todas as sessões, as qUais serão assinadas pelos 

membros da Comissão Especial de Licitação e pelos das 

Licitantes, que assim desejarem. 

8. 



8.1 Serão desclassificadas as propostas: 

8.1.1 Que estiverem em desacordo com o especificado nos itens 6.5 e 6.5.6 deste Edital. 

8.1.2 Que apresentarem, para qualquer uma das tarifas TRA e TRE, valor supenor a R$ 

1,44/m3 (um real e quarenta e quatro centavos de real por metro cúbico). 

8.1.3 Para as quais, tendo havido a solicitação de esclarecimentos prevista no item 7.22 deste 

Edital, não haja sido a mesma atendida no prazo estipulado no mencionado item. 

8'.1.4. Nas quais se verifique, com base na análise prevista no item 7.21 deste Edital, 

inconsistência entre os valores propostos para as tarifas TRA e TRE e os valores das 

variáveis e parâmetros declarados pela Licitante em sua Proposta Comercial. 

8.1.5 Que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que 

não tenham demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os 

custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade sejam compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

8.1.6 Nas quais o Plano de Obras esteja em desacordo com as datas máximas. para início da 

operação das unidades previstas no ANEXO 11 "Termo de ReferênciaJExigências do 

Poder Concedente/Condições Pré-Estabelecidas" deste Edital, subordinando-se tal 

regra ao início da concessão dos serviços. 

8.1.7. Que revelem elementos ou dados de natureza comercial na Proposta Técnica, os quais 

deverão constar exclusivamente da Proposta Comercial. . 

8.1.8 Que recebam pontuação insuficiente em decorrência dos procedimentos de avaliação 

descritos nos itens 7.12 a 7.15 deste Edital. 

8.2 
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I - À Proposta Tarifaria que apresentar o menor valor p"ró. a TRA em R$/m3, será 

atribuída a nota igual a 10 (dez) pontos. 

II - Para os demais valores propostos para a TRA, serão :itri buídas notas econômicas 

inversamente proporcionais aos seus valores, segundo a illn:nula: 

Onde: 

NC = Nota Comercial da Licitante i 

TRAm = 

T RAi = 

Menor v 'l l'1r (R$/m3) proposto na lic. ita,; ,io para a TRA. 

Valor pr,>posIO (R$/m3) pela Licitank •. 

8.2.1 A Nota Final (NF) de cada L ;"i'2nte será então calculada pd :l seguinte expressão: 

Onde: 

NF Nota Fina: 

NT N" "J l T Ú .'1 1 . Find 

NC Nota COIn<:>rcial Final 

8.2.2 As Licitantes serão c!assifi~2.d . ~. pela ordem decrescente d'l; l'iút2S Jl'il!ais. 

8.3 Caso duas ou mais proposta;' ;JDresentem o mesmo valor pma a nota é.cima mencionada, a 

vencedora da ~íiQQ~s.,#J.ela que apresentar o menor \·u.k.r de ']['RA, ·Caso o empate 
~ ", " 

persista, a v,~do':lI da li~itl ; ·:~ j, será aquela que apresen':r.,;' a maior NT . Caso o empatll.\ , 
liê%,ª,-(\ .~ 
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persista, o desempate será feito de acordo com os critérios estipulados no parágrafo 2° do 

Art. 3° da Lei Federal 8.666/93 e, prevalecendo o empate, por sorteio, obedecidas as regras 

fixadas no parágrafo 2° do Art. 45 da mesma Lei. 

9 ASSINATURA DO CONTRATO E INÍCIO DA OPERAÇÃO 

·9.1 Homologado o julgamento desta licitação, a Licitante à qual for adjudicado o objeto da 

mesma deverá tomar as providências necessárias para dentro do prazo de 60 (sessenta) 

dias a contar da data em que for notificada da adjudicação, assinar o instrumento de 

contrato. 

9.1.1 Na ocorrência de impedimento no cumprimento do prazo estabelecido no item 9.1, por 

motivos de ordem administrativa, imputáveis aos órgãos públicos envolvidos, o prazo 

fixado no referido item, será prorrogado em tantos dias quanto durar o atraso ocorrido. 

Caso a Licitante Adjudicatária for um Consórcio, o mesmo deverá providenciar a 

constituição de uma Sociedade de Propósito Específico, mantida as mesmas condições e 

proporções de participação das empresas consorciadas, cujo o objeto será a exploração da 

concessão de serviço público de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos 

sanitários, devendo comparecer na Prefeitura do Município de Itapema para assinar o · 

contrato de concessão no prazo estabelecido no item 9.1·. 

9.3 O capital subscrito e integralizado da empresa de propósito específico acima mencionada 

deverá corresponder a no mínimo 20% (vinte por cento por cento) do valor dos 

investimentos previstos para o primeiro ano de concessão. Referido capital social deverá 

corresponder a partir do segundo ano, em 30 de abril de cada ano, a no mínimo 20% (vinte 

por cento) do valor dos investimentos que a Concessionária irá realizar até a extinção da 

Concessão. 
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9A o valor do contrato será calculado com base nos valores da projeção de receitas da 

Proposta Tarifaria da Licitante vencedora. 

Ao comparecer para a assinatura do contrato, a adjudicatária da licitação ou a empresa de 

propósito específico deverá apresentar garantia, em qualquer uma das modalidades 

previstas no parágrafo IOdo Art. 56 da Lei Federal 8.666/93, de valor igual a I % (um por 

cento) do valor do contrato (calculado de acordo com o disposto no item 9.4), garantia 

essa que, quando prestada por seguro-garantia ou por carta de fiança bancária, deverá ser 

válida por 13 (treze) meses e que deverá ser renovada anualmente conforme disposto no 

ANEXO 05 "Minuta do Contrato de Concessão" deste Edital. 

9.6 O valor da garantia acima especificado aplicar-se-á apenas durante os 5 (cinco) primeiros 

anos da concessão, sendo reduzido para 0,5% (cinco décimos de um por cento) nos 10 

(dez) anos subseqüentes e para 0,25 % (vinte e cinco centésimos de um por cento) nos 

últimos 10 (dez) anos do período de concessão. 

9.7 A Licitante vencedora, caso deixe de cumprir o disposto no item 9.1 deste edital terá 

executada a garantia prestada de acordo com o item 6.2.4.4 do mesmo, ficando, além 

disso, sujeita às sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal 8.666/93. 

9.8 A transferência de funções para a futura Concession~a e o início de suas atividades 

obedecerá ao estipulado no documento intitulado "Diretrizes básicas reguladoras da 

transferência de funções ANEXO 17 ao presente 

Edital. 

A.n I I . ~\ 
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10 PEN AL IDADES 

10.1 O nã,,-éumprimento, pela Concessionária, de qualquer das obrigaçõe~ estabelecidas no 

contra tu, ensejará a aplicação, [~~ i ) município, das penalida,_i",s a seguir indicadas, sem 

prejuízo de outras previstas em lei: 

a) advertência escrita; 

b) I::~ ir ,,~ 

c) de~ldruçãG ele caducjjade ua '_ll ll ccssão. 

10.2 A penalidade de advertência escríia imporá à Concessionária o dever de cumprir, no prazo 

estabc:!"cido, as obrig:l.ções C0.l' '::ê.tuais em que esteja inadimpl ;'nte e será aplicada quando 

10.3 

Não permitir o ingresso do pes,.oal do município para o exercício da fiscalização na forma 

previstn n~Sle ~nst.-l\n1ento ; 

Impé: :.i: . é.!:c:.so aoc livros, ~.r: cumentação contábil e demais inforrnações correlatas à 

prestação dos serviços; 

Dei,_", ,i,: j::·~.>\it:, :_': ?r~\.w esti~ju lado, as informações solicitadas; 

De~'-'~ "! Jll'i r ,.u!uqu::.:: uma das r . J ~·~g3ções assumidas neste iL c'umen'l.u ou ser negligente, 

imp;'ur:kllte vii. :tgi: '~:iin imperi<:: ia·no cumprimento das mesma';. 

Não Lar d,jJ ,~n']';:l)S , u·:tbéihlO\ :. obras, andamento compaf'::;.l com o cumprimento dos 

compromissos estipulados no E.Jital, e seus anexos. 

Sem prejuízo da obrigação de [t.::"arcir os danos eventualmeme causados ao município ou 
, . . ~--'''''''-'' 

f eL' " S~J~<i;.~m~ àÓ~~: imposta ,~~_elO MunicíPiO~~.' 
«iS {;"- ' .. 

tA '", '. . ~ '. 
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1003.1 

10.3.2 

calculada com base no FMAI - Faturamento no mês anterior ao da ocorrência da 

infração nos seguintes casos: 

Reincidência em infração sujeita a penalidade de advertência escrita, em número igualou 

superior êt 3 (três) no prazo de um mês: multa equivalente a 1/1000 (um milésimo) do 

FMA1. 

Não atendimento do estipulado nos ANEXOS 10 e II do Edital, em qualquer data do 

período ,',,~ concessão: multa ci ~ ári<-, a ser aplicada a cada infraçiio, eqL'ivalente a 111000 

(um mtlt:.;imo) do Fr"r, I des':;.; a dála da constatação da infraçãl' até a data em que seja 

alcar'vada a condição estipulada. 

10.4 As Illth'~, aplicáveis somente após processo administrativo regalar, assegurado à 

Conc::.:;s:unfuia lJ direi to à dé'l'"s~ prévia, deverão ser recolhid,õs pel:! mesma no prazo 

estabd,,~;do, 

10.5 Na ocorrência de valores superiores aos estabelecidos no ANEXO 10 "Especificações 

para , :;,n't'i~ adeqJJsdlG'" ,;c Edital, para os índices de Ob.;lTUção de redes e ramais 

domi;.;;ii:ües d~ esgotJ (lORC ó IJRD), a Concessionária juntm",:nte ~ :Jrn o Município de 

ltape[jlá dc:verá pro!ülJver, t,l1 a." 6 (seis) meses da constatação da irregularidade, 

campanha educativa que vise eO[lscientizar a população para o uso adequado das 

insta!;;.çõc:s. 

10.6 A caJu_:Jad,- será G..:;;larClda liilii,'!ú fJc:.lITer alguma das hipók oes pl'cvistus pelo Art. 38 

10.7 Os VW0l c S referentes à apE"ó.çã0 df' qualquer multa por pálie do Poder Concedente, 

atravts úo Si'dRC - ~:ISTEM.A !l,'liJNICíPAL DE REGULAÇAO E CONTROLE DOS 

SERV:~OS COi\!CEDIDO S ~:E .I.<jUA E ESGOTO DE ITAPi:':MA, serú descontado do 

segil11J garantia úÜ'l wdu peia L i~ i :a!lte vencedora qUarJdo da .lssinatufa do contrato de 

conct!!).:. L~o. 
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11 LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS 

11.1 As garantias prestadas em atendimento ao item 6.2.4.4 deste Edital serão liberadas: 

a) Às Licitantes inabilitadas ou desclassificadas, depois de decorrido o prazo previsto 

:lO in~i!>(' I do Art .. 109 dê. Lei Federal 8.666/93 ou caso haj a renúncia expressa ao 

direito de recurso; 

b) As Licitantes classificadas, mas não convocadas para fi rmar contrato, após a 

(J.:,jS;i.1atufa do conTrato; 

c) Após a data de vencimento da proposta, em não havendo prorrogação, as garantias 

prestadas serão liberadas às lespectivas Licitantes. 

11 .2 A garantia em dinheiro será devolvida arualizada monetariamente. 

1·1.3 Na prcslaí:ã0 de garant ia em títulos de dívida pública será exigida a transferência para o 

Municipio, mediante endosso, dos títulos caucionados. 

11.4 Se a ó<il';;r;ti:. lor prt;stada medi&llte carta de fiança bancária, esta deverá ser feita por 

est~beJccirnento bancário lega lnmte autorizado para tal e para se, cumprida no Município 

de Itap:: ril.-:" :;f:ndo qUl~ : 

11.4.1 

11 .4.2 

11.4.3 

Quando se tratar da garantia prevista no item 6.2.4.6 deste Edital, a carta de fiança 

banc~;~.'. deverá seI k it::. dt: :'c0kC t:Om o ANEXO 13 "Mod!!lo de carta de fiança 

ball<::;;-[õ. parI! garmnj2 e ;1 lT q :-l :;I.:l", sendo o prazo da mesrlla de 120 (cento e vinte) 

dias é ' .. 1 .:'dc ,: ~,. Jatu F evistE f>"l'2 in ;cio da abertura dos envelopes; 

Quawb :;1'; tr,,:x da garar,t:a pi é:\ iJ':2. no item 9.7 deste Edital, a carla de fiança bancária 

dev et<! ~l';: I,,;là. de acúr.:1ü COlE;) , !";,E;~O 14 "Modelo de carta de li m ça b<lilCária para 

A liberação da garantia a ser , .. réSB 'a em aten '. G5Giw iillw 9.7 ocorrerá tão somente 

após :. i!e:.iar.'.çic (~e em:c ,Id" ; lItl , da l iftessão por ~Usql,,~r da~ modalidade~: · 
! I P 'Io ) 1 f, ~ "'~'" 
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12 

12.1 

In.l 

12.1.2 

12.1.3 

12.1.4 

12.2 

legalmente previstas, sendo certo que os descontos eventualmente efetuados serão 

revertidos em beneficio do Mlmicípio de Itapema, desde que não haja quaisquer questões 

pendentes entre a mesma e a Concessionária. 

ASPECTOS COME.!lClrJ1S 

Tarif3s e Pre"os 

Além de outras fontes provenienies de receitas alternativas, acessólias ou de projetos 

assvc;ados C:este Editai, a f.!l<lUneração da Concessionária resultará da cobran ça das tarifas 

de prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, da cobrança 

dos P _·Cl'OS de; serviços específicos prestados aos usuários, no Município de Itapema, tudo 

conforme estabelecido nos itens que se seguem. 

As tmi ras de oresta.;Ho dos serVJços de esgotamento sanitário serão as constantes da 

EstrU\1 1Ta T'lli fária Tabela 01 constante do ANEXO 08 "Estrutura Tarifária" do Edital, 

tomando-se flor basr. os valores da TRA e TRE (Tarifa Referenciais de .Ã.gua e Esgoto 

respectivamente), constante da P!!)posta Tarifaria da adjudicatária da licitação. 

Os p·,;, ')S Jo~; Se.P ' IÇOS e~.pr: L jf.' .: ljS serão, os constantes de Tabela 02 constante do 

ANE X(: ü~ " .E stm~l1ra TarR.~·ád;l" <lv Edital, tomando-se por base 0 :; va;ores da TRA e 

TRE Cfarifn Rderi'nciais d " A~;ua c Esgoto respectivamente), Cüllstante da Proposta 

Tari fa:::a da 1djudicatiIia C:" .i: .u;·'jo. 

Par:: c :.t.:l.llc di:.s CCLl.::!: In;:::: .: ;~ i :; .:: . t,;~gotos, o volume de esgotos a s'.:: ::- con:;iderado é igual 

ao' _ .·.~! ~1 ::.,; ::c ~ -6La : . . ,.!.Jidc· H I I It.'LÍ<)t~ O , exceto em casos especiais onde ::.. Concessionária 

po.:L ( ,do!::!" ,_ utrê~. rnedidG.:i pé.." avaliar o volume de esgoto lallçad ;:, na rede coletora ou 

~:. 
~ 
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·12.2.1 Princípios básicos da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

12.2.1.1 O equiiibrio econàmico-Íinanceiro do contrato será mantido ao longo do período da 

concessão, mediante a ap;icaçáu dos instrumentos da alteração de tarifas e/ou da 

repacl1mção d~ dáv-sulas r. /)ntra~-'2i~; . 

12.2.\.2 A alteração das truifas e <l repactuação de cláusulas contratuais têm como objetivo 

assegurar o equillbrio econômIco-financeiro do contrato, desde que os usuários sejam 

preselvados de quaisquer efeitos decorrentes da ineficiência da Concessionária ou do 

descUL'1primento, pela mesma, das condições contratuais, entendendo-se que não se 

caracterizam como tais os causados por fatores alheios à capacidade de previsão ou 

ger .:: . ~;atTIl: ;J t'J da C;llces.;icl.lári.a. 

12.2. \.3 O equilíbrio económico-ünanceiro se caracteriza pelo estado contratual de equivalência 

entre ':':; encat'gos da Concessionária e as retribuições que lhe são devidas pelos usuários 

das :;,:rviço~., mediante aplinç 'ir, das tarifas correspondentes, de acordo com a equação 

eco:1é'mico-financei ra acord;;.drt. 

12.2. \.4 A _ .:lllute r.r; fiCl elo cq'Jilíbrio eC0:}0mico-financeiro do contrato será realizada mediante a 

antliie, consideração e deci'>iio, ;lO ambito do SMRC - Sistema MU:1icipal de Regulação e 

Controle dos serviços conce.:.i(tos, q 1l!l.i1to aos fatores capazes de modificá-lo, os quais são, 

pa:m ú!: fins deste Edital, definido ';omo Fator de Reajuste (FR). 

12.2.1.5 O " ii :P' '' será detemlinado crntà rme procedimento estabelecido no item 12.2.2. 
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12.2.1.6 Qualquer das partes contratantes poderá solicitar, a qualquer tempo, mediante justificação, 

o início de um processo de verificação da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro , 

nos telm os do item 12.2.3. 

12.2.1.7 Qualquer alteração de tarifas será calculada pela seguinte expressão: 

Onde: 

·~['P..AI - é o novo va.lor procurado da Tarifa Referencial de Água, obtido mediante 

multiplicação, cio FI<. pd a Tar ifa Reterencial de Água em vigor (TRAo), sendo que 

no primeiro reajuste a TRiI.o corresponde a TRA apresentado pela Licitante 

"",ncerJora, objetivando resl3urar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

T RA (l - é a Tarifa Ref~renc i al de Água em vigor, ou quando se tratar do primeiro 

reajuste a Tarifa Referencial de Água apresentado pela Licitante vencedora 

12.2.1.8 Para os efeitos deste edital, (;(' 'lsidera-se que o equilíbrio econômico-financeiro do 

conrra l) e~·t{·. mar_ti:i ~ :;e:!l p l f. C l j', Cl Valor Presente Líquido (VPL) do empreendimento, 

calcul:i:!o à :án d~ descoi:t.-: ~3jj :: ll l"da pela Concessionária em sua Proposta Tarifaria, se 

manti- <: 1" entre 95% (novellia_ e cinco por cento) e 105% (cento e cinco por cento) do VPL 

contrallml. 

12.2.1.9 O VPL. contratual é: ª~;(~~~~~!,!;ado pela Concessionária na sua Proposta Tarifaria ou ;-;. '.....)... .~ \ J.~~ 

aquele decoiTentef~?"l'evisão c()rrt?~~l resultante da aplicação das regras destinadas à 
h", .~\\ 

n ~ ((8,)~ I HJf:lf~ ___ -' ~ 
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manutellção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, confoffile estabelecido em 

12.2.3. 

12.2.1.1 O Para (, ~ efeitos deste editnL "regi ,Le de eficiência" é o expresso pelos indicadores de 

produ:,iv:dad.: declal'.ll'05 pd <: " dj'~<ii" atáTia do contrato de concessão i',li Proposta Tarifaria 

aprescll tada à licitação. 

12.2.1.11 As alterações de t· 'ifas niic, p:xieriío fundamentar-se em nenhuma ineficiência da 

Concessionária, devendo, porcanto . realizar-se em condição de plena conformidade com o 

regime de eficiência. 

12.2.1.12 EntenrJe-se l:t\e os 'V ,l lNes m '?Co/(); j: ela adjudicatária do contrato de concessão para as 

tarifas l.'RA (Tui:ía Ref"rcnd:H li" .4.gua) e TRE (Tarifa Referencial de Esgoto), 

sendo oln·;g.J,tol'imnente T {A = TRE asseguram necessariamente o equilíbrio 

econôllúco-financeiro do conlnto, bedecidas as demais condições estipuladas no Edital e 

seus A:~exo :;. 

12.2.1.13 A rr :;[l .m:;ahilictacte ~da exer'.'{~20 cI"S procedimentos descritos nos itens 12.2.2, 12.2.3 e 

12.2.4 $·erá da Concessionári9 e analisado pelo SMRC - Sistema Municipal de Regulação 

e Cort!-" le 0 0 S Servi.; ,)s de AgJa e E sgotos de Itapema. 

12.2.2 Mam,j f>lwào !lo equi1.ihrio econômi,:o-financeiro mediante consideraeão do FR - Fator de 

Reajl' ste 

PREFEITURA MUI '\1.' ' ·A i. r li ITft . ~8!I! AJ:i C' SD!TAL DE CONCORRÊNCIA ? t: BLlCA nO 00412003 

12.2.2.2 A ilM7. de l'cferê!lcia de p l'eçc;s de todos os insumos utilizados peias Licitantes, bem 

como dos valores propOS!, 'S . a,'2 1$ tarifas TRA e TRE, é o dia 15 (quinze) do mês 

anterior ao da. data- Ii:nite previ"ta:lilf:l apresentação das propostas. 
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IPQo _ é o mesmo índice acima, correspondente ao segundo mês ~'1terior ao da data de 

referêi,cia de preços; 

ICCi _ é o índice da caiu. a IA. (Índice Nacional da Construção Civil) da Revista 

Conjwlrura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, correspondente ao segundo mês 

anteri Of ao da alteraciiu; 

ICCo _ é o mesmo índice a') Íma, (: )lTeSpolldente ao segundo mês anterior ao da data de 

referência de preços; 

IGPM'Í _ e o ind\c,~ GemI .ie 1· r'.~ços do Mercado - IGP-M, publicado pela Revista 

Conjuntura Econômica da Funda\:ão Getulio Vargas, correspondente ao segundo mês 

anterior ao da alteração; 

IGPM I) _ é o meWl:< índice 3'::Lr,13, orrespondente ao segundo mês anterior ao da data de 

12.2.2.4 Na bilJ6tese de um ou mai< índices não estarem disponíveis na época prevista para o 

cálc .1! ': do F R, s<: ,ão mil i;i.;.G<lS os ultimos valores conhecidos, fazendo-se, quando 

pub;lCa(]os Uo ;r.G i;;~s definitivos, a imediata correção dos cálculos. 

12.2.2.5 Se, ri"! qualquer IT\(,tiv<" for Sl\.;p~fiSO o cálculo dos índices acima mencionados, serão 

adN'H ')5, por um periodo \12'0 ;;up\xior a 6 (seis) meses, outros índices de custos ou preços, 

escolbidos de comum acordo ,!ntrr:: a.s partes. 

12.2.2.6 
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formação do valor da tarifa de referência serão estabelecidos no âmbito do SMRC 

Sistema Municipal de Regulação e Controle. 

12.2.2.7 Sempre que forem constatadas modificações substanciais na participação dos diversos 

componentes de custos previstos na fórmula de cálculo do FR, a mesma poderá ser 

' alterada, visando sua adequação à nova realidade. 

12.2.2.8 O procedimento estará completo quando o novo Valor Presente Líquido (VPL) da 

concessão, calculado com base na mesma taxa de desconto ofertada pela Licitante e 

constante da sua Proposta Tarifaria, estiver determinado. 

12.2.2.9 Caso haja divergência superior a 5 % (para mais ou para menos) entre o VPL apurado na 

revisão do planejamento econômico-financeiro da concessão e o VPL contratual estará 

caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 

12.2.2. 10 A Concessionária deverá, obrigatoriamente, adotar sistemas de contabilidade legal e 

gerencial que permitam e simplifiquem o processo de revisão do planejamento de que trata 

este item. 

12 .2.3 Procedimentos de reajuste das tarifas 

12.2.3.1 Se os procedimentos a que se refere o item 12.2.2 revelarem que o equilíbrio econômico

financeiro do empreendimento se mantém, os reajustes tarifários serão realizadas pela 

fórmula do item 12.2. 1.7. 

12.2.3.2 Se os procedimentos a que se refere o item "' . ~M'l9 m que o equilíbrio econômico-
~v O 

financeiro não se mantém, os reajustes t 'os serão rea1? os como segue. .~ <f ' \>' ~. 

8~JiJSLJj / / - \ .' M \ ~ref.fvktn I fPV 6S~, . 
-..L fAPEfWJ· ./' / 
~" 
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12.2.4.3 Identificar-se-ão as causas que levaram à divergência apurada entre o novo VPL 

encontrado no processo de reajuste do planejamento econômico-financeiro da concessão e 

o VPL contratual. Esse processo de identificação será feito pela comparação dos 

parâmetros e variáveis adotados na revisão do planejamento e da proposta da Licitante 

vencedora, no caso da primeira revisão. Do segundo reajuste em diante a comparação será 

feita com os documentos gerados no último processo de ,reajuste. 

'12.2.4.4 O processo de reajuste poderá indicar a necessidade de aumento dos valores das tarifas no 

caso de o novo VPL ser igualou inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do VPL 

contratual ou a redução dos valores das tarifas no caso de o novo VPL ser igualou 

superior a 105% (cento e cinco por cento) do VPL contratual. 

12.2.4.5 Os novos valores das tarifas TRA e TRE deverão ser determinados de tal fomla que se 

obtenha o VPL contratual, calculado com base na ·taxa de desconto declarada pela 

Concessionária em sua Proposta Tarifaria. Nessas condições considerar-se-á que o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato foi restabelecido. 

12.2.4.6 No caso de o resultado econômico-financeiro da cóncessão ter sido pIor do que o 

planejado e conseqüentemente o reajuste destinar-se ao aumento das tarifas, as mesmas 

somente serão aumentadas se a análise a que se refere o item 12.2.4.3 demonstrar que a 

piora do resultado econômico-financeiro da concessão deveu-se a fatores fora da 

capacidade de gerenciamento e controle da Concessionária. No caso de haver uma 

combinação de fatores cuja responsabilidade é da Concessionária com outros fora da sua 

capacidade de controle e gerencianlento, os novos valores das tarifas deverão ser 

' determinados admitindo-se, para os itens de responsabilidade da Concessionária, as 

\ 
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12.2.4.7 No caso de o resultado econômico-financeiro da concessão ter sido melhor do que o 

planejado e, conseqüentemente, o reajuste destinar-se à redução das tarifas, .as partes 

deverão, caso a caso, encontrar um critério para o rateio do resultado positivo. De modo 

geral, o rateio deverá favorecer a Concessionária se os fatores que possibilitaram a 

melhora do resultado forem fruto, predominantemente, de seu esforço e competência 

técnica e gerencial. Por outro lado, se a melhora do' resultado for fruto de fatores 

ambientais, alheios ao desempenho da Concessionária, o rateio deverá favorecer os 

usuários. 

12.2.4.8 A análise a que se referem os itens 12.2.4.6 e 12.2.4.7 deverá resultar no cálculo e 

definição consensual, do fator FR (aplicável a TRA e TRE), os quais, conforme 

prescrevem esses itens, poderão asswnir valores infeliores, iguais ou superiores a I (um), 

sendo tal defmição resultado da consideração simultânea da possibilidade de serem 

realizadas reajustes tarifários e/ou repactuação de cláusulas contratuais, configurando. 

assim, reajuste contratual. Tal reajuste poderá se referir ao VPL contratual, a TRA, a TRE 

e a outras cláusulas contratuais especificas, considerando tais fatores de modo individual 

ou combinado, sempre com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. 

12.2.4.9 Uma vez estabelecidos os valores de FR, aplicar-se-á a expressão geral estabelecida no 

item 12.2.1.7. 

12.2.4.10 Todo processo de reajuste de tarifas deverá ser justificado e circunstanciado no âmbito do 

SMRC - Sistema Municipal de Regulação e Controle. Ao final do processo, todas as 

variáveis, parâmetros e cálculos deverão estar devidamente registrados, de forma a 

constituir a base documental para as revisões subseqüentes do planejamento econômico

financeiro da concessão. 

\ 67 ' ., 
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12.2.4.11 Estabelecida a TRA alterada, ela será aplicada às Tabelas 01 e 02 do ANEXO 08 

"Estrutura Tarifária" deste Edital. 

12.2.4.12 Decidido ° reajuste, a Concessionária poderá praticar as novas tarifas. 

12.2.4.13 Os valores serão reajustados anualmente, sem prejuízo da possibilidade da redução deste 

prazo nos termos previstos na Lei 9.069 de 29 de junho de 1995, considerando-se como 

data base a data da apresentação da proposta de tarifa. 

12.2.5 Revisão da Estrutura Tarifária 

12.2.5.1 A revisão da estrutura tarifária, entendendo-se como ·tal a modificação dos limites das 

faixas de consumo, da relação entre os valores das tarifas de cada faixa, bem como das 

categorias de uso, poderá ser feita a intervalos de I (um) ano, se outro prazo não vier a ser 

permitido legalmente. 

12.2.5.2 Qualquer processo de revisão terá inicio mediante solicitação da parte interessada 

contendo, todos os detalhes pertinentes, e a justificativa dos motivos que tomam 

necessária a revisão. 

12.2.5.3 Aprovada a revisão, a nova estrutura tarifária será baixada por decreto, que estipulará a 

data a partir da qual a Concessionária ficará autorizada a praticá-Ia. 

13 RECURSOS 

Serão admitidos apenas os recurs . 109 da Lei Federal 

8.666/93, os quais 

r 
/ 
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14.1 

Presidente da Comissão Especial de Licitação de Licitação e entregues, mediante 

protocolo, à Avenida Nereu Ramos, nO 134, Centro, ItapemalSC. 

SEGUROS 

, Além dos seguros obrigatórios por lei, a Concessionária se obriga a contratar e manter em 

vigor, durante todo o período de concessão, os seguros identificados a seguir e 

especificados mais adiante: 

14.2 Seguros de danos materiais: seguro de nscos de engenharia e seguro do tipo 

"compreensivo", abaixo especificados. 

a) Seguro de riscos de engenharia - Este seguro proporcionará a cobertura a danos 

materiais que possam ser causados às obras decorrentes do contrato de concessão, 

sendo que o referido seguro deverá ser contratado à medida da execução de cada uma 

das obras ao longo do período de concessão. A importância segurada da apó lice do 

referido seguro deverá ser igual ao valor total de cada uma das obras. 

b) Seguro do tipo "compreensivo" - Este seguro proporcionará a cobertma de danos 

. materiais aos prédios, instalações, máquinas e equipamentos cedidos pelo Município 

de Itapema, ocupados pela Concessionária e que apresentem vinculação com o obj eto 

da concessão e o valor segurado deverá corresponder ao custo de reposição, 

considerando a depreciação pelo uso e estado de conservação na data de início de 

cobertura da apólice. 

c) Seguro de responsabilidade civil geral - Deverá ser contratada cobertura de danos 

materiais, morais e/ou pessoais a terceiros que possam vir a ser imputados à 

Concessionária em virtude da existência do contrato de concessão. 

14.4 Condições Gerais dos Seguros 
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14.4.1 

14.4.2 

14.4.3 

14.4.4 

Todos os seguros deverão ser custeados pela Concessionária e contratados com 

seguradoras de sua livre escolha em operação no Brasil. 

A seguradora deverá obrigar-se a informar à Concessionária e esta ao Município de 

ltapema, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre quaisquer fatos que impliquem o 

cancelamento total ou parcial dos seguros previstos, redução de coberturas, aumento de 

. franquias ou redução das importâncias seguradas, devendo além disso avisar, com uma 

antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias, o vencimento de seguros. 

A Concessionária deverá fornecer ao Município de Itapema, num prazo de até 30 (trinta) 

úteis dias do ténnino de cada ano fiscal, um certificado, confinnando que todas as apólices 

estão válidas naquela data e que os respectivos prêmios vencidos se encontran1 pagos. 

A Concessionária poderá alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer condições 

das apólices previstas, visando adequá-las às novas n~cessidades que venham a oconer 

durante o período de concessão. 

15 DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 Os 'casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação. 

15.2 Fica eleito o foro de Itapema, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, para 

a propositura de qualquer açao referente a esta licitação e/ou ao contrato dela deconente. 

15.3 A autoridade competente tem o dever de declarar nula a li citaçãO na oconência de ilegalidade . 

no processamento ou no julgamento, ou poderá revogá-la se considerada inoportuna ou 

inconveniente ao interesse público, por fato superveniente, devidamente comprovado, sem que 

por esses fatos tenha que responder por qualquer indenização ou compensação assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

15.4 A aceitação da proposta vencedora pela auto . dade competente obriga a sua proponente à 

-' I d b' d I" - \C- COiWô,Q; execuçao rntegra o o ~eto a lCltaç ~'as con l\'06 ropostas, não lhe cabendo direito a , 

~I '%i\ \ . 0J) I J/ Z~ 
,~~-01~F ~ 70 " 

"! ;APE!~iJIà --;; 
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qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua 

proposta, em virtude de seus próprios erros ou omissões. 

15.5 As propostas deverão ser assinadas pelo(s) Representante(s) Legal(is) da Licitante. 

15.6 As Licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas, não 

cabendo responsabilidade por tais custos a outrem, quaisquer que sejam os procedimentos 

seguidos nesta Licitação ou os seus resultados. 

15 .7 De qualquer ato praticado pela Comissão, os interessados poderão valer-se do disposto no 

ruiigo 109 da Lei 8.666/93 e na Lei 8.883/94, e alterações posteriores. 

15.8 O Município de Itapema se reserva o direito de anular ou revogar a presente Licitação não se 

obrigando a qualquer tipo de indenização ou compensação por propostas rejeitadas ou 

perdedoras. 

16 ANEXOS 

Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante, os seguintes documentos: 

ANEXO 01-

ANEXO 02-

ANEXO 03-

ANEXO 04-

ANEXO 05-

Texto da Lei Municipal 2.079/2.003 de 16/0412 .003 

Texto da Portru·ia 109/2003 publicada em 12/07/2003, nomeando a 

Comissão Especial de Licitação. 

Decreto Municipal nO 049/2003 - Aprovação do Regulamento de 

Serviços e os Critérios de definem a prestação do serviço adequado. 

Decreto Municipal n° 048/2003 - Criando o SMRC e aprovando as · 

Normas Internas de Funcionamento. 

r ; 
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ANEXO 06 -

ANEXO 07-

ANEXO 08 -

ANEXO 09-

ANEXO 10-

ANEXO 11-

ANEXO 12-

ANEXO 13-

ANEXO 14-

ANEXO 15-

ANEXO 16-

ANEXO 17-

ANEXO 18-

ANEXO 19-

Estimativa do Valor do Contrato. 

Relação dos Bens Reversíveis e Informações Gerais sobre o Sistema. 

Estrutura Tarifária 

Regulamento de Serviços. 

Especificações para o serviço adequado. 

Termo de ReferêncialExigências do Poder Concedente/Condições Pré

Estabelecidas. 

Termo de Referência para Elaboração da Proposta Tarifaria. 

Modelo de Carta de Fiança Bancária para garantia da Proposta. /' 

Modelo de Carta de Fiança Bancária' para garantia do Conlrato./ ' ·· 

Modelo da Declaração solicitada no item 6.2.2.5 do Edital .......... · 

Especificações Técnicas para o Sistema Comercial. / . 

Diretrizes Básicas Reguladoras da Transferência de Funções do 

SMAE-Itapema para a futura Concessionária. I' 

Diretrizes Básicas Reguladoras da Transferência dos Recursos 

Humanos do SMAE-Itapema para a futura Concessionária 

~ 
~ 

\; 
,~\ 
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ANEX020- Modelo de Declaração solicitada no item 6.2.3:8 do Edital. 

ANEX021- Justificativa dos Índices Contábeis exigidos. 

ANEXO 22- Modelo de declaração solicitada no item 4.1 do Edital. 

Município de ltapema, 16 de dezembro de 2003. 

A(fA:t:IJ3 J,. V<D'~WDE AGU RRA FILHO 

Presid nte , omissão Esp ial de Licitação 

/2003 publicada em 15/07/2003 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2003 

ANEXO O! 

TEXTO DA LEI MUNICIPAL N" 2079/2003, AUTORIZATIVA DA CONCESSÃO DOS 

SERVIÇOS. 

LEI N" 2079/2003 

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

DEFLAGRAR PROCESSO LICITATÓRIO VISANDO A 

CONCESÃO PRECEDIDA DE CONSTRUÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE 

ESGOTO. 

CLÓVIS JOSÉ DA ROCHA, Prefeito Mwlicipal de Itapema, Estado de Santa Catarina, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei , faço saber a todos os habitantes deste Município que a 

Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a deflagrar o 

processo licitatório, visando a concessão, precedida de construção dos serviços de abastecimento de 

água e tratamento de: esgoto, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, podendo ser prorrogado de acordo 

com o parágrafo único do art. 2° da Lei Municipal 1.468/98, com redação dada pela Lei Municipal 

1.887/01. 

Art. 2° A empresa vencedora do processo licitatório deverá implantar e fazer 

funcionar, na cidade de ltapema, Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, bem como a instalação da 

respectiva rede coletora, constituída de tubulação e outros materiais pertinentes. 

Parágrafo Único - Os prazos da construção e instalação que se refere o capUl deste 

artigo serão definidos através do edital de licitação. 

Art. 3° A empresa vencedora do processo licitatório deverá implantar, na cidade de 

Itapema, Estação de Tratamento de Água - ETA, bem como a instalação da respectiva rede 

distribuidora, constituída de tubulação e outros materiais pertinentes, para atendimento da demanda. 

)~ 
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Parágrafo Segundo - O sistema de captação, tratamento e distribuição de água já 

existente será repassado à Concessionária, pelo valor da proposta econômica constante do edital de 

licitação, devendo promover melhorias de acordo com as especificações determinadas pelo 

Concedente. 

Art. 4° As tarifas dos serviços ' públicos que se refere a presente lei, serão fixadas 

pelo valor da proposta vencedora da licitação, sendo as regras de revisão preservadas de acordo com o 

que dispõe a Lei Municipal 1.468/98 e alterações, edital de licitação e contrato de concessão, sempre 

com fundamento nos custos dos serviços. 

ArtS A presente Lei será aplicada subsidiariamente à Lei Municipal 1.468/98 e 

alterações, Lei Federal 8.987/95 e alterações, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

Art.6° O não cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Edital de licitação 

ensejará na rescisão da concessão. 

Art.7° As questões referentes à amortização, pelo Poder Concedente, dos bens 

afetados aos serviços concedidos e às relativas a reversão do patrimônio, no caso de resc isão da 

concessão, serão tratadas no Edital de Licitação e no Contrato de Concessão. 

Art.So Fica revogada in tatum A Lei 23 de 13 de setembro de 1.977. 

Art.9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Itapema, 16 de Abril de 2003 

jvh7 
.xlJJJT:~ J ROCHA 

"r"to Mt"", . 
Registrada e publicada a presente lei na Secretaria Municipal de Administração, aos dezesseis dias do 

mês de abril do ano de dois mil e três. 

NILTON DAUER 

Secretário de Administração 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2003 

ANExa 02 

TEXTO DA PORTARIA N" 10912003, PUBLICADA EM 15/07/2003. 

PORTARIA N° 109/2003 

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

CLÓVIS JOSÉ DA ROCHA, prefeito municipal de Itapema, Estado de Santa Catarina, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Fica nomeada Comissão Especial de Licitação, para funcionar no processo licitatório de 
concessão dos serviços públicos de água e esgoto de Itapema, com a seguinte composição. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Presidente -
Secretário -
Membro -
Membro -
Membro -

Ataliba Ayres de Aguirra Filho; 
Carlos Humberto Cruz; 
Denize Xavier da Silva; 
Jocenir Acenir dos Santos; 
Jefferson Renato Teixeira Ribeiro; 

Art. 2. 0 
- As atribuições da Comissão Especial de Licitação, ora nomeada, são as previstas na Lei 

8.666/93. 

Art. 3.° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrários. 

Prefeitura Municipal de Itapema, 12 dejulho de 2003 . 

o Munic,al 7 
Publicada no paço municipal e registrada a presente Portaria na Secretaria Municipal de 
Administração, em quinze de julho de dois mil e três. 

NILTON DAUER 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2003 

ANEXO 3 

TEXTO DO DECRETO MUNICIPAL W 049/2003, APROVA O REGULAMENTO DE 
SERVIÇO E AS ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO ADEQUADO. 

DECRETO N° 049/2003 

APROVA O REGULAMENTO DE SERVIÇOS E AS 
ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO ADEQUADO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

CLÓVIS JOSÉ DA ROCHA, Prefeito Mtm..icipal de Itapema, Estado de Santa Catarina, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XV, artigo 42, da Lei Orgânica Municipal nO 517, de 
10.05.90 e, 

CONSIDERANDO o que consta na Lei Municipal 2079/03 de 16/04/03; 

CONSIDERANDO que os serviços de água e esgotos necessitam ser prestado atendendo as 
condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, generalidade e cortesia; 

CONSIDERANDO que a legislação pertinente permite que Administração Municipal possa contratar 
os serviços em regimes que lhe assegurem completo domínio da política de saneamento no 
Município; 

CONSIDERANDO que, ao não se envolver em atividades operativas, a AdmiTÚstração poderá se 
aprimorar na sua função regulamentadora e fiscalizadora, possibilitando assim o exercício pleno 'da 
política de saneamento; 

CONSIDERANDO a necessidade da administração tomar os serviços de água e esgotos auto 
sustentáveis do ponto de vista econômico-financeiro e técTÚco-operacional, pennitindo que a mesma 
não inviabilize investimentos em outras atividades de natureza social; 

CONSIDERANDO o processo de re-mtm..icipalização dos serviços de sanean1ento no âmbito 
municipal; 

CONSIDERANDO que as condicionantes téCTÚCas e admiTÚstrativas da prestação do serviço e 
operação do sistema público de água e esgoto exigem exclusividade e englobam toda a área urbana do 
município; 

DECRETA: 

Art' l° A Ad .. tr - t . , --"'~ CO~ °l·ru · I" . . " . Igo.: maus açao ou or~ara a e ' . 5a eS'pe~Ja IG~ ~ apos processo IClt~tono na 101ma da 
lei, os direitos e deveres da prestaçao dos W IÇOS publIcos dé&í~ua e esgoto, no regIme de concessão. ~ . 
englobando a operação e manutenção ~~if/emas de ~a e esgotos no MW1icípio, com N\ 

~'J.LI nllr-~, \'~~. 
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exclusividade em toda a área urbana do Município, pelo prazo de 2S anos, prorrogável confonne a 
Legislação em vigor. 

Parágrafo único - Fica aprovado o Regulamento de Serviços e os critérios que definem os 
parâmetros para as Especificações de Serviço Adequado, devendo os referidos constarem do Edital de 
Licitação, na forma de Anexo, e ser parte integrante do futuro contrato de concessão. 

Aliigo ZO - As tarifas e preços para os serviços públicos de água e esgoto, bem como de serviços 
complementares a serem cobrados diretamente dos usuários, deverão obedecer a estrutura tarifária a 
ser defini!la no Edital de Licitação. 

Artigo 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário . 

. Prefeitura Municipal de ltapema, em 22 de Julho de 2.003. 

Registrada e publicada o presente Decreto na Secretaria Municipal de Administração, aos 22 dias do 
mês de Julho de dois mil e três. 

NILTON DAUER 
Secretário de Administração 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 004/2003 

ANEXO 4 

TEXTO DO DECRETO MUNICIPAL N° 048/2003, QUE CRIA O SISTEMA MUNICIPAL 
DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO DE 
ITAPEMA. 

DECRETO N° 048/2003 

CRIA O SISTEMA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E 
CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E 
ESGOTO DE ITAPEMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

CLÓVIS JOSÉ DA ROCHA, Prefeito Municipal de 
ltapema, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XV, 
attigo 42, da Lei Orgânica Municipal nO 517, de 10.05.90 e, 

CONSIDERANDO o que consta na Lei Municipal 
2.079/2003 de 16/04/03, que permite à administração pública, mediante processo licitatório , a 
outorga à empresa especializada os direitos e deveres da prestação dos serviços públicos de água e 
esgoto, sob o regime de concessão; 

CONSIDERANDO a necessidade de criar o Sistema 
MWlicipal de Regulação e Controle dos Serviços a serem concedidos de Abastecimento de Água e 
de Esgotamento Sanitário, do Município de Itapema - SC, em razão da falta de Lei que disponha a 
respeito; 

CONSIDERANDO que para a prestação dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, torna-se aplicável à regulação e controle de tais 
serviços, tarefa indelegável do poder público, visando garantir os princípios de prestação dos serviços 
adequados com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cOltesia e 
modicidade de tarifas; 

CONSIDERANDO que a cnaçao do SMRC - Sistema 
Municipal de Regulação e Controle dos Serviços e Água e Esgoto permitirá e garantirá ao poder 
público, o aprimoramento no exercício desta função, auferindo-lhe completo domínio da Política de 
Saneamento implementada no Município; 

CONSIDERANDO que a atuação municipal na regulação e 
controle dos serviços de água e esgoto, reforçará a política de auto-sustentação destes serviços, já 
deflagrada desde já peja decisão de outorga de sua execução à empresa especializadà. 

CONSIDERANDO o interesse da Administração Pública na 
criação posterior de uma Agência dos Serviços Públicos dQ 
Município de ltapema, ~\ 

'-II~.? \\. 
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DECRETA: 

Artigo 1° - Fica criado, em caráter provisório, o Sistema Municipal de Regulação e 'Controle dos 
Serviços de Água e Esgotos de ITAPEMA-SC, doravante denominado simplesmente SRMC, com 
sede e foro neste Município, órgão da administração pública direta, subordinado ao Chefe do Poder 
Executivo. 

Parágrafo Único - Ficam aprovadas as Normas Internas de Funcionamento do SMRC - Sistema 
Municip~l de Regulação e Controle dos Serviços de Água e Esgotos de ltapemalSC, constante como 
Anexo - A deste Decreto. 

Artigo 2° - O SMRC - Sistema Municipal de Regulação e Controle dos Serviços de Água e Esgoto de 
ltapemalSC, tem como atribuição e competência as funções de Órgão Técnico e de Coordenação, para 
assegurar a efetiva e adequada prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, procedendo ao acompanhamento e fiscalização dos serviços junto a 
Concessionária, para o fiel cumprimento do Contrato de Concessão. 

Artigo 3° - Fazem parte do SMRC - Sistema Municipal de Regulação e Controle os seguintes órgãos 
da Administração Pública Municipal: 

a) Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento; 
b) Secretaria Municipal de Obras e Transporte; 
c) Secretaria Municipal de Finanças; 
d) Secretaria Municipal de Administração; 
e) Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema; e 
f) Procuradoria Geral do MwUcípio. 

AI"tigo 4° - As atribuições e competências dos órgãos descritos no artigo 3°, serão as fixad as nas 
Normas de Funcionamento do SRMC, denominado Anexo A, que é parte integrante deste Decreto, 

Artigo 5° - O SMRC é composto de um Órgão Técnico, unl Órgão de Coordenação, uma Comissão 
de Acompanhamento e uma Comissão de Arbitragem, que atuarão. confomle disposto nas Normas de 
Funcionamento do SMRC, constante do Anexo A. 

Artigos 6° - Os membros que compõem o Órgão Técnico, de Coordenação, a Comissão de 
Acompanhamento e a Comissão de Arbitragem, serão os definidos nas Normas de Funcionamento do 
SRMC. 

Artigo 7° - O SMRC poderá ter seu quadro de pessoal fornlado por servidores públicos municipais 
oriundos dos órgãos que compõem sua estrutura funcional e / ou contratados temporariamente na 
forma prevista na Lei nO 994/94 para atender suas necessidades, desde que devidamente justificada, 

Parágrafo Único - O SMRC poderá requisitar, sem ônus, servidores de órgãos e entidades 
integrantes da administração pública direta, indireta ou fundacional , para o desenvolvimento de suas 
atividades. 

Artigo 8° - O SMRC, poderá propor ao Chefe " utivo a celebração de convênios ou contratos 
com entidades públicas ou privadas com VifidÇ~ íi e esenvolver seus trabalhos e atender ás 
necessidades da população. t((; o~ \ 
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Artigo 9° - O Poder Executivo poderá consignar no Orçamento dotação global destinada a atender a 
contingências emergências do SMRC, após aprovação do Poder Legislativo Municipal. 

Artigo 10 - Compete ao SMRC cumprir as disposições estabelecidas na Lei 8.987, de 13/02/95 e nas 
Leis Municipais vigentes, para bem prestar a fiscalização dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário do Município de Itapema, valendo-se para tanto, das normas e documentos 
seguintes: 

a) Lei Municipal 2079/93, Decretos e Portarias Anexos ao Edital de Licitação; 
b) Edital de Concorrência Pública para a Contratação da Empresa Concessionária e seus anexos, 

notadamente o Contrato de Concessão, Os Critérios que Definem os Parâmetros para a 
Prestação do Serviço Adequado, O Regulamento de Serviços da Concessão, as Metas 
constantes das Exigências .do Poder Concedente, etc. 

AI·ligo 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Prefeitw-a Municipal de Itapema, 22 de Julho de 200 

c 

Registrada e publicada o presen é Decreto na Secretaria Municipal de Administração, aos 22 dias do 
mês de Julho de dois mil e três. 

NfLTON DAUER 
Secretário de Administração 
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DECRETO MUNICIPAL N" 048/2003, de 22 de Julho de 2.003. 

ANEXO A 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO SMRC SISTEMA MUNICIPAL DE 
REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 
ESGOT AMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IT APEMA-SC. 

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO 

Artigo 1° - O SMRC - Sistema Municipal de Regulação e Controle dos Serviços de Água e de 
Esgotos do Município de Itapema/SC, doravante designado simplesmente SMRC, tem por objetivo 

' assegurar que os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário sejam 
prestados de modo adequado, conforme previsto no inciso IV do Art, 175 da Constituição Federal , no 
Edital de Licitação e no Contrato de Concessão, 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO USUARIO 

Artigo 2° - Constituem direitos e obrigações dos usuários dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário: 

a) Receber serviço adequado; 
b) Receber do Município e das entidades responsáveis pela prestação dos servIços 

informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos; 
c) Obter e utilizar o serviço, observadas as normas e o regi.Ilamento de serviços das entidades 

responsáveis pelos serviços; 
d) Levar ao conhecimento do Município, através de requerimento devidamente protocolado e 

endereçado ao SMRC e das entidades responsáveis pelos serviços, as irregularidades de 
que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

e) Comunicar formalmente às autoridades competentes os atos ilícitos praticados na 
prestação do serviço pelas entidades responsáveis; 

f) Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes 
são prestados os serviços, 

DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE 

Artigo 3° - Constituem encargos do Município de Itapema, na qualidade de Titular dos servIços 
objeto das presentes NOImas: 

a) 
b) 
c) 
d) 

e) 

f) 

Regulanlentar os serviços e fiscali zar permanentemente'a sua prestação; 
Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
Intervir na prestação dos serviços, nos casos e condições previstos em lei; 
Extinguir a concessão, nos casos previstos na Lei Federal 8.987, de 13 de Fevereiro de 
1995 e na forma prevista no correspondente contrato; 
Homologar reajustes e proceder á revisão das tarifas na forma da Lei Federal 8.987, de 13 
de Fevereiro de 1995, das normas , . es, do Edital e do Contrato de Concessão; 

Cumprir ,e fazer cumprir ,as , !iP~~1D lamentares dos serviços e os contratos\~" 
relatIvos a prestação dos mes' '; ~ )~\ 
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g) Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações 
dos usuários, devidamente protocolizadas e firmadas; 

h) Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução das obras relacionadas aos . 
serviços mediante outorga de poderes às entidades responsáveis pelos mesmos; 

i) Declarar a necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão 
administrativa, os bens necessários à execução das obras relacionadas aos servIços, 
outorgando poderes a Concessionária; 

j) Estimular a melhoria da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e 
conservação de recursos naturais, culturais, econômicos e tecnológicos; 

k) Estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao 
servIço; 

I) Aprovar os Sistemas de Qualidade da Concessionária; 

Parágrafo único - Com exceção das atribuições previstas nas alineas "se", "li", "se, "h" e "i" deste 
Artigo, o MUIÚcípio poderá delegar, total ou parcialmente, as atribuições acima ao Orgão Técnico do 
Sistema de Regulação, previsto na alínea ª do Artigo 5.° deste Anexo. 

DOSENC4RGOSDACONCESSIONÁRU 

Artigo 4° - Constitui encargos da Concessionária, responsável pela prestação dos serviços: 

a) Prestar serviço adequado, na forma prevista na Lei Federal 8.987, de 13/2/95, nas normas 
técnicas aplicáveis, no Edital de Licitação e no Contrato de Concessão; 

b) Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados aos serviços; 
c) Prestar contas da gestão dos serviços ao Concedente e aos usuários, nos termos definidos 

no Contrato de Concessão; 
d) Cumprir e fazer cumprir as normas dos serviços e as cláusulas contratuais da concessão; 
e) Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, ás obras, aos 

equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis; 
f) Prómover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pela Prefeitura, conforme 

previsto no Contrato de Concessão; 
g) Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços, bem como segurá-los 

adequadamente; 
h) Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos serviços; 
i) Dar publicidade dos planos de expansão previstos para cada ano. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E CONTROLE 

Artigo 5° - O Sistema Municipal de Regulação e Controle compõe-se de: 
a) Um Órgão Técnico, com as funções de análise técnica da situação e de Direção do 

Sistema Municipal de Regulação e Controle; s"e . .s:",~6 
b) Um Órgão de Coordenação, com as funções de Administração, Assessoramento e 

Execução do Sistema Municipal de Regulação e Controle; ." •. , . ' " . ,~. 

c) Uma Comissão de Arbitragem, de caráter temporário e eventual, convocada pelo Órgão 
TécIÚco na forma prevista nesta Norma. ;} .' • . ' .... : ~"-". ~ ,-

d) Uma Comissão de Acompanhamento, de caráter permanente . . 0< l\.,~ . c· , Av 

Artigo 6° - Participam do Sistema de 1~i'!..1II" 



a) 
b) 

c) 

Aquelas descritas no artigo 3° do Decreto de criação do SMRC;. . . 
Concessionária contratada com o objetivo de operar, manter, ampliar, os serviços de agua 
e esgoto, conforme o Contrato de Concessão .firmado com o Município de ltapema/SC; 
Associação dos Usuários dos Serviços de Agua e Esgotos de ltapema - SC, doravante 
designada simplesmente como AU, sendo que enquanto a mesma não for regularmente 
constituída, seu papel será cumprido pelo representante dos usuários nomeado "ad hoc" 
por ato do Chefe do Poder Executivo. 

MODELO INSTITUCIONAL DO SISTEMA 

SMRC 

Concessionária 

CAPÍTULO III 

DO ÓRGÃO TÉCNICO 

Artigo 7° - Compete a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, funcionar como Órgão Técnico 
do Sistema de Regulação e Controle, proceder a sua Direção, bem como, cumprir com as seguintes 
arribuições: 

a) Fiscalizar permanentemente as atuações da Concessionária dos serviços de abastecimento . 
de água e de esgotamento sanitário, no sentido de verificar se tais atuações estão sendo 
conduzidas de acordo com o respectivo contrato de concessão, aplicando, quando for o 
caso, as sanções previstas no referido contrato; 

b) Estipular prazos para correção de falhas e transgressões na prestação dos serviços e para o 
enquadramento nos termos contratuais, como previsto no § 3.° do Artigo 38 da Lei Federal 
8.987; 

c) Decidir a respeito das reclamações que lhe sejam trazidas pelos usuários ou terceiros, 
relativamente à prestação dos serviços; 

d) Coordenar a Comissão de Acompanhamento, nos termos destas Normas; 
e) Comunicar ao Chefe do Poder Executivo todas as sanções aplicadas à Concessionária dos 

serviços e recomendar-lhe as medidas relacionadas ao cumprimento dos encargos da 
mesma, expressos no Artigo 4° desta Norma, através de Relatórios de Recomendações ao 
Município, na forma prevista no Artigo 25 desta Norma; 

f) Convocar a Comissão de sua própria i'niciativa ou por recomendação da . 
Comissão de a respeito de assunto de grande relevância ou \ . . 
complexidade; 
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g) 

h) 

i) 
j) 

k) 

-li) 

m) 

Assessorar o Chefe do Poder Executivo relativamente ao provimento do cargo de 
representante "ad hoc" dos usuários e prestar assistência a este último para a constituição 
daAU; 
Gerenciar a documentação do SMRC, bem como o fluxo da mesma entre o Município, a 
Concessionária, as Comissões de Acompanhamento e de Arbitragem e os auditores; 
Requerer e indicar Auditor para realização de Auditoria Especial, caso necessário; 
Prover os recursos materiais e humanos necessários ao funcionamento do SMRC, e 
estimular a formação da Associação dos Usuários dos Serviços de Água e Esgotos; 
Fornecer ao Município através de relatórios de recomendação a respeito de quaisquer 
alterações tarifárias bem como de receitas adicionais às previstas nos estudos de 
viabilidade econômico-financeira dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário; 
Fornecer à Comissão de Acompanhamento parecer a respeito das solicitações de registro 
de investimentos feitas pela Concessionária. 
Analisar e elaborar relatório de recomendação ao Município sobre o cumprimento de· 
obrigações da Concessionária dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento· 
sanitário, sempre que tal cumprimento dependa, no todo ou em parte, de providências de 
competência do poder concedente. 

Parágrafo único - O Secretario de Saúde e Saneamento presidirá o Sistema de Regulação e 
Controle; 

CAPÍTULO IV 

DO ÓRGÃO DE COORDENAÇÃO 

Artigo 8° - Compete as Secretarias de Admirustração, Finanças, Obras e Transportes, Procuradoria 
Geral e Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema, coordenar e assessorar o Órgão Técnico do 
Sistema de Regulação e Controle, bem como, cumprir com as seguintes atribuições: 

Parágrafo Primeiro - Compete a Secretaria Municipal de Admirustração: 
a) Realizar os serviços administrativos, e de recursos humanos do SMRC; 
b) Administrar o patrimôruo do SMRC. 

Parágrafo Segundo - Compete a Secretaria Municipal de Finanças: 
a) Realizar os trabalhos relacionados à fiscalização das atividades de caráter comercial e 

econôrlÚco-financeiro dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do 
Município de Itapema - SC, podendo solicitar assessoria às outras Secretarias envolvidas 
sempre que assim exijam os problemas em análise. 

Parágrafo Terceiro - Compete a Secretaria Municipal de Obras e Transportes: 

a) Assessorar a implantação de novas unidades no sistema de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, principalmente no que se refere à rede de distribuição de água e 
rede coletora de esgoto, quanto às atividades de levantamento e recomposição de 
pavimentação para expansão, m - ou crescimento vegetativo; 

b) Prestar assessoria a Secre . ~~ a realização de trabalhos relacionados ao· 

~::::;i~.das tarifas e inves ~ ntos nos se 'Z de abastecimento de água e esgotamento\ 
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c) Auxiliar no estudo e planejamento adequado de rotas de trânsito, com a finalidade de 
minimizar o aumento de tráfego pesado nas vias durante a execução de obras; 

d) Fiscalizar o uso de proteção ao redor do material armazenado e de cercas para evitar o 
carreamento de materiais (solo, areia) escavados, durante as chuvas para evitar o aumento 
de sedimento nos cursos de água e o bloqueio das tubulações de drenagem pluvial, assim 
como, a umidificação das superficies no entorno das obras, para evitar o aumento de pó 
nas proximidades das obras; 

e) Verificar o transporte e compactação do material escavado e restos de pavimentos 
exportados para áreas baixas e sujeitas a inundações no perímetro urbano ou em suas 
proximidades ou em áreas erodidas; 

f) ' Apoio na observância das normas de segurança, com a fmalidade de se evitar acidentes 
oriundos de rompimento de tubulações ou falhas operacionais; 

Parágrafo Quarto - Compete a Procuradoria Geral do Município: 

a) Prestar orientação jurídica ao SMRC; 
b) Analisar e emitir pareceres sobre a legislação existente, que se relacione com as atividades 

do SMRC, com a finalidade de aconselhar a direção superior municipal, nas tomadas de 
decisão; 

c) Analisar e emitir pareceres sobre as leis e decretos editados, identificando suas 
implicações para o SMRC, recomendando as medidas a serem tomadas para ajustar às 
políticas do SMRC à legislação vigente; 

d) Examinar, quando necessário, o regulamento as normas e outros dispositivos legais e 
administrativos, de interesse dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, sugerindo as modificações que se façam necessárias para ajustá-Ias à legislação 
em vigor; 

e) Examinar, formalizar e manter em condições de pronta consulta os contratos, convênios e 
respectivos termos aditivos realizados com o SMRC; 

f) Redigir e opinar sobre os aspectos jurídicos dos contratos, convênios e aditivos em que o 
SMRC for parte, recomendando as modificações que forem necessárias ajustando-as à 
legislação em vigor; 

g) Defender, em juízo ou fora dele, os interesses do SMRC; 
h) Manter entendimentos com terceiros, visando a concretização de acordos e também com 

usuários para solução de problemas relacionados com o fornecimento de água e coleta de 
esgoto, para evitar litígios desnecessários; 

i) Executar quaisquer outros serviços de assistência jurídica relacionado com o SMRC; 
j) Participar e elaborar acordos decorrentes de ações judiciais em todos os âmbitos do 

direito. 

Parágrafo Quinto - Compete a Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema: 

a) 

b) 
c) 

d) 
e) 

Propor a política municipal de recursos hídricos e ambiental aplicáveis aos serviços 
desenvolvidos pelo SMRC e pela Concessionária; 
Promover a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental; 
Prestar apoio em conjunto com os órgãos estadual e municipal de meio ambiente, para 
minimizar os impactos ambientais quando da implantação e operação do sistema de esgoto . 
sanitário no Município, em especial às pr ' ; .:;lago;; e outras áreas de potenciais efeitos . 
ambientais; ~~ v l!IT O ". 
Monitorar o nivel de ruídos de máqui ~quipamento~caminhões; ~ 
Orientar quanto aos métodos adequ~ para remoção e ~~posiÇãO do lodo da Estação de .' . 

Tratamento de Esgoto - ETE; ,0 dflIJJjJ)~?· . 
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t) Orientar quanto ao método de operação e correção das deficiências na produção de odores 
e emissão de gases na atmosfera; 

g) Monitorar a eficiência das ETE's, quanto ao lançamento de efluentes. 

CAPÍTULO V 

DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

ArtigQ 9° - A Comissão de Acompanhamento será composta de 3 (três) membros, a saber: 
a) Secretário Municipal de Administração, na condição de representante do Município e que 

será o Presidente da Comissão; 
b) Representante indicado pela Concessionária prestadora dos serviços; 
c) Presidente da AU ou, enquanto a AU não estiver regularmente constituída, o representante 

"ad hoc" dos usuários nomeado pelo Chefe do Poder Executivo; 

Artigo 10° - São atribuições da Comissão de Acompanhamento: 
a) Apreciar os Relatórios Trimestrais de Acompanhamento apresentados pela Concessionária 

no prazo máximo de 10 (dez) dias da data de seu recebimento; 
b) Apreciar os atos praticados pelo SMRC no exercício das atribuições relacionadas no artigo 

7° desta Norma; 
_,;>c) Aprovar os Relatórios de Auditoria e elaborar os respectivos Relatórios de 

Recomendações ao Município; 
d) Recomendar ao SMRC a convocação da Comissão de Arbitragem para decidir a respeito 

de assunto de grande relevância ou complexidade; . 
-"> e) Referendar as solicitações de registro de investimentos feitas pela Concessionária, 

convocando a Comissão de Arbitragem se o referendo não for por maioria de votos. 

Artigo 11 - Nas discussões e deliberações da Comissão de Acompanhamento, os representantes da 
Concessionária deverão abster-se de participar quando o assunto em pauta não disser respeito à suas 
respectivas responsabilidades. 

Artigo 12 - A Comissão de Acompanhamento reunir-se-á, pela primeira vez, no décimo dia útil do 
terceiro mês subseqüente ao da assinatura do contrato de concessão. 

Artigo 13 - Subseqüentemente, a Comissão de Acompanhamento reunir-se-á, em caráter ordinário . . 
independentemente de convocação, no quinto dia útil de cada mês, em horário a ser estabelecido por ' 
seu Presidente na n:~união prevista no artigo anterior e, em caráter extraordinário, sempre que 
convocada pelo seu Presidente. 

Artigo 14 - A convocação prevista no artigo anterior tanto poderá ser feita por iniciativa do 
Presidente como por solicitação feita ao mesmo por qualquer um dos membros da Comissão, 
solicitação esta que não poderá ser denegada. 

CAPÍTULO VI 



Artigo 16 - A Comissão de Arbitragem reunir-se-á, inicialmente, com 2 (dois) membros, a saber: 

a) Árbitro nomeado pelo Órgão Técnico, na condição de representante do Município; 
b) Árbitro nomeado pela Concessionária. 

Artigo 17 - Os árbitros acima procurarão chegar a uma decisão de consenso a respeito da questão que 
lhes houver sido submetida; caso tal não ocorra, a Comissão reunir-se-á com mais um membro que 
será o árbitro desempatador, indicado de comum acordo entre as autoridades máximas do SMRC e da 
Concessionária. 

Artigo 18 -Caso a Comissão de Arbitragem não chegue ao acordo previsto no artigo anterior, deverá 
solicitar a realização de arbitragem para desempate, através da contratação de perito representante de 
entidade com notória especialização especificando claramente o assunto a ser objeto da arbitragem. 

Artigo 19 - Cada uma das partes será responsável pela remuneração do perito por ela indicado e 
ambas, em partes iguais, pela remuneração do perito desempatador. 

Artigo 20 - São atribuições da Comissão de Arbitragem: 

a) Decidir sobre questões que, a juízo do SMRC ou da Comissão de Acompanhamento. se· 
revistam de grande relevância ou complexidade; 

b) Elaborar relatório circunstanciado relativo ás questões que lhe forem submetidas; 
c) Indicar ao SMRC Auditor a ser contratado para a realização de Auditorias Especiais. 

CAPÍTULO VII 

DO REPRESENTANTE DOS USUÁRIOS 

Artigo 21 - O representante dos usuários no Sistema de Regulação será o Presidente da AU -
Associação dàs Usuários dos Serviços de Água e Esgotos. 

Parágrafo único - Enquanto a AU não estiver legalmente constituída, o representante dos usuários 
será indicado por ato do Prefeito Municipal, representante este que deverá, no prazo máximo de 12 
(doze) meses, tomar todas as medidas necessárias à constituição da AU, mediante convocação pública 
dos usuários, com vistas à realização de assembléia destinada à formalização da mesma e eleição de . 
sua primeira diretoria. . 

Artigo 22 - Sem prejuízo das prerrogativas de qualquer usuário quanto ao exercício dos direitos e 
obrigações enumerados no Artigo 2° desta Norma, caberá ao representante dos usuários: 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 

Diligenciar para que os direitos acima sejam cumpridos; 
Tomar, enquanto representante "ad hoc", todas as providências necessarlas a regular 
constituição da AU, mediante convocação pública dos usuários para assembléia destinada 
à fundação da mesma e eleição de sua primeira Diretoria; 
Prestar contas a seus representados quanto ao funcionamento do Sistema; 
Intermediar solicitações e reivindicações coletivas junto á Comissão de Acompanhamento; 
Levar ao conhecimento esentados as sugestões e recomendações da Comissão 
de Acompanhamento comportamentais dos usuários perante o serviço, 
no tocante a ques sanitárias, . entais, de saúde pública, de segurança e d 
conservação de rec s naturais, cultu'" econômicos e tecnológicos. 

{) dY)j}jj a~:_ 
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CAPÍTULO VIII 

DOS INSTRUMENTOS DO SISTEMA 

Artigo 23 - Os instrumentos do Sistema são os seguintes: 
a) O contrato mencionado na alínea "12" do artigo 6° desta Norma, do qual o mesmo faz parte. 

integrante; 
b) Os projetos dos Sistemas de Qualidade da Concessionária; Regulamento da Prestação dos 

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, e os Critérios e 
Parâmetros para a prestação de serviço adequado, o qual faz parte integrante desta Norma; 

c) Os Relatórios de Auditoria definidos no artigo 24 desta Norma; 
d) Os Relatórios de Recomendações à Prefeitura definidos no artigo 25 desta Norma; 
e) Os Relatórios Trimestrais de Acompanhamento definidos no artigo 26 desta Norma; 
f) A presente Norma. 

CAPÍTULO IX 

DOS RELATÓRIOS 

Artigo 24 - Os Relatórios de Auditoria serão, conforme o caso, os seguintes: 
a) Relatórios de Auditoria Regular, correspondentes às auditorias realizadas por entidades 

independentes, contratadas pela Concessionária, relatórios estes que deverão avaliar a' 
conformidade das atividades da Concessionária, com seus respectivos compromissos' 
contratuais, incluindo aqueles relacionados ao Sistema de Prestação de Serviço Adequado, 
auditorias estas que serão realizadas pelo menos uma vez por ano e custeada pela 
Concessionária; 

b) Relatórios de Auditoria Especial, correspondentes às auditorias realizadas por entidade 
independente, indicada pela Comissão de Arbitragem e contratada pelo SMRC, com 
objeto definido em fimção de demandas específicas decorrentes do fimcionamento do 
Sistema, auditorias estas que serão pagas pelo SMRC. 

Artigo 25 - Os Relatórios de Recomendações à Prefeitura serão preparados pelo SMRC e pela 
Comissão de Acompanhamento e conterão as recomendações, acompanhadas de justificativa, das 
providências a serem tomadas pela Prefeitura em decorrência de quaisquer anormalidades detectadas 
pelo SMRC, pela Comissão de Acompanhamento ou pelos Relatórios de Auditoria mencionados no 
artigo anterior; 

Artigo 26 - Os Relatórios Trimestrais de Acompanhamento serão preparados pela Concessionária dos.' 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e conterão, obrigatoriamente, informações 
referentes aos seguintes itens, além de outras julgadas pertinentes: 

a) Evolução dos indicadores previstos nas Especificações de Serviço Adequado, sendo que 
em caso de desconformidade em relação às obrigações previstas no contrato mencionado 
na alínea b do artigo 6° desta Norma, o Relatório deverá apontar se a tendência da 
evolução do indicador desconforme indica risco de que o mesmo não seja alcançado no 
prazo estipulado no contrato ou se o valor estipulado no contrato não foi alcançado no 
prazo previsto, com previsto no artigo 25 desta Norma; 

b) Cumprimento, pela de abastecimento de água e esgotament 
sanitário, de suas no contrato mencionado na alínea "12" d 
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artigo 6° desta Nonna, também com subsídios para o Relatório previsto no artigo 25 desta 
Nonna. 

Artigo 27 - Os Relatórios de Auditoria e os Relatórios de Recomendações à Prefeitura serão 
publicados em jornal de ampla circulação na cidade. 

CAPÍTULO X 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Artigo 28 - Os custos decorrentes da implantação e funcionamento do Sistema Municipal de 
Regulação e Controle, serão cobertos pelos recursos e subvenções ao SMRC, constantes do 
orçamento do Município. 

Artigo 29 - Os integrantes da Comissão de Acompanhamento não terão direito a qualquer 
. remuneração pelo Sistema. 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 30 - A presente Nonna somente poderá ser alterada por Decreto Municipal. 

Artigo 31- A Comissão de Acompanhamento, sempre que detectar a necessidade ou conveniência de 
alterar a presente Norma, submeterá à Prefeitura a correspondente proposta de alteração, 
acompanhada de justificativa. 

Artigo 32 - Caso qualquer uma das entidades enumeradas no artigo 5°, julgar necessário ou 
conveniente alterar a presente Norma, submeterá a respectiva proposta à Comissão de 
Acompanhamento. 

Artigo 33 - Caso a Comissão de Acompanhamento não acate unarumemente a proposta mencionada 
no artigo anterior, a entidade interessada poderá submeter sua proposta diretamente à apreciação do 
Município. 

Artigo 34 - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de instalação do SMRC, seu 
Presidente (Secretário Municipal de Saúde e Saneamento baixará, por Portaria, normas 
complementares, disciplinando a tramitação de processos no âmbito do Sistema Municipal de 
Regulação e Controle - SMRC. 

Prefeitura Municipal de Itape~m!!ª,~~2(Je.ful~de2 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA nO 004/2003 

ANEXO 05 

MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

As especificações constantes da minuta que segue constituem, basicamente, o texto do Contrato a ser 
finnado pela Contratada, obrigando-se esta, desde já, por ser do seu mais amplo conhecimento, a 
aceitá-las tal como redigidas, para todos os efeitos juridicos previstos e emergentes da presente 
Licitação. , 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
CLÁUSULA SEGUNDA 
CLÁUSULA TERCEIRA 
CLÁUSULA QUARTA 
CLÁUSULA QUINTA 
CLÁUSULA SEXTA 
CLÁUSULA SÉTIMA 
CLÁUSULA OITAVA 
CLÁUSULA NONA 
CLÁUSULA DÉCIMA 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
CLÁUSULA DÉCIMA OlT A V A 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
CLÁUSULA VIGÉSIMA 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA 

ÍNDICE 

- DAS PARTES 
- DOOBJETO 
- DAS DEFINIÇÕES 
- DO PRAZO DE CONCESSÃO 

DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA CONCESSÃO 
- VALORDOCONTRATO 
- DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 
- DO REAJUSTE E DA REVISÁO DAS TARIFAS 
- OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
- OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 
- SERVIÇOS EXTRAS 
- DIREITOS E DEVERES DO USUÁRIO · 
- UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS 
-QUESTÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE 
- FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
- EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 
-GARANTIAS 
-SEGUROS 
- PENALIDADES 
- INDENIZAÇÕES 
-TRIBUTOS 
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
- SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS 
- LOTEAMENTOS E EMPREENDIMENTOS IM 

IMOBILIÁRIOS. 
-FORO. 
- LEGISLAÇÃO. 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n· 004n003 

INSTRUMENTO DE CONTRATO DE CONCESSÃO PLENA DE SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAPEMA E A EMPRESA DENOMINADA 
.............................................................. , INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 
JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB O NÚMERO CNPJ: 
......................................................... 

CLÁUSULA PRIMEIRA-DAS PARTES 
. Pelo presente instrumento, o Município de ltapema, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
. CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nO ........ .. ........... .. ............. , neste ato representado pelo Sr. 
Prefeito, ............................................... , doravante denominado CONCEDENTE; e de outro lado a 
empresa, ........ ......................................... , vencedora do certame licitatório, com sede em 
................................................................ (endereço) ......................... , ............. , inscrita no CNPJ sob o n o 

............... ............................................................ , neste ato representada por seu(s) representante(s) 
legais, .......... .. .................... , .. ..... ................ , ................................... ... ...... .... ... .......... , doravante 
denominada CONCESSIONÁRIA, na forma dos documentos que ficam arquivados no 
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura do Município ltapema, têm entre si justo e 
acordado o que segue: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
O presente instrumento de contrato tem por objeto a concessão, pelo CONCEDENTE à 
CONCESSIONÁRlA, da gestão dos sistemas e serviços de abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto sanitário da cidade de IT APEMA, incluindo a captação de água bruta, o 
bombeamento, adução, tratamento, reservação e distribuição da água tratada, a coleta, o transporte, 
tratamento, e disposição fmal dos esgotos sanitários, conforme previsto no Edital. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Fica estabelecido que a CONCESSIONÁRlA terá exclusividade na execução dos serviços, objeto do 
presente instnimento, não podendo o Município contratar outra empresa para a prestação de quaisquer 
serviços que estej am previstos no escopo da presente Concessão durante a sua vigência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
A exclusividade de que trata o parágrafo primeiro acima será plena na área urbana do Município, não 
havendo nenhum vínculo com a área rural, onde o Município de IT APEMA pode atuar de forma 
independente ou em parceria com a CONCESSIONÁRlA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Constituem ANEXOS do presente instrumento de contrato, dele fazendo parte integrante, os seguintes 
documentos: 

~) Edital de Concorrência nO 004/2003 e seus Anexos. 
b) Propostas de habilitação, técnica e comercial, apresentadas pela licitante vencedora. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEFINICÕES 
Para fins de interpretação do instrumento de contrato, adotam-se as definições estabelecidas 

00 Edi"" '" An~o "P"~"'" ~."". . \ 
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CLÁUSULA QUARTA - DQ PRAZO DE CONCESSÃO 
O prazo da CONCESSÃO é de 25 (vinte e cinco) anos, contados imediatamente após a Emissão da 
Ordem de Serviço Inicial, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei Municipal 2.07912.003, de 
16/04/2003. 

PARÁGRAFO PRlMEIRO 
O irúcio da Concessão será documentado mediante Termo de Irúcio de Gestão, a ser lavrado na 
ocasião e firmado pelo CONCEDENTE e pela CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA CONCESSÃO 
A área de abrangência da Concessão é o território urbano do Município de IT APEMA. 

CLÁUSULA SEXTA - VALOR DO CONTRATO 
O presente instrumento de contrato tem o valor básico de R$ ............................. ( ...................... ..... .... ), 
correspondente ao valor da remuneração da concessão, calculado com base na receita resultante dos 
.volumes previstos para a prestação dos serviços de água e de esgoto defirúdos pela proposta comercial 
da licitante vencedora, com base nas Tabelas OI e 02, integrantes do Edital - Anexo 08, durante o 
prazo contratual. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERACÃO DA CONCESSIONÁRIA 
A remuneração da CONCESSIONÁRIA será efetuada pela cobrança de tarifa, aplicada aos volumes 
de água e esgoto faturáveis e aos demais serviços conforme Tabelas Nso OI e 02 do Edital (Anexo 08), 
de forma a possibilitar a devida remuneração do capital investido pela CONCESSIONÁRIA, o 
melhoramento da qualidade do serviço prestado, e a garantia da manutenção do equilíbrio econômico 
- financeiro do presente contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O cálculo do valor da tarifa será efetuado com base no volume mensal de água consumido pelos 
usuários, e no volume de esgoto coletado, de acordo com a fórmula prevista no do Edital de Licitação 
- Anexo 08, e os preços dos demais serviços, de acordo com as Tabelas Nso OI e 02. 

·PARÁGRAFO SEGUNDO 
Para a cobrança e arrecadação das tarifas e dos demais serviços prestados junto aos usuários, a . 
CONCESSIONÁRIA deverá implantar um sistema de cobrança de tarifas, em conformidade com o 
previsto no Edital, sendo facultado à CONCESSIONÁRIA a cobrança de tarifas inferiores ás 
descriminadas nas Tabelas O I e 02 (ANEXO 08), desde que não implique pleitos compensatórios 
posteriores quanto á recuperação do equilíbrio econômico financeiro, sendo que a 
CONCESSIONÁRIA reconhece que as tarifas indicadas nas Tabelas OI e 02 (ANEXO 08), são 
suficientes, nesta data, para a adequada prestação dos serviços concedidos e a manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro do contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
O CONCEDENTE transferirá à CONCESSIONÁRIA no ato da assinatura deste instrumento de 
contrato, toda a base do banco de dados, relativas as informações comerciais em meio magnético, para 
que a mesma, possa estabelecer as suas atividades referente ao item comercialização. 
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b) Valor inicial da TARIFA BÁSICA: é o valor constante da proposta da licitante vencedora da 
concorrência; 

c) Peridiocidade: é o intervalo de tempo pactuado para o reajuste do valor da tarifa básica; 
d) Índices de reajustes: são os índices relativos aos principais componentes de custos 

considerados na formação do valor da tarifa básica, ou outros que venham a ser definidos; 
e) Índices iniciais: são os índices definidos na letra anterior, relativos ao mês da data base fixada 

para efeito de reajuste da tarifa básica; 
f) Data-base: é a data inicial para o cálculo da variação dos índices de reajuste, ou seja, a data da 

apresentação da proposta de tarifa; 
g) Parâmetros: são os coeficientes que medem a participação relativa dos principais componentes 

de custo considerados na formação do valor da tarifa básica; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Os reajustes da tarifa serão feitos conforme as seguintes condições: 

a} O valor da tarifa será reajustado anualmente, sem prejuízo da possibilidade da redução desse 
prazo, nos temlOS previstos na Lei n. 9.069 de 29 de junho de 1995, considerando-se como data 
base para reajuste a data da apresentação da proposta de tarifa. 

b) O cálculo do reajuste do valor da tarifa será feito pela CONCESSIONÁRIA e previamente 
submetido à apreciação do CONCEDENTE para verificação da sua correção. 

c) Se no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento, o CONCEDENTE não se 
manifestar a respeito da correção do cálculo apresentado pela CONCESSIONÁRIA, o mesmo 
estará aprovado da forma apresentada, podendo a CONCESSIONÁRIA praticar o novo preço 
inlediatamente. 

d) O CONCEDENTE reajustará o valor das tarifas de referencia, conforme a fórmula a seguir, que 
reflete a variação ponderada dos índices relativos aos principais componentes de custos 
considerados na sua formação. 

FR = [0,20 (IMOI / IMOo - 1) + 0,25 (IEEI / IEEo - 1 ) + 0,10 (IPQI / IPQo-
1) + 0,25 (ICCI / ICCo -1) + 0,20 (IGPMI / IGPMo - 1 ) ], 

·ONDE: 

FR - é o fator de reajuste a ser aplicado à IRA e TRE na Estrutura Tarifária, podendo ocorrer valores 
acima de 1,00 (um inteiro) o que constitui reajuste positivo e para valores menor que 1,00 (um 
inteiro), constituindo redução. Ocorrendo valor igual a 1,00 (um inteiro) a tarifa não é alterada. 
IMO; - é o índice correspondente a preços de serviços com predominância de mão de obra. Adotado 
neste caso o indice FIPE ( Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) da USP, correspondente ao 
segundo mês anterior ao da alteração; 
IMO. - é o mesmo índice anterior, correspondente ao segundo mês anterior a data de referência de 
preços; 
IEEí _ é o valor da tarifa de energia elétrica, convencional, subgrupo A4 (2,3 a 25 kV), praticada pela 
concessionária local no segundo mês anterior ao da alteração; 
IEEo _ é o valor da mesma tarifa acima, no segundo mês anterior ao da data de referência de preços; 

IPQj _ é o índice da coluna 53 (Total da Indústria de Transformação Química) da Revista Conjuntura 

Econômica da Fundação Getúlio V~~;~l:~~;:::: ao segundo mês anterior ao da alteração; 
IPQo _ é o mesmo índice ÍÍí ao segundo mês anterior ao da data de referência d~ . 
preços; . 

-,~ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE lTAPEMAlSC EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 004/2003 

ICC· é O índice da coluna IA (Índice Nacional da Construção Civil) da Revista Conjuntura 
I -

Econômica da Fundação Getúlio Vargas, correspondente ao segundo mês anterior ao da alteração; 
ICCo _ é o mesmo índice acima, correspondente ao segundo mês anterior ao da data de referência de 

preços; 
IGPMj _ é o Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, publicado pela Revista Conjuntura 

Econômica da Fundação Getulio Vargas, correspondente ao segundo mês anterior ao da alteração; 
IGPMo _ é o mesmo índice acima, correspondente ao segundo mês anterior ao da data de referência 

de preços; 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Sem prejuízo do reajuste as tarifas de referência poderão ser revistas, para mais ou para menos, caso 
ocorra alteração custo/despesas, decorrentes de fator(es) fora do controle da CONCESSIONÁRIA, de 
caráter permanente, que modifique o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, visando 
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da 
CONCESSIONÁRIA e a retribuição dos usuários, expressa no valor da Tarifa Básica, sendo motivos 
ensejadores para revisão da Tarifa Básica e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato de concessão, as seguintes hipóteses: 
a) Ressalvados os impostos sobre a renda, sempre que, forem criados, alterados ou extintos outros 

tributos ou sobrevierem disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação das 
PROPOSTAS DE TARIFAS BÁSICAS DE ÁGUA E ESGOTO objeto desta concorrência, de 
comprovada repercussão nos custos da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, 
conforme o caso; 

_-,. b) Sempre que houver acréscimo ou supressão de encargos nos investimentos propostos pela 
CONCESSIONÁRIA para mais ou para menos, conforme o caso; 

c) Sempre que ocorrências supervenientes, decorrentes de força maior, caso fortuito, fato da 
Administração ou de interferências imprevistas resultem, comprovadamente, em acréscimo dos 
custos da CONCESSIONÁRIA; 

. d) Sempre que houver alteração unilateral do contrato de concessão, que comprovadamente altere 
os encargos da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos; 

e) Quando a CONCESSIONÁRIA auferir receita alternativa, complementar, acessória ou de 
projetos associados à concessão; 

f) Sempre que forem constatadas modificações estruturais nos preços relativos dos fatores de 
produção ou modificações substanciais nos preços dos insumos relativos aos principais 
componentes de custos considerados na formação do valor das Tarifas Básicas, não atendidas 
ou cobertas pelos reajustes tarifários previstos, para mais ou para menos, conforme o caso, 
observados os preceitos legais; 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Qualquer alteração de tarifas obedecerá o que estabelece o item 12.2 e subitens seguintes do EditaL 

PARÁGRAFO QUARTO 
Para efeitos deste Contrato, considera-se que o equilíbrio econômico - financeiro esteja mantido, 
sempre que o Valor Presente Líquido (VPL) do empreendimento calculado à taxa de desconto 

.. estipulada pela Concessionária em sua Proposta Comercial, se mantiver entre 95% (noventa e cinco 
por cento) e 105% (cento e cinco por cento) do VPL contratual. 

PARÁGRAFO QUINTO ~«,:. COM O O 
O processo de, revisão fqarifa Básicte; rá início mediante requerimento dirigido pela 
CONCESSIONARIA ao RC, acompanha~de "Relatório Técnico" ou "Laudo Pericial" que \ . 
demonstre, cabalmente, o lThIiM:jI!J O)l,~ repejj;;;~ssão de aualauer das ocorrência.~· r"f"ricil'lo n"otp \ \,. 
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contrato, relativos aos motivos ensejadores para revisão, que impactem ?e forma direta na formação 
do valor da Tarifa Básica, ou, ainda, sobre as receitas da CONCESSIONARIA. 

PARÁGRAFO SEXTO 
O SMRC terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para decidir sobre o requerimento do pedido de revisão, 
contados da data da sua apresentação. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 
Caso não haja decisão no prazo estabelecido, os autos serão, imediatamente submetidos á deliberação 
do CONCEDENTE, que poderá, ou não, aprovar o requerimento. 

PARÁGRAFO OITAVO 
Se o requerimento não for aprovado, a revisão poderá ser submetida ao "Processo Amigável de 
Solução das Divergências Contratuais" previsto neste contrato. 

PARÁGRAFO NONA 
Aprovado o requerimento ou expedido o laudo de arbitragem, com a definição do novo valor da 
Tarifa Básica, o CONCEDENTE, autorizará, imediatamente, que o mesmo seja praticado pela 
CONCESSIONÁRIA. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 
A revisão da Tarifa Básica poderá ter início também, por ato do CONCEDENTE. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
A revisão do valor da Tarifa Básica, com a reposição do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato de concessão, será, relativamente ao evento ou fato que lhe deu origem, única, completa e 
final para lodo o período da concessão, isto é, não é admissível, em nenhuma hipótese, em relação ao 
evento ou fato assinalado rever-se parcialmente o valor da Tarifa Básica ou, ainda, rever-se o valor da 
Tarifa por evento ou fato que já implicou em anterior revisão, com a conseqüente reposição, à época, 
do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 
Sempre que tenha havido lugar à revisão da Tarifa considerar-se-á restabelecido o inicial equilíbrio 
econômico e financeiro deste contrato. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
Constituem obrigações da CONCESSIONÁRIA, além dos encargos que são fixados no artigo 31 da 
Lei Federal 8.987/95: 
I - Prestar a todos os usuários serviço adequado, entendendo-se como tal aquele que satisfaça as 
condições de qualidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, confiabilidade, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, nos termos da Lei Federal 8.987/95 e 
no documento intitulado "ESPECIFICAÇÕES PARA O SERVIÇO ADEQUADO", Anexo 10 ao 
EDITAL; 
11 - Manter em dia o inventário e o registro de bens vinculados à concessão; 
III - Prestar conta da gestão do serviço ao Poder Concedente e aos usuários, e nos termos definidos no 
contrato. e no Edital; 
IV - Cumprir e fazer cumprir as n iço e as cláusulas contratuais da concessão; 
V - Permitir aos encarregad ~ Is~lI livre acesso, em qualquer época, ás obras, aos 
equipamentos e as instalaçõe ."... egrantes do se , bem como a seus registros contábeis; , 
VI - Promov~r as des~pro . SJ)ições e constitui(.:;i servidões autorizadas pelo Poder Concedente,\:\ _ 
conforme previsto no Edital ~~o~~~t~; i . ,,' fel, ~\: -
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VII - Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços, bem como segurá-los 
adequadamente; 
VIll- Captar, aplicar e gerir recursos financeiros necessários à prestação do serviço. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela CONCESSIONÁRIA, serão regidas pelas 
disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação 
entre terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA e o Poder Concedente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Constituem ainda obrigações da CONCESSIONÁRIA: 
'1 . Realizar o planejamento, a implantação, ampliação, operação, manutenção, administração e 

exploração dos serviços objeto do presente instrumento, de forma a cumprir todos os 
compromissos assumidos perante a PREFEITURA MUNICIPAL, nos termos do Edital e do 
presente Contrato; 

2. ' Realizar os investimentos necessários à manutenção e expansão dos serviços, objeto da presente 
contratação, nos termos da Proposta por ela ofertada na licitação que antecedeu o presente 
Contrato; 

3. Efetuar, durante o prazo de Concessão, todas as obras necessárias ao cumprimento integral das 
obrigações por ela assumidas, de forma a executar plena e satisfatoriamente, os serviços ora 
concedidos; 

4. Elaborar e implementar esquemas de atendimento a situações de emergência e, para tanto, 
mantendo disponíveis recursos materiais e humanos; 

5. Zelar pela proteção dos recursos naturais e ecossistemas de qualquer forma envolvidos nos 
serviços concedidos, respondendo pelo assessoramento à coletividade na preparação dos dossiês 
exigidos pelos agentes de proteção do meio - ambiente; 

·6. Cumprir as determinações legais relativas à Segurança e Medicina do Trabalho; 
7. Conduzir suas atividades com zelo, diligência e economia, procurando sempre utilizar a melhor 

técnica aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas, em rigorosa observância às cláusulas e 
condições estabelecidas no presente instrumento; 

8. Responder pelo integral cumprimento das regulamentações vigentes no país, em especial quanto 
às obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias, securitárias, fiscais, comerciais, 
civis e criminais, relacionadas, direta ou indiretamente, aos serviços ora concedidos; 

9. Responsabilizar - se por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados à 
PREFEITURA MUNICIPAL e/ou a terceiros, face à sua ação ou omissão, ou de seus 
empregados, sub-contratados e prepostos, decorrentes dos serviços ora concedidos; 

10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
,assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que antecederam 
o presente contrato; 

lI. Fornecer à CONCEDENTE todas as informações que forem necessárias ao acompanhamento e à 
fiscalização dos serviços objeto da presente contratação, bem como, atender às suas solicitações; 

U . Sustar a prestação dos serviços ora concedidos aos usuários inadimplentes quanto ao pagamento 
da conta tarifária, no prazo do 11 o (décimo primeiro) dia corrido, contados a partir da data de 
entrega do aviso de débito ao usuário, nos termos do Regulamento de Serviços - Anexo 09 do 
Edital; 

13. Lançar, fiscalizar e arrecadar as contas e faturas conforme tarifas e preços homologados por 
decreto do Prefeito Municipal; 

14. Usar o domínio público nel:ell~~à-prê ~if:~~u execução dos serviços, observando sua afetação 
e a legislação pertinente. 

15. Fornecer, ao rN~~g:I~~~~~1$1~~~~l~d~e~A~c~O~m~p~anh~~am~e~n~to (conforme mode.lo a sef\ , 
definido pelo SMRC), que se mostrarem necessanas ao\\ , ' 
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acompanhamento e fiscalização dos serviços objeto da presente contratação, atendendo às suas 
solicitações nos tennos do presente contrato. 

16. Apresentar ao MUNICÍPIO, dentro de no máximo 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do 
presente instrumento, o número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao 
CREA, e cópia do recibo correspondente, para inclusão no processo da licitação que deu origem 
ao presente contrato. 

17. Solicitar ao Concedente a declaração de utilidade pública dos bens imóveis cuja desapropriação 
seja necessária à execução dos serviços e obras objeto deste contrato ou a declaração de 
necessidade ou utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa dos mesmos 
bens, formulando, para tanto, pedidos circunstanciados e justificados com todos os elementos 
técnicos pertinentes à matéria e promovendo, em seguida, as respectivas desapropriações ou 
instituições de servidão. 

18. Publicar periodicamente suas demonstrações financeiras, nos termos do inciso XIV do Art. 23 da 
Lei Federal 8.987/95. 

19. Submeter à prévia aprovação do MUNICÍPIO a desativação e baixa de bens móveis e imóveis 
integrados à concessão. 

20. Controlar todos os terrenos e edificações integrantes da concessão e tomar todas as medidas 
necessárias para evitar e sanar o uso ou ocupação não autorizada desses bens, mantendo o 
MUNICÍPIO infonnado a esse respeito. 

21. Assegurar que, quando da contratação de terceiros para qualquer fim relacionado à concessão, 
sejam contratadas somente entidades ou profissionais idôneos e com capacitação técnica e 
profissional adequada. 

22. Fazer constar de qualquer instrumento de contratação de terceiros para fins relacionados á 
concessão que tal contratação não estabelece qualquer vínculo entre os terceiros contratados e o 
MUNICÍPIO. 

23. Cumprir rigorosamente todas as obrigações que venha a assumir nos contratos relativos a 
operações de crédito que realize para obtenção de recursos necessários para o cumprimento do 
presente contrato, notadamente aqueles nos quais o MUNICÍPIO haja dado sua anuência. 

24. Manter permanentemente à disposição do MUNICÍPIO todos os elementos necessários á 
fiscalização do cunlprimento do presente contrato. 

25. Implantar Sistemas de Gestão da Qualidade. 
26. Obter, com apoio do MUNICÍPIO, as licenças de instalação e de funcionamento dos sistemas de 

água e esgoto junto aos organismos ambientais, bem como todas as outras licenças e outorgas que ' 
sejam ou se fizerem necessárias. 

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGACÓES DO CONCEDENTE 
Constituem obrigações da PREFEITURA MUNICIPAL na qualidade de Poder Concedente, além dos 
encargos previstos no artigo 29 da Lei Federal 8.987/95: 
I - Regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação; 
II - Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
Ia - Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 
. IV - Extinguir a concessão, na forma prevista no contrato; 
V - Aprovar e homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na fonna da Lei, das normas 
pertinentes e do contrato; 
VI - Cumprir e fazer cwnprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da 
concessão; 
VII - Zelar pela boa quall<Jag~!Pd'I receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos 
usuários, que serão ~-f~"l'G~,;nt~' dias, das providências tomadas; 
VIII - Declarar de à execução do serviço ou obra pública; 
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IX - Declarar a necessidade de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, 
os bens necessários à execução de serviços ou obra pública; 
X - Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação; 
XI - Estimular a formação de associações de usuários para a defesa dos interesses relativos aos 
serviços. 
XII - Realizar, em conjunto com o Concessionário, uma avaliação dos bens públicos a serem 
utilizados por esta na prestação dos serviços concedidos, com o intuito de determinar o estado de 
conservação dos mesmos, bem como as condições de sua manutenção, de modo que a 
CONCESSIONÁRIA possa devolvê-los, ao término do Prazo da Concessão, nas mesmas condições, 
ressalvado o desgaste por uso normal; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
No exercício da fiscalização, o poder Concedente terá acesso aos dados relativos à administração, 
contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da Sociedade de Fins Específicos, criada 
de conformidade com o Edital de Concorrência Pública n° 004/2003. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder Concedente, e, 
periodicamente, conforme previsto em Decreto, por comissão composta de representantes do poder 
Concedente, da CONCESSIONÁRIA e dos usuários. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Para os fins do disposto no item XII, da cláusula décima., serão lavrados os Termos de Entrega e 
Recebimento dos bens supra mencionados, quando da assinatura e do término do presente 
instrumento, sendo que o Termo de Entrega passará a ser parte integrante deste Contrato; 

PARÁGRAFO QUARTO 
Constituem ainda obrigações da CONCEDENTE: 

1. Obter todas as autorizações necessárias ao perfeito cumprimento do disposto neste instrumento; 
2. Obter as concessões de direito de uso do manancial de água bruta., que se fizerem necessárias ao 

perfeito cumprimento do objeto deste contrato, durante o prazo de vigência deste instrumento; 
3. Responsabilizar-se pela rescisão de todos os contratos firmados por ela diretamente, 

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

4. Fiscalizar os serviços realizados pela CONCESSIONÁRIA, zelando pela boa qualidade dos 
mesmos, inclusive recebendo e apurando queixas e reclamações dos \!Suários; 

5. Transferir à CONCESSIONÁRIA, sem ônus para esta última, a posse de todos os bens vinculados 
aos serviços concedidos, exceto aqueles que a CONCESSIONÁRIA expressamente dispensar. 

6. Realizar, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, uma avaliação dos bens públicos a serem 
utilizados por esta na prestação dos serviços concedidos, com o intuito de determinar o estado de 
conservação dos mesmos, bem como as condições de sua manutenção, de modo que a 
CONCESSIONÁRIA possa devolvê-los, ao término do Prazo da Concessão, nas mesmas 
condições, ressalvado o desgaste por uso normal; 

6.1 Para os fins do disposto no item 6 acima., serão lavrados os Termos de Entrega e 
Recebimento dos bens su ra mencionados, quando da assinatura e do término do presente 
instrumento, sendo q Entrega passará a ser parte integrante deste Contrato; 

7. Agir, no que for d , competên~ o sentido de ser mantido o equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, nos . os da Lei FedéG N.o 8.987/95, principalmente de seu Art. 9.°, §3.0 e §4.0 Iii.\ . . 
do previsto no E i9l e nesteiContrato~ \\\ 
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-8. Dar publicidade da outorga da concessão objeto deste contrato, na forma estabelecida em lei; 
'9. Solicitar a autorização prévia da CONCESSIONÁRIA para a realização de quaisquer obras que 

interfiram nos serviços objeto deste contrato, permitindo a fiscalização e vistoria final das aludidas 
obras, anteriormente ao recebimento destas; 

10. Exigir, para aprovação de loteamentos de qualquer natureza, a manifestação oficial da 
CONCESSIONÁRIA sobre a viabilidade de atendimento dos sistemas de água e de esgoto do 
empreendimento, através do sistema por ela operado. 

li. Incluir, nas leis municipais que regulamentam o parcelamento do solo urbano, a obrigatoriedade 
da aprovação, pela CONCESSIONÁRIA, dos projetos e a fiscalização das obras dos sistemas de 
água e de esgoto de loteamentos e conjuntos habitacionais, segundo diretrizes por ela fornecidas. 

12. Submeter à Câmara Municipal projeto de lei disciplinando o lançamento de águas pluviais na rede 
de esgotos sanitários, incluindo a previsão de penalidades e a delegação à CONCESSIONÁRIA 
do poder de fiscalização. 

13. Pagar o valor das contas de água e esgotos correspondentes aos próprios municipais. 
14. Dar anuência aos contratos relativos a operações de crédito que a CONCESSIONÁRIA venha a 

efetuar para obtenção de recursos necessários à realização dos investimentos que a mesma deva 
realizar para cumprimento do presente contrato, sempre que tal seja exigido pela instituição 
financiadora e desde que a totalidade dos recursos contemplados em tais contratos seja 
obrigatoriamente destinada à realização dos referidos investimentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SERVIÇOS EXTRAS 
A CONCESSIONÁRIA somente se obriga a realizar os investimentos que estejam previstos na sua 
PROPOSTA, sendo que qualquer modificação que venha a ocorrer será objeto de renegociação entre 
as PARTES, cabendo ao PODER CONCEDENTE rever a tarifa de modo a restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O CONCEDENTE pode solicitar à CONCESSIONÁRIA, e esta deverá atender, alterações no 
planejamento dos serviços, objeto desta contratação, assegurada a manutenção do equilíbrio da 
equação econômico - financeira advinda do Planejamento Econômico - Financeiro da Concessão, 
constante da' PROPOSTA TARIFARIA ofertada pela CONCESSIONÁRIA na Licitação que 
.antecedeu o presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Incumbe à CONCESSIONÁRIA a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos 
os prejuízos causados ao poder Concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização 
exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere o PARÁGRAFO PRIMEIRO, a 
CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, 
acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos 
associados. 

PARÁGRAFO QUARTO 
OS contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e os terceiros a que se refere o parágrafo 
anterior reger-se-ão pelo direi . ~ • não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os 

.·terceiros e o Poder Concede ~~ • O O 

#J ~ 
O <t?-

O ...... On I 8 n J • ~ i 
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'PARÁGRAFO QUINTO 
A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas 
regulamentares da modalidade do serviço concedido. 

PARÁGRAFO SEXTO 
É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente 
autorizada pelo Poder Concedente, sendo a outorga de subconcessão precedida de concorrência, onde 
o subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites 
da subconcessão. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 
A transferência de concessão ou do controle societário da CONCESSIONÁRlA, sem prévia anuência 
do Poder Concedente, implica na caducidade da concessão, sendo que, para obter a referida anuência, 
o pretendente deverá: 
~ .:. Atender às exigências da capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal 
.necessárias à assunção do serviço; e 
II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DIREITOS E DEVERES DO usuÁRIo 

I - Constituem direitos dos usuários dos serviços objeto da concessão e do presente contrato: 
a) Receber serviço adequado; 
b) Receber do MUNICÍPIO e da CONCESSIONÁRIA informações para a defesa de interesses 

individuais e coletivos; 
c) Obter e utilizar os serviços, observadas as normas do MUNICÍPIO e da CONCESSIONÁRIA, 

respeitadas as limitações previstas na legislação sanitária e ambiental; 
d) Levar ao conhecimento do MUNICÍPIO e da CONCESSIONÁRIA todas as irregularidades de 

que tenham conhecimento referentes aos serviços prestados; 
e) Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA na 

prestação dos serviços. 

'I1- Constituem deveres dos usuários dos serviços objeto da concessão e do presente contrato: 
a) Zelar pelo uso adequado das ligações e redes de água e esgotos, de acordo com as Normas 

Técnicas e disposições legais em vigor; 
b) Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhe são 

prestados os serviços; 
c) Pagar em dia as contas relativas à prestação dos serviços concedidos, sob pena de multa e mora 

e de ter os serviços suspensos; 
d) Cumprir o Regulamento do Serviço. 

III - É vedado ao usuário: 
a) Executar qualquer ligação às redes de água ou esgotos, seja diretamente, seja através de 

ligações existentes; 
b) Falsear ou tentar falsear o registro dos volumes consumidos, interferindo no funcionamento do 

hidrômetro ou por qualquer outra forma . 

. "IV - Pela infração do dispOS19.-41;e~~ cláusula o usuário poderá 'ser penalizado de 
estabelecIdo no RegUlam~ ~l19l~ - Anexo 09 do Edital. 

{,(!) ~'" l~ ~:~ 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - UTILIZACÃO DE BENS PÚBLICOS 
. No exercício de suas atividades, poderá a CONCESSIONÁRIA utilizar os bens públicos municipais, 

estabelecer servidões nas estradas, caminhos e logradouros públicos, para a realização de obras e 
instalações. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Findo o prazo da presente concessão, todos os bens públicos e instalações utilizados pela 
CONCESSIONÁRIA reverterão automaticamente ao Mwúcípio de ITAPEMA, bem como os bens e 
instalações acrescidos aos mesmos durante a vigência deste instrumento, em perfeitas condições de 
uso, conforme as diretrizes previstas neste instrumento, ressalvado o desgaste por uso normaL 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Entende-se que os bens a que se refere esta Cláusula incluem todos os bens imóveis ou móveis 
adquiridos pela CONCESSIONÁRIA na vigência do presente contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
A reversão dos bens, instalações e equipamentos acrescidos durante a vigência deste instrumento dará 

. direito a indenização à CONCESSIONÁRIA, pelo MUNICÍPIO, em montante igual a parcela em 
valor do investimento, ainda não amortizado. 

PARÁGRAFO QUARTO 
A posse dos bens públicos entregues pelo MUNICÍPIO à CONCESSIONÁRIA por ocasião do inicio 
do período de concessão não enseja direito à CONCESSIONÁRIA de, a esse titulo ou a qualquer 
outro, indicá-los à penhora, dá-los em garantia de qualquer tipo de operação financeira ou de qualquer 
outra natureza, que venha a contratar, ou de gravá-los com ônus de qualquer natureza, ainda que em 
decorrência da execução do objeto deste contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO 
Para efeito do disposto neste contrato e, em particular, nesta Cláusula, a CONCESSIONÁRIA, antes 
da efetivação de qualquer investimento, submeterá o respectivo orçamento ao SMRC - Órgão 
Regulador dos Serviços de Água e Esgotos de Itapema, somente efétivando-o após sua aprovação. 

PARÁGRAFO SEXTO 
. Nenhum contrato firmado entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros poderá comprometer o processo 
, de devolução de ativos ao MUNICÍPIO quando da extinção da concessão. 

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - OUESTÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE 
A CONCESSIONÁRIA obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e mwúcipal 
roelativa à proteção ambiental. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A CONCESSIONÁRIA deverá submeter-se a todas as medidas adotadas pelas autoridades com 
poderes de fiscalização de meio ambiente, no âmbito das respectivas competências. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Caberá à CONCESSIONÁRIA obter as licenças ambientais necessárias à projetos, obras e instalações 
vinculadas à execução da concessão, sendo que o MUNICÍPIO deverá ser solidário e envidar todos os 
esforços para auxiliar a CONCESSIONÁRIA naquela tarefa. 

" PARÁGRAFO TERC~I ~CG,,j~<õ~ 
A CONCESSIONÁRIA v.:; será respon : 

5 ~~ _-"'_ 
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a) Por qualquer prejuízo causado ao meio ambiente anterionnente à assinatura deste contrato ou 
oriundo de fato ambiental não detectado que seja conseqüência de atos ou omissões anteriores à 
celebração deste instrumento; 

b) Em conseqüência da não conclusão e entrada em operação de obras ou instalações previstas no 
Plano de Obras constante da Proposta Tarifaria apresentada pela CONCESSIONÁRIA à 
licitação que deu origem ao presente contrato, desde que tal fato decorra de fator alheio à 
vontade da CONCESSIONÁRIA. 

PARÁGRAFO QUARTO 
Somente após a expiração dos prazos constantes do Plano de Obras acima mencionado a 

· CONCESSIONÁRIA será responsável por prejuízos causados ao meio ambiente em conseqüência da 
. não entrada em operação de obras ou instalações previstas no referido Plano. 

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA-FISCALIZACÃO E PRESTACÃO DE CONTAS 
O CONCEDENTE deverá fiscalizar e assegurar, através do disposto em lei, o fiel e integral 
cümprimento de todas as obrigações previstas neste Contrato, utilizando para tanto do SMRC - Órgão 
Técnico da Concedente, de acordo com as normas inerentes ao mesmo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Para que a o CONCEDENTE possa exercer devidamente sua fiscalização, a CONCESSIONÁRIA 
deverá manter em seu escritório de administração todos os elementos necessários à prestação das 
infonnações e dos esclarecimentos que lhe forem solicitados. 

PARÁGRAFOS~GUNDO ~ 
A CONCESSIONARlA deverá preparar e 3pre~~mtar, trimestralmente, ao PODER CONCEDENTE "-
um relatório dos serviços ora concedidos, bem como dos investimentos realizados, devendo constar ,I 

· no aludido relatório todas as atividades ocorridas no período anterior, de modo a existir um perfeito ~ 
· controle quanto à prestação dos serviços concedidos, bem como quanto à manutenção do equilíbrio 

econômico - financeiro do Contrato, sem prejuízo do previsto no parágrafo quarto desta cláusula. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Outros dados não rotineiros, comprovadamente necessários para a avaliação dos serviços objeto da 
concessão, poderão ser requisitados pela fiscalização do MUNICÍPIO à CONCESSIONÁRIA, sendo ' 
que esta última terá um prazo razoável e compatível para o fornecimento dos dados solicitados, prazo 
este nunca inferior a 48 (quarenta e oito) horas. 

PARÁGRAFO QUARTO 
A CONCESSIONÁRIA deverá publicar periodicamente suas demonstrações financeiras, nos termos 
do inciso XIV do Art. 23 da Lei Federal 8.987 de 13 de fevereiro de 1995. 

PARÁGRAFO QUINTO 
A fiscalização de que trata a presente Cláusula deverá ser feita com observância das especificações, 

.' parâmetros e padrões de qualidade estabelecidos no presente contrato e seus anexos, bem como na 
legislação vigente e normas técnicas aplicáveis. 

PARÁGRAFO SEXTO 
Para efeitos da fiscalização ~~;~~d:asiet~O~~bras que serão executadas ao longo do período de 
concessão, bem como da ~ básicos e autorização dos projetos executivos das 
aludidas obras, o deverá r~~tar as normas da ABNT pertinentes. As aprovações e, 
autorizações acima me:,~!Onad,ls deverão concedidas ou negadas pelo MUNICíPIO no prazo'\ :. 
máximo de 35 (trinta e apresentação dos mesmos pela CONCESSIONÁRIA. "N\ 
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A inexistência de resposta pelo MUNICÍPIO no prazo aqui estabelecido, significará a sua aprovação 
aos projetos apresentados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 
O prazo estipulado no item anterior para análise e aprovação de projetos, quando se tratar de situações 
emergenciais, será reduzido ao mínimo compatível com a urgência do serviço ou obra a ser executado 
e, quando abordarem questões de maior complexidade, o prazo referido poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período. 

PARÁGRAFO OITAVO 
O representante do MUNICÍPIO na fiscalização anotará, em registro próprio, todas as ocorrências 

. relacionadas com os encargos do contrato de concessão, determinando à CONCESSIONÁRIA a 
. regularização das faltas ou defeitos verificados. As decisões e providências que ultrapassem a sua 

competência deverão ser encaminhadas a seus superiores, em tempo hábil, para adoção de medidas 
pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - EXTINCÃO DA CONCESSÃO 
A presente Concessão poderá ser extinta por: 

I - Advento do termo contratual; 
II - Encampação; 
III ~ Caducidade; 
IV - Rescisão; 
V - Anulação; 
VI - Falência ou extinção da empresa CONCESSIONÁRlA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
.' Extinta a concessão, retomam ao poder Concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios 

transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder Concedente, procedendo-se 
aos levantamentos, às avaliações e liquidações necessários. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
A asswlção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder Concedente, de 
todos os bens reversíveis. 

PARÁGRAFO QUARTO 
Nos casos previstos nos incisos I e II desta cláusula, o poder Concedente, antecipando-se à extinção 
da concessão, procederá aos levantamento e às avaliações necessárias à determinação dos montantes 
da indenização, na forma dos artigos 36 e 37 da Lei 8.987/95 . 

. PARÁGRAFO QUINTO 
A reversão do advento do termo contratual dar-se-á com indenização das parcelas dos investimentos 
vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com 
o objetivo de garantir a continuida . dade do serviço concedido. 

~~COM, 
PARÁGRAFO SEXTO:1t,.~ O~ 

iS "Gl 
0c:J.14 / Iú, __ ~, /~? 
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Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder Concedente durante o prazo da 
concessão, por motivos de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio 
pagamento da indenização, na forma do parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 
A inexecução total ou parcial do contrato acarreta, a critério do poder Concedente, a declaração da 

· caducidade da concessão ou a ampliação das sanções contratuais, respeitadas as disposições do art. 
· 27, da lei 8.987/95 e as normas convencionadas entre as partes. 

PARÁGRAFO OITAVO 
A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder Concedente quando: 
I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base normas, 
critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 
II - a CONCESSIONÁRIA descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares 
concernentes à concessão; 
UI - a CONCESSIONÁRIA paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses 
decorrentes de casa fortuito ou de força maior; 
IV - a CONCESSIONÁRIA perder condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a 
adequada prestação do serviço concedido; 
V - a CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 
VI - a CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do poder Concedente no sentido de regularizar a 
prestação do serviço; e 

'VII - a CONCESSIONÁRIA for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de 
· tributos, inclusive contribuições sociais; 

PARÁGRAFO NONO 
A declaração de caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da 
CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 
Não será iristaurado processo administrativo da inadimplência antes de comunicados à 
CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no PARÁGRAFO 
PRIMEIRO DESTA CLÁUSULA, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões 
apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por 
.decreto do Poder Concedente, independentemente de indenização pré.via, calculada no decurso do 
. processo. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 
A indenização de que trata o parágrafo anterior será devida na forma do art. 36 da Lei 8.987/95 e do 
contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO 
Declarada a caducidade, não resultará para o poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade 
em relação aos ~ncargos, ônus, abri ões ou compromissos com parceiros ou com empregados da 
CONCESSIONARlA. "",f. <cOM O 

r:.~"'" O 
PARÁGRAFO DÉCIM ~ARTO \. 

{(Õ '11.. I. ;;;: 
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o contrato de concessão poderá ser rescindido por iciciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de 
descwnprimentos das normas contratuais pelo poder Concedente, mediante ação judicial 
especialmente intentada para esse fim. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO 
'Na hipótese prevista no parágrafo décimo quarto, os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA 
. não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão transitada em julgado. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO 
Extinta a Concessão, em qualquer das hipóteses legais, as PARTES, no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data da assunção do serviço pela PREFEITURA MUNICIPAL concluirão todos os 
levantamentos, avaliações e liquidações necessários, sendo que a reversão dos bens, direitos e 
privilégios vinculados à Concessão somente será efetuada quando do efetivo pagamento da 
indenização devida. 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO 
O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa da CONC,ESSIONÁRIA, amigavelmente ou 
através de medida judicial cabível, quando do descwnprimento pelo CONCEDENTE de suas 
obrigações legais e contratuais, respeitado o direito às indenizações estabelecido neste Contrato . 

. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - GARANTIAS 
·A CONCESSIONÁRIA se obriga a apresentar, no ato da assinatura deste instrumento, uma Garantia 
nos telmos do Edital. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
Nos contratos de financiamentos, a CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em garantia os direitos ' 
emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da 
prestação do serviço. 

CLÁUSULA DÉCIMA OIT A V A - SEGUROS 
Além dos seguros obrigatórios por lei, a CONCESSIONÁRIA se obriga a contratar e manter em 
vigor, durante todo o período de concessão, os seguros identificados a seguir e especificados adiante: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Seguros de danos materiais: seguro de riscos de engenharia e seguro do tipo "compreensivo", abaixo 
especificados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Seguro de riscos de engenharia - Este seguro proporcionará a cobertura a danos materiais que possam 
ser causados às obras decorrentes do contrato de concessão, sendo que o referido seguro deverá ser 
contratado à medida da execução de cada wna das obras ao longo do periodo de concessão. A 
importância segurada da apólice do referido seguro deverá ser igual ao valor total de cada uma das 
obras. 

",OM 
Seguro do tipo "com sivo" - seguro proporcionará a cobertura de danos matenalS aos 
prédios, instala7ões ~áquinas e . amentos cedidos pelo MUNICÍPIO, ocupados pela 
CONCESSIONARI ~ ~1I~ ap.resentell~)~ncUlação com o objeto da concessão e o valor segurad<t\ .. 

O'*_~ / ~A I (H]{: I \\. 
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deverá corresponder ao custo de reposição, considerando a depreciação pelo uso e estado de 
conservação na data de início de cobertura da apólice. 

PARÁGRAFO QUARTO 
Seguro de responsabilidade civil geral - Deverá ser contratada cobertura de danos materiais, morais 
eiou pessoais a terceiros que possam vir a ser imputados à CONCESSIONÁRIA em virtude da 
existência do contrato de concessão. 

PARÃGRAFOQUINTO 
Condições gerais dos seguros: 

a) Todos os seguros deverão ser custeados pela CONCESSIONÁRlA e contratados com 
seguradoras de sua livre escolha em operação no Brasil. . 

b) A seguradora deverá obrigar-se a informar à CONCESSIONÁRlA e esta ao MUNICÍPIO, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre quaisquer fatos que impliquem o cancelamento total ou 
parcial dos seguros previstos. redução de coberturas, aumento de fra.'1quias ou redução das 
importâncias seguradas, devendo, além disso, avisar com uma antecedência de no mínimo 30 
(trinta) dias, o vencimento dos seguros. 

c) A CONCESSIONÁRlA deverá fornecer ao MUNICÍPIO, num prazo não superior a 30 (trinta) 
dias úteis do término de cada ano fiscal, um certificado, confirmando que todas as apólices 
estão válidas naquela data e que os respectivos prêmios vencidos se encontram pagos. 

d) A CONCESSIONÁRlA poderá alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer condições 
das apólices previstas, visando adequá-Ias às novas necessidades que venham a ocorrer 
durante o período de concessão. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PENALIDADES 
A inadimplência total ou parcial da CONCESSIONÁRlA, na execução do contrato de concessão, 
implica, a critério do Poder Concedente, a aplicação de qualquer das penalidades previstas nos artigos 
35 a 38 da Lei Federal 8.987, de \3 de fevereiro de 1995, quais sejam: . 

a) Advertência; 
b) Multa aaministrativa, graduável, conforme gravidade da infração, não excedendo cada uma a 

1% (um por cento) do valor médio do faturamento dos últimos três meses e, em seu total, o 
equivalente a I % (um por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais sanções; 

.c) Declaração de caducidade da concessão; 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - INDENIZAÇÕES 
O MUNICÍPIO se obriga a indenizar a CONCESSIONÁRlA pelos investimentos realizados ao longo 
do período de Concessão, e não amortizados até o término ou rescisão do presente Contrato, sendo 
que a indenização de que cuida esta Cláusula será calculada com base no valor atualizado dos 
investimentos, deduzidas as amortizações praticadas durante o período de vigência da CONCESSÃO, 
além de outras eventuais indenizações cabíveis nos temos do artigo 79, parágrafo segundo, da Lei 
8.666/93. 
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PARÁGRAFO úNIco 
Caso venham a ser criados novos tributos ao longo do prazo de vigência do presente Contrato, ou que 

. sejam alterados os tributos existentes, de modo a afetar o equilíbrio econômico - financeiro inicial do 
. mesmo, as tarifas deverão ser imediatamente revisadas, a fim de manter a estrutura inicial da 

Concessão. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - SOLUCÃO DE DIVERGÊNCIAS 
OS eventuais conflitos que possam surgir entre o MUNICÍPIO e a CONCESSIONÁRIA em matéria 
da aplicação do disposto neste contrato (inclusive seus anexos) serão resolvidos no âmbito do Sistema 
Municipal de Regulação e Controle - SMRC, de acordo com a sistemática constante das Normas 
internas de funcionamento do mesmo, conforme Anexo 04 do EDITAL. 

O tratamento de qualquer questão no âmbito do Sistema Municipal de Regulação e Controle - SMRC, 
não exime o MUNICÍPIO e a CONCESSIONÁRIA da obrigação de dar integral cumprimento ao 
contrato de concessão, nem permite a interrupção das atividades vinculadas à concessão. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - LOTEAMENTOS E EMPREENDIMENTOS 
· IMOBILIÁRIOS 

Todos os investimentos em infra-estrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 
conjuntos habitacionais e em loteamentos de qualquer natureza, inclusive condomínios horizontais e 
verticais, serão de responsabilidade exclusiva dos respectivos empreendedores, sejam eles entidades 
privadas ou públicas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A operação e a manutenção da infra-estrutura mencionada no item anterior desta cláusula serão de 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, observados o Regulamento de Serviços, Anexo 9 do 
EditaL 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Para efeito dó disposto nos dois itens anteriores desta cláusula, entende-se por infra-estrutura de 
abastecimento de água e de esgotos, todas as tubulações, obras, instalações, unidades, dentro e fora da 
área do empreendimento, necessárias ao perfeito funcionamento do suprimento com água tratada e da ' 
perfeita disposição dos esgotos, não se restringindo, portanto, apenas à rede de distribuição de água e 

· rede coletora de esgotos necessárias. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
As contas de água e esgoto dos empreendimentos a que se refere esta cláusula poderão ser individuais 
ou coletivas, conforme definido no Regulamento da Prestação dos Serviços de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento Sanitário. 

PARÁGRAFO QUARTO 
O MUNICÍPIO consultará a CONCESSIONÁRIA sobre a viabilidade do abastecimento e da 
disposição dos esgotos de wn determinado empreendimento antes de sua aprovação .. 

PARÁGRAFO QUINTO 
A CONCESSIONÁRIA responderá a consulta do MUNICÍPIO em 10 (dez) dias úteis, a contar da 
data de seu recebimento, através da emissão das diretrizes para implan ãi)_ da infra-estrutura no 
empreendimento, onde constarão os elementos básicos para o .'" "'~ Kl}to dos projetos 

· executivos, bem como uma sugestão das obras mínimas necess' ". , conforme ~~:xo 9 do Edintl\ ' . 
· (anexo A). Jif) ~-.\\ \"",. 
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PARÁGRAFO SEXTO 
O MUNICÍPIO condicionará a aprovação do empreendimento ao expresso compromisso do 
empreendedor de executar todos os projetos e obras . necessário~ ao perfeito atendimento do 
empreendimento, conforme diretrizes fornecidas pela CONCESSIONARIA. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 
Caberá à CONCESSIONÁRIA a fiscalização da construção da infra-estrutura, caso o empreendedor 
opte por executá-la pelos próprios meios, podendo o mesmo, a seu exclusivo critério, optar por 
contratar a CONCESSIONÁRIA para a execução dos serviços. 

PARÁGRAFO OITAVO 
A CONCESSIONÁRIA fica autorizada a condicionar o início de obras em loteamentos e, 

. posterionnente, a interligação dos sistemas de água e esgoto construído, ao sistema público, ao 
atendimento de todas as exigências previstas no REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO e, no caso 
da interligação, ao prévio recebimento das mesmas em doação ao patrimônio público, mediante 
inspeções que permitam avaliar a correta observância dos critérios técnicos adequados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de ITAPEMA, para a solução de qualquer pendência originada no 
presente contrato, renunciando as Partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QillNT A - LEGISLAÇÃO 
O presente contrato será regido em suas omissões e na interpretação de suas condições pelo disposto 
na Lei Federal 8.666/93 e alterações, Lei Federal 8.987/95, Lei Orgânica do Munícípio, Lei Municipal 
n.o 2.079 /2.00 e demais legislações aplicáveis, bem como pelo constante no EditaI de Licitação que o 
antecedeu. 

E por estarem assim justas e contatadas, assinam o presente Contrato em 5 vias de igual valor e teor, 
na presença dás testemunhas abaixo qualificadas. 

ItapemalSC, __ de _____ de 2.003 

Concedente Concessionário 

Procuradoria Jurídica 

Testemunhas: 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2003 

ANEXO 06 

DEMOSTRA TIVO DA ESTIMATIVA DO VALOR DO CONTRATO 

1. O Faturamento médio mensal do Serviço Municipal de Água e Esgotos do Município de Itapema 
no período de Janeiro a Novembro de 2003 foi de R$ 362.146,75 (trezentos e sessenta e dois mil, 
cento e quar~nta e seis reais e setenta e cinco centavos), para o atuaI nível de hidrometração, de 
perdas, parte das redes de água e de população. Em função do atendimento ás exigências constantes 
no Edital, tal faturamento terá seu valor médio ampliado, ao longo do período de Concessão. 

Mês Faturamento (R$) Numero de Economias (Ud) Faturamento I Economia 
Janeiro 2003 R$ 506.028,69 25.083 R$ 22,41 
Fevereiro 2003 R$ 387.187,40 24.810 R$ 16,27 
Março 2003 R$ 343.499,91 24.672 R$ 15,97 
Ablil2003 R$ 317.900,87 23.819 R$ 14,07 
Maio 2003 R$ 302.299,41 24.799 R$ 12,18 
Junho 2003 R$ 316.170,45 24.847 R$ 12,72 
Julho 2003 R$ 327.137,15 24.887 R$ 13,14 
Agosto 2003 R$ 344.089,94 24.828 R$ 13,85 
Setembro 2003 R$ 340.654,56 24.961 R$ 13,65 
Outubro 2003 R$ 361.082,18 25.032 R$ 14,42 
Novembro 2003 R$ 437.563,71 25.437 R$ 17,20 

Média R$ 362.146,75 R$ 15,08 

2. Pode-se então estabelécer que o valor médio de faturamento mensal, ao longo do periodo de 
Concessão, que leva em conta o crescimento populacional e o atendimento as exigências do Edital, os 
acréscimos eru eficiência a serem aportados pelos investimentos requeridos da Concessionária, 
principalmente relativo a implantação do sistema de esgotamento sanitário, sera estimativamente igual 
a: 
e) A tabela a seguir demonstra a evolução populacional adotada, para fins de elaboração da 
proposta do presente edital nos próximos 25 anos (periodo da concessão)' 

ANO POP. 
ANO 

POP. 

CONCESSÃO CALENDARIO TOTAL 
CONCESSÃO CALENDARlO 

TOTAL 
fltab) (hab) 

O 2.003 83.143 13 2.016 134.885 
1 2.004 87.048 14 2.017 138.499 
2 2.005 91.135 15 2.018 142.212 
3 2.006 95.414 16 2.019 145.037 
4 2.007 99.893 17 2.020 147.923 
5 2.008 104.584 18 2.021 . 150.871 
6 2.009 108.312 19 2.022 153.884 
7 2.010 112.175 20 2.023 156.961 
8 2.011 116.175 21 2.024 159.370 
9 2.012 120.319 22 A~õJ • .,... 161.821 
10 2.013 124.611 23 10 ;tt!4.319 • 
11 2.014 127.943 24 1/..(5 2.027 1156.864 ~ 

'" \~ . - . .. , 
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12 2.015 131.367 25 2.028 169.457 
3. A tabela a seguir considera: 

b1) Taxa de Ocupação domiciliar variando de: 3,41 a 3,08 habitantes por domicílio entre 
2003 e 2028 para a população fixa e de 4,00 habitantes por domicílio para população 
flutuante no mesmo período para calcular o número .total de domicílios; 

b2) As metas núnimas de cobertura com água e esgoto durante a concessão; 
b3) O número total de economias atendidas com água e esgoto durante a concessão; 
b4) O valor da Tarifa de esgoto igual a 100% (cem por cento) do valor da Tarifa de água; 

, Metas de Economias totais 
Domicílios cobertura (ud) Faturamento Anual em Reais 

Ano Total Água Esgoto Água Esgoto Água Esgoto Total 

2004 23.096 98,00 10,00 22.634 2.310 4.095.848,64 418.017,60 4.513 .866,24 

2005 24.182 98,00 20,00 23.698 4.836 4.288.390,08 875.122,56 5.163.512,64 

2006 25.318 99,00 30,00 25.065 7.595 4.535.762,40 1.374.391,20 5.910.153,60 

2007 26.508 99,00 40,00 26.243 10.603 4.748.933,28 1.918.718,88 6.667.652,16 

2008 27.754 100,00 50,00 27.754 13.877 5.022.363,84 2.511.181,92 7.533.545,76 
2009 29.037 100,00 55,00 29.037 15.970 5.254.535,52 2.889.931,20 8.144.466,72 
2010 30.077 100,00 60,00 30.077 18.046 5.442.733,92 3.265.604,16 8.708.338,08 
2011 31. 154 100,00 65,00 31.154 20.250 5.637.627,84 3.664.440,00 9.302 .067,84 
2012 32.269 100,00 70,00 32.269 22.588 5.839.398,24 4.087.524,48 9.926.922,72 

2013 33.425 100,00 72,00 33.425 24.066 6.048.588,00 4.354.983,36 10.403.57 1,36 

2014 34.675 100,00 74,00 34.675 25.659 6.274.788,00 4.643.252,64 10.918.040,64 

2015 35.617 100,00 76,00 35.617 27.069 6.445.252,32 4.898.406,24 11.343 .658,56 
2016 36.585 100.00 78,00 36.585 28.536 6.620.421,60 5.163.874,56 11.784.296, 16 
2017 37.580 100,00 80,00 37.580 30.064 6.800.476,80 5.440.381,44 12.240.858,24 
2018 38.603 100,00 82,00 38.603 31.654 6.985.598,88 5.728.107,84 12.713 .706,72 

2019 39.814 100,00 84,00 39.814 33.444 7.204.741,44 6.052.026,24 13.256.767,68 

2020 40.633 100,00 86,00 40.633 34.944 7.352.947,68 6.323.466,24 13.676.413,92 
2021 41.470 100,00 88,00 41.470 36.494 7.504.411,20 6.603.954,24 14.108.365,44 
2022 42.326 100,00 90,00 42.326 38.093 7.659.312,96 6.893.309,28 14.552.622,24 
2023 43.201 100,00 91,00 43.201 39.313 7.817 .652,96 7.114.080,48 14.931.733,44 
2024 44.472 100,00 92,00 44.472 40.914 8.047.653,12 7.403.797,44 15.451.450,56 
2025 45.198 100,00 93,00 45.198 42.034 8.179.030,08 7.606.472,64 15.785.502,72 
2026 45.938 100,00 94,00 45.938 43.182 8.312.940,48 7.8 14.214,72 16.127.155,20 
2027 46.694 100,00 95,00 46.694 44.359 8.449.746,24 8.027.204,64 16.476.950,88 
2028 47.464 100,00 96,00 47.464 45.565 8.589.085,44 8.245.442,40 16.834.527.84 

Tota1RS 286.476.147,36 

4. O valor médio mensal de faturamento ao longo do penodo de Concessão, que leva em conta o 
crescimento populacional e o atendimento as exigências do Edital, é de R$ 954.920,49 
(novecentos e cinqüenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e quarenta e nove centavos). 

5. Sendo de 25 anos a duração do contrato de Concessão, chegamos ao montante médio anual de 
R$ 11.459.045,81 (onze milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil, quarenta e cinco reais e 
oitenta e um centavos), com base no qual devem ser atendidas as exigências relativas às 
garantias contratuais referidas no Edital, bem como às relativas ao capital mínimo a serem 
observadas pelas Licitantes. 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2003 

ANEXO 07 

RELAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS QUE INTEGRAM A CONCESSÃO E 
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO . 

. ·CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

o abastecimento de água do Município de ltapema é feitos a partir de quatro sistemas produtores, 
adiante descritos. 
Não existe implantado, nenhum sistema público de esgotamento sanitário existe em Itapema. 

A) O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
O sistema de abastecimento de água é composto de cerca de 69.000m de rede de distribuição, que 
aiende aproximadamente 25.000 unidades individuais de consumo (economias), através de 11.000 
ligações prediais aproximadamente. 

A seguir, apresenta-se uma breve descrição das unidades componentes dos Sistemas de 
Abastecimento de Água de Itapema e comentários sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

1. UNIDADES PRODUTORAS 

'Os 04 (quatro) sistemas produtores utilizados são: 

1.1 Sistema produtor integrado ltapemaIPorto Belo/Bombinhas. 

Componentes: 
• Captação de água bruta no Rio Perequê com capacidade de 300 I/s; 
• Recalque de água bruta para lagoa de flotação e decantação por 03 (três) conjuntos moto-bomba; 
• Recalque de água decantada para filtração e cloração por 02 conjuntos moto-bomba; 
• Estação de tratamento com 05 (cinco) filtros de fluxo descendente com capacidade para tratar 360 

IIs produzindo atualmente até 260 l/s; 
• Recalque de água tratada para rede de distribuição de ltapema através de 02 conjuntos moto

bomba, com as seguintes características: 
o Conjunto - O I: vazão 180 m3 Ih e altura manométrica 65,mca; 
o Conjunto - 02: vazão 140 m31h e altura manométrica 75mca; 
o Existe um terceiro conjunto, mas a bomba está sem rotor; 

.• Adutora de água tratada de 250mm Ferro Fundido com extensão de aproximadamente 5km, 
abastecendo a região do baino Meia Praia em ltapema. 

A vazão aduzida para Itapema é medida por O 1 macro-medidor eletromagnético que está instalado 
na casa de máquinas da ET A. 

1.2 Sistema produtor ltapema 

Componentes: 
• Captação de água bruta no Rio ltape 
• Duas adutoras por gravidade, com 

o Adutora-O 1 :Diâmetro: 25 \\ 
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Material: Ferro Fundido 
Extensão: 3.344m; possui uma estação de recalque (desativada). 

o Adutora-02:Diãmetro: 250mm 
Material: PVC - Defofo. 
Extensão 750m. 

• Casa de química onde é feita à adição de sulfato e cloro. Não possui módulos de floculação c 
decantação, seguindo direto para filtros de fluxo ascendentes (filtro russo) com capacidade dc 110 
I/s. 

• Reservatório de 600m3
; 

• Duas adutoras de água tratada de 250mm uma de Ferro Fundido com extensão de 600m e outra de 
PVC - Defofo com extensão de 1.420m. 

1.3 Sistema produtor Cachoeira São Pau linho 

Componentes: 
• Captação na cachoeira do bairro São Paulinho; 
• Desinfecção e distribuição direta para rede; 
• Adutora PVC - Defofo I 50mm com 3.500m de extensão; 
• Booster. 

1.4 Sistema produtor independente Mata/Camboriúlllhota 

Componentes: 
• Captação na localidade de Ilhota no rio Mata Camboriú e distribuição na mesma localidade, 

atendendo também a região Estaleirinho (Balneário Camboriú); 
• Capacidade de 3 115; 
• Tratamento: desinfecção e filtração direta; 
• Adutora de água tratada de PVC 100mm com extensão de 12m; 
e Reservatório de 100m3. 

2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

A rede de disllibuição esta dividida em dois setores. 

Setor - 01: 
• Abastecido pelos sistemas produtores Itapema, Cachoeira de São Paulinho e integrado Itapema 

IPorto Belo I Bombinhas. 
• Extensão total de rede de 69.048m com diâmetros variando de 32 a 150mm. 
• Atende a Meia Praia e Itapema. A rede é : 

o Pressurizada pela estação de recalque do sistema Itapema !Porto Belo / Bombinhas; 
o Por gravidade, a partir do reservatório do sistema Itapema e; 
o Pressurizada pelo booster do sistema Cachoeira I São Paulinho, quando este é utilizado. 

Setor - 02: 
• .. 

. . 
Abástecido pelo sistema produtor Mata Camboriú; 
Extensão de rede de 6.250m com diâmetros de 32 a 75mm; 
Pressurizada por gravidade, a partir do reservatório. 
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·3. LIGAÇÕES E ECONOMIAS 

o Sistema contava na época de assunção da Prefeitura, com cerca de 9.400 ligações domiciliares 
correspondentes a aproximadamente 21.300 economias. 

Nos primeiros 4 (quatro) meses de 2.003 (janeiro a abril), o número de ligações e economIas 
registrados pelo sistema foi de: 

Mês Número de Ligações Número de Economias 
Janeiro 10.282 25.083 
Fevereiro 10.300 24.810 
Março 10.361 24.672 
Abril 10.399 23.819 
Maio 10.420 24.799 
Junho 10.440 24.847 
Julho 10.457 24.887 
Agosto 10.432 24.828 
Setembro 10.488 24.961 
Outubro 10.518 25.032 
Novembro 10.688 25.437 

Ligações por categoria no período de Janeiro a Novembro de 2.003. 
Residenciais = 95,51 % Comerciais = 4,10% Industriais = 0,21 % Públicas = 0,18%. 

4. CONDIÇÕES ATUAIS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

o Si,tema de Abastecimento de Água de ltapema/SC apresentava quando da assunção pelo município, 
problemas op"racionais e de deficiência técnica ainda nào totalmente sanada, conforme mostrado abaixo: 

.* A barragem São Paulinho apresenta vazamento o que diminui a vazão captada para o 
abastecimento; 

• A ET A ltapema possuí somente desinfecção e filtração; 

• O reservatório de 600 m3 existente é insuficiente para atender as necessidades do sistema ficando 
como caixa de passagem durante o dia e conseguindo armazenar água somente durante a noite; 

• O sistema de distribuição de água não é setorizado. recebendo água de sistemas produtores distintos 
para o abastecimento de uma mesma localidade; 

* O sistema de distribuição de água recebe água da ET A do sistema integrado através de 
bombeamento direto na rede. o que, devido ás elevadas pressões, sujeita à rede a elevadas perdas por 
vazamentos; 

~ O sistema de abastecimento de água apresenta elevado índice de perdas, que atualmente é próximo 
de 50%; 

~ " 
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5. MÉDIA MENSAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 2003. 

SERVIÇOS EXECUTADOS 
SERVIÇOS Média 

Ligações Novas 49 
Religações 27 
Desligamento a pedido 4 
Deslocamento de ramal/cavalete 9 
Conserto de cavalete 26 
Inspeção de hidrômetros 71 
Atendimento por falta de água 23 
Conserto de vazamento de ramais 47 
Conserto de vazamento de rede 32 
Atendimento ao Público via telefone 460 
Atendimento ao Público Personalizado (balcão) 414 

B) O SlSTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
Confonne já dito anteriormente, o serviço de esgotamento sanitário, não foi implantado. portanto, 
inexiste em ltapema sistema público de esgotamento sanitário. 

o Tenno aditivo 001101 ao Convênio de Concessão N° 139/77 finnado entre a CASAN e a Prefeitura 
Municipal de Itapema, em sua Cláusula Décima, item 10.3., estabelece: 

"Em caso de rescisão, fundada nas alíneas "c ", "e", ''f'' e "h " do item ia .. da 
Cláusula Décima, a CONCESSIONARlA CASAN. .................. .... .. .... ..... , revertendo 
também a titulo indenizatório em (avor da CONCEDENTE os direitos patrimoniais do 
Projeto de implantação e Ampliação do Sistema de Tratamento de Esgoto e 
Abastecimento de Agua, o qual poderá ser executado pela CONCEDENTE ou por 
quem este preferir; ,. 

Desta forma, a Prefeitura Municipal disponibilizará para consulta dos interessados o Projeto de 
Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, contratado pela CASAN e elaborado 
pela empresa Tecnosan Engenharia S/C Ltda mediante contrato nO 340/97, de 31107/1997, devendo 
os interessados na sua reprodução gráfica solicitar à Comissão Especial de Licitação uma cópia 
completa ou parcial do mesmo, sendo atendido mediante pagamento dos custos inerentes apenas à 
reprodução gráfica. 

o Projeto da empresa Tecnosan Engenharia S/C Ltda., pode constituir importante fonte de consulta 
aos licitantes potenciais, embora seja fornecido apenas como material de referência e com o objetivo 
de definir a base sobre a qual devem ser preparadas as propostas das licitantes quanto ao sistema de 

.. esgotamento sanitário; assim as licitantes não estão obrigadas a seguir as indicações constantes dos 
referidos documentos, podendo adotar soluções alternativas; entretanto a futura concessionária estará 
obrigada à cumprir as metas e exigências contratuais existentes no Edital e em seus Anexos. 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2003 

ANEXO 08 

ESTRUTURA T ARIF ÁRIA E VALOR DOS SERVICOS 

TABELA 01 - ESTRUTURA TAR/FARIA PRÉ-ESTABELECIDA PARA CONSUMO MEDIDO 

CATEGORIAS CLASSES DE CONSUMO TARIFAS 

ÁGUA DE USO CÓDIGO FAIXA ESGOTOS 
(ml ! mês. econ.) (R$! ml) (R$! ml) 

R.l O A 10 1 OOx TRA 1.00 x TRE 
RESIDENCIAL R.2 Ii A 25 1,67 x TRA 1,67 x TRE 

R.3 26 ACIMA 2,31 x TRA 2,31 x TRE 

COMERCIAL C.I O AI 10 139x TRA 139 x TRE 
C.2 Ii ACIMA 2,19xTRA 2,19 x TRE 
I.l O A 10 139 x TRA 139 x TER 
1.2 Ii A 500 2,19 x TRA 2,19 x TER 
1.3 SOl A 10.000 1,76 x TRA 1,76 x TER 

INDUSTRIAL 1.4 10.001 A 30.000 1,59x TRA 1,59 x TER 
1.5 30.001 A 60.000 1,41 x TRA 1,41 x TER 
1.6 60.001 A 120.000 1,33 x TRA 1,33 x TER 
1.7 120.001 ACIMA 1,19xTRA 1,19 x TER 

PÚBLICA P.I O AI 10 139 x TRA 139 x TER 
P.2 11 ACIMA 2,19 x TRA 2,19 x TER 

Observação 1 :Na ausência de medidor, o faturamento deverá ser feito, obedecendo ao critério 
definido pelo Artigo 104 do "Regulamento de Serviços" (ANEXO 09 do Edital), cujo texto é a seguir 
transcrito: 

"Artigo 104 - O volume mínimo a ser considerado para efeito de emissão das contas de 
água e esgoro será de: 
a) categoria residencial: la mJ por economia por mês; 
b) categoria comercial: 10m' por economia por mês; 
c) categoria industrial: 15 m' por economia por mês; 
d) categoria pública: 10m·' por economia por mês; 
Parágrafo Único - As ligações que consumirem num determinado mês um 
volume inferior ao mínimo não terão compensações nos meses seguintes nem 
devoluções relativas a períodos anteriores. ". 

Observação 2 :Quando a medição deixar de ser feita por qualquer um dos motivos, previsto no 
regulamento de serviços, o faturamento deverá ser efetuado com base no disposto do Artigo I 14, 
Parágrafo Segundo do Regulamento de Serviços (Anexo 09 do Edital), cujo texto transcrevemos: 

Artigo 114 

Parágrafo Segundo - Quando a medição deixar de ser efetuada as contas 
serão emitidas com base no consumo médio dos últimos 6 (seis) meses ou no 
consumo mínimo, prevalecendo o de maior valor. 
Parágrafo Terceiro - Quando a conta for emitida com base no consumo 
médio dos últimos seis mrses il3 '-'tJ!lJ~empensação, para mais ou para 
menos, na.fatura seguinte. ~~ O O~ 

~ ~, 
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Observação 3 : A Concessionária deverá prever, promover e implantar uma Tarifa Residencial Social 
com custo de 25% (vinte e cinco por cento) da tarifa mínima. para famílias comprovadamente de 
baixa renda que tenham comportamento de consumo mensal, até o limite mínimo previsto para a 
categoria residencial, ou seja, 10m3 (dez metros cúbicos), obedecidos ainda os seguintes critérios: 
a) Renda Familiar igual ou inferior a 1,5 (um e meio) salários mínimos; 
b) Possuir apenas um imóvel residencial, com área máxima de até 60m2 (sessenta metros 

quadrados); 
c) Não possuir veículo próprio. 
Para se beneficiarem deste subsídio, as familias deverão comprovar as condições constantes nos itens 
"!!" , ".!!", .e "~" acima especificadas mediante apresentação de Laudo emitido pela Assistência Social 
Municipal ou prova equivalente, devidamente registrada pelo SMRC - Sistema Municipal de 
Regulação e Controle dos Serviços Concedidos. 

TABELA 02 - TABELA DE PRESTACÃO DE SERVICOS 
ITEM SERVIÇOS CODIGO VALOR 

I Ligação de água sem hidrômetro - 3/4" ou I" AI 56 x TRA 
2 Ligacão de água sem hidrômetro - 1.112" ou 2" A2 60 x TRA 
3 Colocação de hidrômetro - 'I." A3 7xTRA 
4 Colocação de hidrômetro - I" A4 8xTRA 
5 Colocação de hidrômetro - 1.1/2" A5 14 x TRA 
6 Colocação de hidrômetro - 2" A6 25 x TRA 
7 Conserto no cavalete A7 14 x TRA 
8 Conserto no ramal - 20mm (Passeio si pavimento) A8 31 x TRA 
9 Deslocamento de ramal A9 34 x TRA 
10 Substituição de cavalete e ramal AIO 34x TRA 
11 Substituição de registro do cavalete All 14 x TRA 
12 COlie de ramal (á pedido )sem reposição de pavimento AI2 50 x TRA 
13 Aferição de hidrômetro no local A13 21 x TRA 
14 Aferição de hidrômetro com remessa ao fabricante AI4 51 x TRA 
15 Religação no cavalete por solicitação ou pagamento de débito. AIS 29xTRA 
16 Religação no ramal por solicitação AI6 43 x TRA 
17 Venda de caminhão pipa para terceiros AI7 15 x TRA 
18 Taxa de emissão de 2a. Via de conta AI8 I xTRA 
19 Leitura eventual de hidrômetro AI9 2xTRA 
20 Vistoria domiciliar (até duas economias) A20 15 x TRA 
21 Reaviso de débito A21 3 xTRA 
22 Alteração cadastral (no escritório) A22 I xTRA 
l' _J Alteração cadastral (com visita) A23 4xTRA 
24 Emissão de certidão negativa SI I xTRA 
25 Análise de projetos com ou sem aprovação S2 1.200 x TRA 
26 Desobstrução de ranlal de esgoto EI 60 x TRA 
27 Deslocamento de ramal de esgoto E2 60x TRA 
28 Substituição de ranJal de esgoto E3 60 x TRA 
29 Ligação de esgoto (até 10,Om) - 4" - Residencial E4 60 x TRA 
30 Ligação de esgoto (até 10,Om) - 4" - Comercial E5 60x TRA 
31 Ligação de esgoto (até 10,Om) - 6" - Residencial E6 60 x TRA 
32 Ligação de esgoto (até 10,Om) - " ercial E7 60 x TRA #q:..'f,. "''"'''fi O"~ 

~~ O~ 
~ "" ~ .----' n ~ .\ 



_~L~, -'\-. . 
'. \ : ' ; 

- -4-- - \ .. r 

_l~; ..... ~ . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA/SC EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA nO 00412003 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PúBLICA N° 004/2003 

ANEXO 09 

TEXTO DO REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO APROVADO PELO DECRETO 
MUNICIPAL N° 049/2003. 

REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Seção I - DO OBJETIVO 

Artigo 1 - Este Regulamento dispõe sobre as condições técnicas e comerciais para a prestação dos 
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município de Itapema e as relações 
jurídicas e comercias entre a Concessionária responsável pelos referidos serviços e seus clientes, 
configurando-se em Contrato de Adesão. 

Artigo 2 - O serviço concedido tem por objeto a produção de água para abastecimento público, 
compreendendo captação, bombeamento, adução, tratamento, reservação, adução de água tratada, 
distribuição de água potável. coleta, interceptação, elevação, tratamento e disposição final de esgotos 
e ainda a operação. conservação, manutenção, mocremização, ampliação e comercialização, conforme 
estipulado no Edital de Concorrência Pública e na Minuta do Contrato de Concessão. 

Parágrafo Único - As obras auxiliares, que venham a ser realizadas ao longo do período da 
Concessão, bem como todos os bens, equipamentos, máquinas, aparelhos e acessórios que permitem 
realizá-la ficanl fazendo parte integrante do patrimônio que, ao final do prazo concedido, reverterá 
sem ônus à Concedente. 

Artigo 3 - Os Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário são classificados, 
prestados e cobrados de acordo com as disposições deste Regulamento. 

Seção 11 - DA TERMINOLOGIA 

~rtigo 4 - Adota-se neste Regulamento a terminologia consagrada nas diversas normas referentes a 
sistemas de água e esgotos da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e as que se 
seguem: 

Adutora - Canalização principal de um sistema de abastecimento de água situada, geralmente, entre a 
captação e a estação de tratamento ou entre esta e os reservatórios de distribuição. 
Água Bruta - Água de uma fonte de abastecimento, antes de receber qualquer tratamento. 
Água Tratada - Água de uma fonte de abastecimento, submetida a um tratamento prévio através de 

processos fisicos, químicos e biOIÓ7~~ de tom: aprop_riada ao consumo human~.~ .. 



Alimentado.r Predial - Canalização destinada a abastecer o imóvel, situada entre o cavalete e a 
válvula de flutuador (bóia) do reservatório de água do imóvel ou entre o cavalete e a primeira 
derivação, no caso de não possuir reservatório próprio. 
Águas Pluviais -Águas oriundas da precipitação atmosférica. 
Águas Residuárias -Todas as águas servidas, oriundas de esgoto doméstico, hospitalar ou industrial. 
Auto de Infração -Ato através do qual a Concessionária consigna a transgressão do Cliente e / ou 
terceiros às Normas dispostas no "Regulamento dos Serviços de Água e Esgotos Sanitários". 
Aferição de Hidrômetro - Serviço que consiste em testar a precisão do medidor quanto as suas 
condições de funcionamento. 
Área de :vegetação permanente - Região sensível ao desgaste natural onde á cobertura vegetal 
preserva permanentemente o solo. 
By-pass (Desvio. do fluxo de água) -Desvio irregular do fluxo de água do ramal , efetuado pelo 
Cliente ou terceiros, diretamente para o imóvel, sem a medição através do hidrômetro; Desvio do 
fluxo de água na rede pública, pela Concessionária, para manutenção do abastecimento intermitente. 
Bacia Hidrográfica -Área definida topograficamente e drenada por um curso d'água. 
Cavalete - Conjunto padronizado de tubulações e conexões destinado à instalação do hidrômetro, 
situado no Ramal Predial. 
Caixa de Gordura - Caixa instalada no terreno do imóvel e que retém gorduras das águas servidas, 
evitando o encaminhamento de grandes quantidades das mesmas ao sistema público de esgotamento 
sanitário, a exemplo dos restaurantes, hotéis, cozinhas residenciais e industriais. 
Caixa de Inspeção Externa - Caixa situada na calçada da via pública, em frente ao imóvel, que tem 
por finalidade a inspeção e desobstrução das canalizações de esgoto, efetuada exclusivamente pela 
Concessionária. 
Caixa de Inspeção Interna - Caixa de inspeção opcional, instalada pelo Cliente na parte interna do 
imóvel, recomendada para a finalidade de desobstrução do sub-coletor. 
Caixa de Retenção de Sólidos -Caixa instalada no terreno de imóvel com atividades hospitalares, 
laboratoriais, industriais de pequeno porte ou postos de gasolina, açougues, etc, para reter os sólidos 
das águas servidas, evitando o encaminhamento de grandes quantidades de matérias graxas ao sistema 
público de esgotamento sanitário. 
Coletor Público - Canalização pública destinada a recepção de esgotos. 
Coletor Predial - Canalização compreendida entre a rede pública de esgotamento sanitário e a caixa 
de inspeção externa situada no passeio público. 
Cadastro de Clientes - Conjunto de informações, para identificação dos Clientes, destinadas ao 
direcionamento da prestação de serviços e desenvolvimento de políticas e ações de saneamento. 
Categoria - Classificação do imóvel ou economia em função da finalidade de sua ocupação. 
Ciclo de Emissão - Período compreendido entre a data da leitura do hidrômetro ou determinação do 
consumo estimado e a data de entrega da referida Fatura de Água e Esgoto. 
Ciclo de Faturamento - Período compreendido entre a data da leitura do hidrômetro ou determinação 
do consumo estimado e a data de vencimento da respectiva Fatura de Água e Esgoto. 
Cliente - Pessoa fisica ou jurídica, proprietária ou titular do direito de posse de imóvel provido dos 
serviços públicos de abastecimento de água e / ou de esgotamento sanitário. 
Cliente Factível - Pessoa fisica ou juridica, proprietária ou titular do direito de posse de imóvel 
situado em logradouro dotado dos serviços públicos de abastecimento de água e / ou de esgotamento 
sanitário, que não se utiliza dos serviços dispOlúveis. 
Cliente Potencial - Pessoa fisica ou juridica, proprietária ou titular do direito de posse de imóvel 
situado em logradouro que não dispõe dos serviços de abastecimento de água e / ou de esgotamento 
sanitário. 
Cliente Veranista - Pessoa fisica ou . 
ocupação eventual ou temporária, 
abastecimento de água e / ou de 
Concedente ou Poder C~mc:edent~ 

'iP.t,\ri~ ou titular do direito de posse de imóvel com 
híl,~pa e beneficiado pelos serviços públicos ~ 

I~~e[na, Estado de Santa Catarina. 



Concessionária - empresa licitante vencedora da Concorrência Pública que outorgou a Concessão 
dos Serviços de Água e Esgoto de Itapema e que através de um Contrato de Concessão firmado com o 
Poder Executivo Municipal (Concedente), detém o direito de explorar e administrar, em regime de 
exclusividade, os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 
Consumo Estimado - Volume de água atribuído a uma economia desprovida de hidrômetro: 
conforme "Tabela Tarifária" vigente, ou para fins de ligações temporárias, utilizando-se critérios 
previamente estabelecidos pela Concessionária. 
Consumo Excedente - Volume de água que ultrapassa o consumo mínimo estabelecido para as 
diversas categorias / economias. 
Consum\l Faturado - Volume de água efetivamente registrado na Fatura de Água e Esgoto. 
Consumo Medido - Volume de água fornecido a um imóvel, medido periodicamente através da 
coleta da leitura do hidrômetro. 
Consumo Médio. - Volume de água estipulado num determinado período, resultante do histórico de 
consumo de um imóvel ou de coleta de leituras na substituição de hidrômetro, quando foro caso. 
Consumo Mínimo - Volume mensal de água disponível, fixado em 10 (dez) metros cúbicos por 

. economia. 
Contrato de Adesão - Instrumento legal pelo qual o Cliente adere às normas e disposições 
estabelecidas no presente "Regulamento dos Serviços de Água e Esgotos Sanitários". 
Contrato de Demanda - Instrumento pelo qual Cliente e Concessionária estabelecem relações 
comerciais especiais, firmadas através de um contrato para a compra de serviços e produtos. 
Cota Mínima -Idem Consumo Mínimo. 
Contrato de Concessão -Instrumento legal de concessão que estabelece os direitos e as obrigações da 
Concessionária e do Município, relativas às ações de coordenar, planejar, executar, operar, explorar, 
conservar, ampliar e melhorar os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário. 
Colar de Tomada - Peça, na forma de uma braçadeira, que envolve a rede pública de distribuição de 
água. num determina do ponto. interligando-a ao ramal predial. 
Corte -Interrupção do abastecimento de água para o imóvel. 
Corte no Cavalete - Interrupção dos serviços de abastecimento de água para o imóvel através da 
instalação de dispositivos que bloqueiem a passagem de água no hidrômetro e / ou no cavalete. 
Corte no Ramal Predial - Interrupção do abastecimento de água .para o imóvel efetuado no colar de 
tomada. 
Desperdício - Água perdida na rede interna do imóvel, em decorrência do uso inadequado ou 
vazamentos; esbanjamento. 
Derivação - Intervenção de terceiros no ramal predial de água, alterando propositadamente o padrão 
de ligação domiciliar sem o devido conhecimento da Concessionária, caracterizando uma Ligação.' 
Clandestina ou um By-Pass. 
Despejos Domésticos - Resíduos líquidos resultantes do uso da água pelo homem em seus hábitos 
higiênicos e necessidades fisiológicas, bem como em atividades de ' limpeza doméstica e de trabalho. 
Despejos Especiais - Resíduos líquidos resultantes do uso de água para fins industriais ou 
hospi tal ares. 
Débito - Valor em moeda corrente, devido pelo Cliente, resultante do não pagamento dos produtos e / 
ou serviços fornecidos pela Concessionária. 
Deslocamento de . Cavalete - Serviço que consiste em deslocar o cavalete para frente, para trás, à 
direita ou à esquerda e levantar ou rebaixar até I (um) metro, do local de origem. 
Deslocamento de Ramal Predial de Água e / ou Coletor de Esgoto - Serviço que consiste em 
deslocar a ligação para uma distância maior que l(um)metro do local de origem. 
Degradação da Qualidade das propriedades fisicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por ou substâncias sólidas, líquidas ou gasosas ou 
combinação de elementos ou delas decorrentes. \ .. , 
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Desenvolvimento Sustentável - Processo no qual a exploração dos recursos e a orientação ao 
desenvolvimento serão feitas, considerando-se a preservação e proteção do meio-ambiente e ao 
atendimento às necessidades das gerações presentes e futuras. 
Distribuidor - Canalização pública de distribuição de água. 
Edital - O Edital que vier a regulamentar a Concorrência Pública para contratação da empresa 
Concessionária dos Sistemas de Água e Esgotamento Sanitário de Itapema/SC. 
Estação de Tratamento de Água (ETA) - Unidade operacional do sistema de abastecimento de água 
constituída de equipamentos e dispositivos que permitem tratar através de processos fisicos, químicos 
e biológicos a água bruta captada, transformando-a em água potável para consumo humano. 
Estanqueidade - Perfeita vedação de um reservatório de água. , 
Extravasor - Canalização destinada a escoar eventuais excessos de água dos reservatórios. 
Esgoto Pluvial - Resíduo líquido proveniente de águas de chuva e que não se enquadra comó 
industrial ou sanitário. 
Esgoto Sanitário - Despejo líquido constituído dos esgotos domésticos e especiais. Devem, pela sua 
natureza, ser tratados previamente pelo Cliente antes de serem lançados na rede pública de 

. esgotamento sanitário. 
Estação Elevatória de Esgoto - Unidade destinada para operação do bombeamento do sistema de 
esgotamento sanitário da Concessionária, objetivando transportar os efluentes de um nível inferior 
para um nível superior. 
Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) - Unidade operacional do sistema de esgotamento 
sanitário constituído de equipamentos e dispositivos que permitem receber resíduos complexos que, 
através de processos fisicos, químicos e biológicos, transformam-se em resíduos mais simples, 
absorvidos pelo meio ambiente. 
Estrutura Tarifária - Tabela de valores que compõem a tarifa dos serviços. 
Economia - Unidade autônoma ou conjunto de unidades autônomas de um imóvel, atendidas por 
uma ligação. 
Estação Ecológica ou Reserva Biológica - Área delimitada com a finalidade de preservar . 
ecossistemas naturais que abriguem exemplares da flora e da fauna nativas. 
Fossa Séptica - Unidade de sedimentação e digestão destinada ao tratamento primário de esgotos . 
sanitários. 
Fatura de Água e Esgoto - Documento com características e efeitos de uma fatura comercial que 
habilita a Concessionária na cobrança dos produtos e / ou serviços prestados. . 
Faturamento - Representa a previsão de receita, num determinado período, por todos os serviços 
prestados pela Concessionária, sejam de abastecimento de água e / ou de esgotamento sanitário ou de 
outras receitas não contempladas na tarifa, a exemplo de multas, ligações, religações, conserto de 
hidrômetros, etc. 
Fonte Hidromineral - Nascente de água contendo características fisico-químicas e especiais com 
potencial para exploração econômica. 
Faixa de Consumo - Intervalo de volume de consumo, num determinado período de tempo, 
estabelecido para tim de truifação. 
Grande Consumidor - Cliente que apresente consumo médio significativo para os padrões do 
sistema de abastecimento de Itapema. 
G reide - Série de cotas topográficas que caracterízam o perfil de uma rua e dão altitudes de seu eixo 
em seus diversos trechos. 
Gerenciamento de Recursos Hídricos - Atividade pela qual se assegura à atual e às futuras gerações 
a necessária disponibi lidade dos recursos Iúdricos. 
Hidrante -Aparelho de utilização apropríada à tomada de água para combate de incêndio. 
Hidrômetro -Aparelho destinado a medir e registrar instantânea e cumulativamente o volunle de água 
que por ele passa.. COtl 
Instalação Predial de Agua - Conjun ~~naIi~rIª omposto pelo alimentador predial, Cistem~ 
e/ ou reservatório superior e a rede in ~ do imóvel. ~ , 
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Instalação Predial de Esgoto -Vide Rede Coletora Interna. 
Imóvel - Área física de uma edificação e / ou terreno. 
Irregularidade -Anormalidade identificada pelo não cumprimento dos deveres e obrigações 
dispostos neste Regulamento. 
Infração - Violação de lei, ordem, tratado, regulamento, acordos, normas, ato ou efeito de infringir as 
normas estabelecidas. 
Interrupção do Abastecimento - Suspensão temporária do abastecimento de água da 
Concessionária, por razões de ordem técnica, por falta de pagamento de Fatura, por infrações ou 
irregularidades do Cliente e / ou terceiros, por acidentes, fenômenos naturais, caso fortuito ou força 
maIor. 
Limitador de Consumo - É um dispositivo instalado no ramal predial para limitar o consumo de 
água. 
Ligação Predial de Água - Ponto de conexão do ramal predial do imóvel com a rede pública de 
distribuição de água. 
Ligação Predial de Esgoto -Ponto de conexão coletor predial do imóvel com a rede pública de 
esgotamento sanitário da Concessionária. 
Ügação Clandestina de Água - Abastecimento irregular do imóvel, obtido através do desvio da 
canalização da água de uma outra ligação ou através da conexão direta na rede de distribuição sem o 
devido conhecimento e registro no cadastro de Clientes da Concessionária. 
Ligação Clandestina de Esgoto - Interconexão irregular na rede de esgotamento sanitário, sem o 
devido corulecimento e registro no cadastro de Clientes da Concessionária. 
Ligação Temporária - Ligação destinada ao abastecimento de ágUa e de esgotamento sanitário por 
prazo pré-estabelecido a clientes notadamente temporários, tais como: feiras, exposições, circos, 
parques de diversões, "traillers", canteiros de obras e similares. 
Logradouro - Toda via pública (passeio, avenida, praça, beco, etc.). 
Licença Ambiental de Instalação (LAI) - Licença que autoriza a implantação da atividade ou 
instalação de qualquer equipamento com base no projeto executivo final, com prazo de validade de 
até 3(três) anos. 
Licença Ambiental Prévia (LAP) - Licença que declara a viabilidade do projeto e / ou localização de 
equipamento ou atividade quanto aos aspectos de impacto e diretrizes de uso do solo, com prazo de 
validade de ate 2 (dois) anos. 
Licença Ambiental de Operação (LAO) -Licença que autoriza o funcionamento do equipamento, 
atividade ou serviço, com base em vistoria, teste de operação ou qualquer meio técnico de verificação, . 
com prazo de validade de até 8( oito) anos .. 
Multa - Penalidade aplicada através de punição pecuniária. 
Manancial de água -Corpo d'água utilizado para abastecimento público, primordialmente para o 
consumo humano. 
Mata Ciliar -Estreita faixa de vegetação que nasce às margens dos rios e dos lagos e que tem grande 
importância na proteção dos mananciais. 
Meio Ambiente - Conjunto de todas as condições e influências externas que afetam a vida e o 
desenvolvimento de um organismo. 
Nível Piezométrico - Cota do terreno com incremento da pressão manométrica local. 
Poço de Visita - Dispositivo de alvenaria e / ou concreto, interposto na rede pública de esgotamento 
sanitário, com a finalidade de inspeção, desobstrução ou mudança de direção. 
Penalidade -Ação administrativa e/ou punição pecuniária aplicada aos Clientes ou terceiros infratores 
pela inobservância das disposições deste Regulamento e das normas vigentes na Concessionária. 
Prédio - Toda edificação utilizada para fins públicos ou particulares. 
Pressão Dinâmica - É a pressão que se verifica na rede de distribuição, sob certa condição de 
consumo. 
Ramal Predial de Água - Canal.iza~~crmpr"i;e~df~~(ntre a rede pública de abastecim. ento de água \ .. 
o cavalete, inclusive. 
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Ramal Predial de Esgoto - Conjunto de tubulações e peças especiais, situados entre a rede coletora 
de esgotos e poço luminar, se houver, ou o meio fio. 
Rede de Abastecimento de Água - Conjunto de canalizações e partes acessórias situado em via 
pública, destinado a distribuir a água tratada à população. 
Rede Interna de Água - Conjunto de canalizações de água da edificação, inclusive o alimentador 
predial. 
Registro de Passagem -Aparelho instalado na canalização de água, com a finalidade de interromper o 
fluxo ou vazão da água. 
Reservatório Inferior (Cisterna) - Resex:vatório de água instalado entre o alimentador predial e a 
estação de bombeamento do prédio. 
ReservatÓrio Superior (Caixa d'Água) - Reservatório destinado a armazenar e distribuir água no 
imóvel. 
Rede de Esgotamento Sanitário - Conjunto de canalizações de propriedade da Concessionária, 
situado em via pública, que tem a finalidade de coletar e tratar os despejos domésticos e especiais da. 
comunidade . 

. Rede Coletora lilterna - Conjunto de canalizações, equipamentos e dispositivos instalados pelos 
Clientes no imóvel, até a caixa de inspeção externa, situada no passeio público. 
Recursos Hídricos - Quantidade de águas superficiais ou subterrâneas disponível para qualqucr uso, 
numa detenninada região ou bacia. . 
RecUl'sos Naturais - Compõem-se de águas interiores superficiais e subterrâneas. estuários, 
atmosfera, mar territorial, solo, fauna e flora. 
Região Hidrográfica - Região forn1ada por bacias hidrográficas que tenham características 
geográficas e de ocupação hun1ana semelhantes. 
Sistema de Abastecimento de Água (SAA) -Conjunto de canalizações, reservatórios e estações 
elevatórias destinado ao abastecimento de água. 
Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) -Designa coletivamente todas as unidades necessárias ao 
funcionamento de um sistema de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos de uma 
área ou de urna comunidade. 
Sub-coletor - Canalização compreendida entre a caixa de gordura, a caixa de inspeção interna 
(opcional) e a caixa de inspeção externa.Conduz todos os resíduos do imóvel para a rede de.' 
esgotamento sanitário da Concessionária. 
Supressão - Desligan1ento definitivo do Cliente da Concessionária, tanto operacional como 
comercialmente através do cancelamento da emissão de fatura de água. 
Supressão do Ramal Predial - Retirada do ramal predial que conecta a rede pública à rede interna do 
imóvel. 
Saneamento Básico - Solução dos problemas relacionados estritamente com o abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário de uma comunidade. 
Tabela de Preços e Serviços - Documento oficial da Concessionária que rege as práticas de preços c 
prazos para seus respectivos produtos e serviços. 
Tabela Tarifária - Documento oficial da Concessionária que rege as práticas de preços para as 
diversas faixas de consumo e categorias de Clientes. 
Tarifa - Valor estabelecido pela Concessionária e pelo poder concedente, referente aos serviços 
prestados de abastecimento de água e I ou de esgotamento sanitário. 
Tarifa Diferenciada - Valor estabelecido por categoria de Cliente e sua respectiva·faixa de consumo 
e de acordo com a "Tabela Tarifária" vigente; diferenciação de tarifas. 
Tarifa de Esgoto - Valor estabelecido pela Concessionária e pelo poder concedente, referente a· 
prestação dos serviços de esgotamento sanitário. 
Tarifa Especial - Valor especial, fixado pe ssionária, decorrente da celebração de contrato de 
demanda para prestação de serviços de ~ ~t(l) água e I ou de esgotamento sanitário ou p 
atendimento a um objetivo social. -j: o~ 
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Tarifa Mínima de Água - Valor fixado para efeito de cobrança da cota mlnlma colocada à 
disposição de cada categoria de consumo / economia, decorrente dos serviços de abastecimento de 
água. 
Termo de Doação - Instrumento legal que permite a terceiros transferir, através da doação ao 
patrimônio público da Concessionária e do poder concedente, as áreas, instalações e equipamentos a 
serem administrados pelos sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 
Termo de Parceria - Instrumento legal de parceria que estabelece os direitos e as obrigações da 
Concessionária, do Município e / ou de entidades da iniciativa privada, relativas as ações de 
coordenar, planejar, executar, operar, explorar, conservar, ampliar e melhorar os serviços públicos de 
abastecirpento de água e de esgotamento sanitário. 
Testada - Linha que separa uma propriedade particular do logradouro público. 
Tomada - Todo e qualquer ponto de consumo de água existente dentro de um imóvel, situado após o 
cavalete, inclusive. 
Válvula de Flutuador (Bóia) - Peça destinada a interromper a entrada de água no reservatório' 
quando atingir o nível máximo de água . 

. Volume Coletado de Esgotos - Quantidade de esgoto lançado na rede pública de esgotamento 
sanitálio. 
Vazamento - Escape de água no sistema público de abastecimento decorrente da perda da 
estanqueidade não deliberada ou controlada; perda de água numa mstalação predial de um imóvel. 
Vencimento - Data para o pagamento da Fatura. 
Vazão Nominal (QN) - Vazão, em escoamento uniforme, que identifica o hidrômetro, 
correspondendo a 50% da vazão, máxima. 
Vazão de Transição (QT) - Vazão, em escoamento uniforme, que define a separação dos campos de 
medição inferior e superior. 

Sedo III - DA ENTIDADE RESPONSÁVEL 
Artigo 5 - A entidade responsável pelos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário é a empresa Concessionária dos serviços de esgotamento sanitário de Itapema, a ser 
contratada após a licitação a ser procedida pela Prefeitura Municipal de Itapema, nos termos da Lei. 
Municipal N.O 2.079/2.003, de 16 de abril de 2.003 

Seção IV DOS PRINCÍPIOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Artigo 6 - O abastecimento de água e o esgotamento sanitário deverão ser feitos de modo a garantir a 
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, entendendo-se como serviço 
adequado àquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, nos moldes estipulados 
na legislação aplicável. 

Parágrafo Único - O SMRC - Sistema Municipal de Regulação e Controle dos Serviços concedidos 
de Água e Esgoto, será Coordenado, pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, Órgão 
Técnico da Administração Municipal, incumbido de efetivar, juntamente com outros órgãos, o 
Sistema de Regulação da prestação dos serviços objeto do presente Regulamento, que definirá as 
condições objetivas de verificação da prestação de serviço adequado. 

Artigo 7 - A prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário terá como .. 
metas permanentes: 
a) 
b) 
c) 
d) 

A satisfação dos usuários consistente com os padrões profissionais e a ética; 
A melhoria contínua dos se . l)~I':.~, 
A devida consideração a ~~ isitos chf Sl<ÍiG.jedade e do meio ambiente; :.AV'i v~, 
A busca contínua da efi cia. I;~, 
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Artigo 8 - As redes de distribuição de água e coleta de esgotos, e seus acessórios serão assentados 
preferencialmente em vias públicas e, excepcionalmente, em faixas de servidão. 

Parágrafo Primeiro - As canalizações e os coletores assentados pela Concessionária, nos termos do 
presente artigo passarão a integrar o patrimônio do Município mediante Escritura de Doação e Termo 
de Entrega aceito pelo mesmo. 

Parágrafo Segundo - As ampliações de rede, custeadas ou não pela Concessionária, e que passem a 
receber os serviços públicos de água e/ou esgoto passarão a integrar o patrimônio da Concessionária 
mediante "Termo de Doação". 

Artigo 9 - Exceto quanto às redes tratadas no Capítulo III deste Regulamento, será de inteira e 
exclusiva responsabilidade da Concessionária, dentro de sua área exclusiva de atuação, a execução 
das redes distribuidoras e coletoras, inclusive as respectivas ligações prediais, envolvendo retirada do 
pavimento. escavação. reparo, instalação ou substituição de peças e materiais, reaterro e reposição do 
pavimento, serviços estes que deverão obedecer ao padrão de qualidade estabelecido nas normas 
aplicáveis da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Será também de inteira e exclusiva 
responsabilidade da Concessionária a manutenção das redes distribuidoras e coletoras que forem 
doadas à mesma de acordo com o disposto nos Artigos 25 e 26 deste Regulamento, envolvendo as 
mesmas atividades anterioffi1ente discriminadas no presente Artigo. 

Parágrafo Único - Quando os serviços acima decorrerem de dano atribuído ao usuário ou quando 
executados por solicitação do mesmo, mas não se caracterizarem como serviços de manutenção, os 
custos decorrentes serão debitados pela Concessionária ao usuário responsáveL 

Artigo 10 - Compete à Concessionária administrar e operar os sistemas de abastecimento de água c de 
esgotamento s.anitário, bem como executar reparos e modificações nas canalizações e instalações do 
serviço público por ela administrado, ressalvado o disposto no Capítulo VII (Hidrantes). 

Artigo 11 - Nas obras de construção e pavimentação de logradouros públicos deverão ser ' 
previamente incluídas as de ampliação ou de renovação da rede local de abastecimento de água e 
coleta de esgotos sanitários. 

Artigo 12 - As empresas ou Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, custearão as despesas 
referentes à remoção. recolocação ou modificação das redes distribuidoras de água e coletoras de 
esgotos e instalação dos sistemas públicos de água e esgotos, decorrentes de obras que executarem ou 
forem executadas por terceiros com sua autorização. 

Parágrafo Único - No caso de obras solicitadas por particulares, às despesas indicadas neste artigo, 
serão custeados pelo interessados. 

Artigo 13 - Nenhuma construção que possa interferir ou comprometer os sistemas de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário, situada na área de concessão poderá ser executada sem que o 
projeto tenha sido previamente aprovado pela Concessionária e órgãos normativos envolvidos. 

Artigo 14 - As despesas de(;orr,ij :a;~",,,o-,w !é:~I~(le obras de ampliação ou remanejamento das redes . 
em ocasiões anteriores às no Artigo 5° deste Regulamento correrão ~ , 
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por conta do interessado, conforme a regra prevista no Parágrafo Segundo do Artigo 36 deste 
Regulamento, sendo tais remanejamentos ou ampliações incorporados aos sistemas públicos, 
independentemente de cessão. 

Artigo 15 - Os danos causados às canalizações das redes públicas de água ou esgotos, inclusive aos 
ramais ou coletor prediais, serão reparados pela Concessionária, às expensas dos responsáveis pelos 
mesmos, que ficam sujeitos ainda a penalidades previstas neste Regulamento, sem prejuízo das 
sanções legais a que estiver sujeito. 

Artigo 16 - As obras de ampliação ou extensão das redes distribuidoras de água e coletoras de 
esgotos, serão custeadas pelos usuários que as solicitarem ou pelos interessados por sua execução. 

Parágrafo Único - Os prolongamentos de rede, custeados ou não pela Concessionária, farão parte do 
patrimônio do Município e estarão pela prestação de serviço público. 

Artigo 17 - Nos prolongamentos de rede solicitados por terceiros, a Administração Municipal ou a 
Concessionária se for o caso, não se responsabilizam pela liberação de áreas de servidão para a 
implantação das mesmas. 

Artigo 18 - A Concessionária estabelecerá as normas e padrões aplicáveis a toda e qualquer 
instalação dos referidos sistemas, as quais seguirão as normas técnicas brasileiras e, quando aplicável, 
as internacionais, devendo tais normas serem obedecidas inclusive na execução de tais instalações por 
entidades públicas ou privadas nos empreendimentos mencionados no Capítulo III deste 
Regulamento. 

Artigo 19 - Somente será implantada rede de esgotamento sanitário em logradouros cujos greides já 
estejam definidos. 

Artigo 20 - A implantação de rede pública de distribuição de água em logradouro cujos greides não 
estejam definidos ficará a critério da Concessionária. 

Artigo 21 - É vedado o lançanlento das águas pluviais em rede coletora e interceptora de esgotos. 

. CAP1TULo'Iíi. ' -'(;/:::. ' :. . .;".:.: . . . ;' . . 
DOS LOTEAMENTOS, AGRUPÁMEN;tÔPE:E»i:FjêÁçÕE8'EOON,nJNTOS 
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Artigo 22 - Todos os projetos de loteamento, esteja ou não prevista a construção imediata de 
edificações, deverão ter os seus projetos submetidos à aprovação da Concessionária de modo que, a 
mesma possa dar parecer (Consulta de Viabilidade), sobre a possibilidade de prestação dos serviços 
de água e esgoto, sem prejuízo do que dispõe o Código de Postura Municipal e outras normas 
vigentes. A Concessionária, a seu exclusivo critério, se manifestará sobre: 

a) Se as redes do loteamento poderão ser Ílllediatamente conectadas às redes existentes; 
b) Se o loteamento deverá ter sistemas independentes de abastecÍlllento de água e de esgotamento 

sanitário a serem futuramente integrados aos sistemas existentes de água e esgotos; 
c) Se o loteamento deverá ter sistemas independentes que não serão futuramente incorporados aos 

sistemas existentes. 



Parágrafo Primeiro - A manifestação será feita formalmente pela Concessionária através de uma 
Carta de Declaração sobre a viabilidade de interligação do sistema de água e esgoto do loteamento aos 
sistemas públicos de distribuição de água e esgotamento sanitário. Caso a interligação seja viável 
serão fornecidos os pontos e as condições da interligação. Em qualquer caso serão fornecidas as 
diretrizes para a elaboração do projeto, conforme Anexo A deste Regulamento. A Carta de 
Declaração conterá ainda as infonnações necessárias à aprovação do loteamento pela Concessionária. 

Parágrafo Segundo - Depois de aprovado, o projeto não poderá ser alterado no decurso da execução 
das obras sem a aprovação expressa da Concessionária. 

Parágrafo Terceiro - O loteado r ou empreendedor interessado é obrigado a reparar ou substituir, 
dentro do prazo que for fixado pela Concessionária, qualquer serviço ou material inadequado ou que 
tenha sido alterado no decorrer das obras. 

Parágrafo Quarto - Concluídas as obras, o interessado solicitará a Concessionária a sua aceitação. 

Artigo 23 - Nas hipóteses previstas nas alíneas "ª" e "12" do Artigo anterior, os projetos das redes e, 
conforme o caso, aqueles relativos as demais instalações necessárias, deverão ser elaborados pelo 
empreendedor e submetidos, juntamente com a respectiva estimativa de custo, à prévia aprovação da 
Concessionária. 

Parágrafo Primeiro - Os referidos projetos deverão obedecer às Normas Brasileiras correspondentes 
e às exigências adicionais feitas pela Concessionária. 

Parágrafo Segundo - Havendo interesse do loteador, os projetos de água e esgoto do loteamento 
poderão ser elaborados pela Concessionária mediante pagamento a ser acordado entre as partes. 

Artigo 24 - Nas mesmas hipóteses mencionadas no Artigo anterior, a construção das redes e 
instalações será também realizada pelo empreendedor, obrigando-se o mesmo a comunicar à 
Concessionária, com antecedência minima de 15 (quinze) dias, a data de início da construção, a qual 
será necessariamente fiscalizada pela mesma. 

Parágrafo Primeiro - O início da construção estará condicionado à apresentação prévia do . 
certificado do Município, aprovando o loteamento e, eventualmente, das licenças ambientais junto à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e outros órgãos de controle caso elas tenham sido exigidas 
por alguma entidade durante o processo de aprovação do loteamento. 

Parágrafo Segundo - Concomitantemente à construção deverá ser elaborado o cadastro das obras e 
instalações. de acordo com as nornlas do SMRC - Sistema Municipal de Regulação e Controle e da 
Concessionália. 

Parágrafo Terceiro - Os materiais hidráulicos a serem utilizados na implantação dos sistemas de 
água e esgoto dos loteamentos deverão ser adquiridos de fornecedores qualificados pela 
Concessionária, devendo o material hidráulico ser inspecionado pela Concessionária antes da sua 
aplicação. Para tanto, o loteador deverá comunicar com quinze dias' de antecedência o local onde os 
materiais poderão ser inspecionados. 

Parágrafo Quarto - A VC';';;:~ ~~~~~~~~~l~ a seu exclusivo critério, exigir controle tecnológico 
das obras do .:; de itens como: concreto, solos, resistência d 
materiais, entre outros. Nesse caso o loteador ficará obrigado 
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contratar o laboratório de controle tecnológico de ilibada reputação devendo, para tanto, indicar para a 
Concessionária três alternativas para que uma delas seja selecionada. 

Parágrafo Quinto - O empreendedor poderá solicitar que a Concessionária se incumba da construção 
referida no "caput" deste Artigo, mediante preços e condições de pagamento a serem pactuados pelas 
partes. 

Artigo 25 - Na hipótese prevista na alínea "ª" do Artigo 22, os sistemas deverão, tão logo concluída 
sua construção, ser doados à Concessionária, cabendo à mesma executar as interligações das redes do 
empreendimento às dos sistemas existentes. As redes incorporadas passarão a integrar o patrimônio da . 
Concessionária, mediante "Termo de Doação". 

Artigo 26 - Na hipótese prevista na alínea "h" do Artigo 22, a Concessionária decidirá se a operação e 
manutenção dos sistemas independentes ficarão a cargo da mesma, sendo que nesta hipótese tais 
sistemas deverão ser doados à Concessionária, ou a cargo do empreendedor ou do empreendimento, 
·caso no qual não se fará a doação. 

Artigo 27 - As doações previstas nos Artigos 25 e 26 deverão . ser acompanhadas da entrega dos 
respectivos cadastros, elaborados conforme disposto no parágrafo segundo do Artigo 24 deste 
Regulamento e, quando for o caso, de eventuais documentos de complementação do licenciamento 
ambiental tais como: licenças de f1.mcionamento do órgão ambiental, entre outros. 

Artigo 28 - Na hipótese prevista na alínea "Q" do Artigo 22, a operação e manutençào ficarão a cargo 
do empreendedor ou do empreendimento, não sendo feita a doação. 

Artigo 29 - As redes de água e de esgotamento sanitário, nas quais a canalização ti ver que passar em 
reITeno de propriedade particular, somente poderão ser assentadas após a regularização legal do 
teITeno. 

Artigo 30 - O~ prédios dos condomínios e conjuntos habitacionais situados em cota: 

a) Superior ao nível piezométrico da rede de distribuição de água deverão ser abastecidos através 
de reservatórios e instalação elevatória índividual ou comum; 

b) Inferior ao nível da rede de esgotamento sanitário, havendó interesse do Cliente, poderão ser 
esgotados através de instalação elevatória individual ou comum. 

Parágrafo único - As instalações elevatórias de que trata este artigo deverão pertencer ao 
Condomínio, ficando a operação e manutenção destas a cargo do mesmo. 

Artigo 31 - Sempre que forem ampliados o condomínio, loteamento, conjunto habitacional ou 
agrupamento de edificações, as despesas decorrentes de melhoria ou expansão dos sistemas públicos 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário correrão por conta does) proprietário(s) ou 
incorporador( es). 

Artigo 32 -A operação e manutenção das instalações internas de água ou esgoto dos prédios ou de 
agrupamento de edificações ficará a cargo do Condomínio. 

Artigo 33 - A Concessionária não ~~~~~~~~~ de abastecimento de água ou .de esgotamento 
sanitário para condomínios. habitacionais, vilas e outros que estejam em 
desacordo com a Legislação reguladora da matéria. 
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Artigo 34 - Para o processo de aprovação de projetos de água e esgotos de loteamentos, a parte 
interessada deverá seguir as instruções contidas no Anexo A deste Regulamento, que contem as 
diretrizes para a elaboração do projeto. 

Artigo 35 - É obrigatória a ligação às redes de esgotos de todas as edificações localizadas em área 
atendida pela referida rede, conforme o disposto no artigo 11 da Lei nO 2.312, de 3 de setembro de 
1954, regulamentada pelo Decreto Federal nO 49.974/A de 21 de janeiro de 1961, respeitadas as 
exigências técnicas da Concessionária, sendo extremamente recomendado a interligação dos imóveis 
à rede pública de abastecimento de água, considerando-se a releváncia dos serviços para a 
preservação da saúde coletiva, respeitadas também as normas técnicas da Concessionária e o que 
dispõe o artigo 36 do Decreto lei n049.974/A de 21 de janeiro de 1961. 

Parágrafo Primeiro - Serão requeridos simultaneamente às ligações de água e de esgotos, quando 
existirem as respectivas redes no logradouro. 

Parágrafo Segundo - Os pedidos de ligação em locais onde não existam redes somente serão 
atendidos caso o solicitante arque com as despesas decorrentes dos prolongamentos excedentes a 15m 
(quinze metros) a serem feitos nas redes. arcando a Concessionária, com o custo correspondente 
àquela extensão, ou após a execução das redes pela Concessionária dentro de seus respectivos 
programas de expansão. 

Artigo 36 - As ligações de água, que são parte integrante do sistema de distribuição de água, 
constituindo assim patrimônio público, tem início na tubulação distribuidora, terminando 
imediatamente após o cavalete, iniciando-se nesse ponto (designado para os fins deste Regulamento 
como "ponto de entrega de água"), a instalação predial de água que é de responsabilidade exclusiva 
do usuário. 

Parágrafo Único - É de responsabilidade do usuário a construção ou instalação, imediatamente após 
a execução da ligação de água, de abrigo do cavalete, de acordo com projeto que lhe será fornecido, . 
sem ônus, pela Concessionária. 

Artigo 37 - As ligações de esgotos, que são parte integrante do sistema de coleta de esgotos, 
constituindo assim patrimônio público, tem inicio na tubulação coletora, terminando na caixa de 
inspeção situada imediatamente após a divisa do imóvel, sendo tal caixa parte integrante da instalação 
predial de esgoto que é de responsabilidade exclusiva do usuário e designada para os fins deste 
Regulamento como "ponto de recebimento de esgotos". 

Artigo 38 - As ligações de água e esgoto serão executadas, exclusiva e respectivamente pela 
Concessionária a pedido dos interessados, satisfeitas as exigências estabelecidas neste Regulamento e 
nas normas e instruções técnicas da Concessionária, consistindo em ligação direta das instalações 
prediais às respectivas redes, ligação esta que será feita em área pública, exceto no caso previsto na 
alínea "f" do Artigo 45 deste Regulamento. 

Parágrafo Primeiro - A Concessionária deverá estabelecer procedimentos ágeis para receber e 
executar as ligações, definindo prazos máximos para a execução das mesmas. 

~ 
~. 

' \\ 
129 '\ \ 



Parágrafo Segundo - A execução das ligações de água e de esgotos será feita pela Concessionária 
mediante pagamento da Taxa de SelViço, correspondente ao valor constante na tabela apresentada 
pela Concessionária denominada no Edital como "Estrutura Tarifária". 

Parágrafo Terceiro - É vedada a execução de ligações anteriormente ao início da construção de . 
imóvel no terreno. . 

Artigo 39 - As ligações somente serão efetuadas mediante identificação do endereço do imóvel, sem 
prejuízo das demais exigências adicionais previstas neste Regulamento. 

Parágrafo Primeiro - Se excetuam do disposto neste Artigo as ligações, designadas como 
"temporárias" , que são as destinadas a atividades passageiras, tais como circos, parques de diversões e 
teiras de amostras, sempre que realizadas em instalações não permanentes, caso em que exigir-se-á do 
interessado a apresentação de alvará expedido pela Prefeitura Municipal de Itapema e o recolhimento 
antecipado dos custos da ligação e de sua posterior remoção e do valor correspondente ao consumo 
.estimado. 

Parágrafo Segundo - O consumo das ligações temporárias será medido e, verificado-se a qualquer 
momento excesso de consumo em relação ao valor estimado, o interessado deverá recolher o valor 
correspondente a tal excesso e ao novo consumo estimado. 

Artigo 40 - As ligações serão cadastradas em nome do proprietário do imóvel, podendo este autori7.ar 
que o sejam em nome do usuário, permanecendo, contudo, o proprietário do imóvel como responsável 
por todos e quaisquer débitos do usuário. 

Parágrafo Único - As ligações temporárias serão, cadastradas em nome do solicitante, que será o 
responsável pelos débitos perante a Concessionária. 

Artigo 41 - Qualquer interessado poderá solicitar à Concessionária informação a respeito da 
existência de redes ou de previsão de execução das mesmas, informações que serão prestadas 
gratuitamente: 

Artigo 42 - Em princípio, haverá apenas uma única ligação de água e uma única ligação de esgotos 
para cada imóvel, independentemente do número de economias existentes no mesmo, salvo nas 
seguintes situações: 

a) Economias não residenciais localizadas no piso térreo de edificios e com saída para o 
logradouro público onde se localizarem as redes, que deverão ter, cada uma, sua própria ligação 
de água e de esgoto; 

b) Imóveis localizados em terrenos com frente para mais de uma via pública, que poderão ter mais 
de uma ligação de água ou de esgotos, a critério da Concessionária; 

c) Situações em que, a critério da Concessionária, seja tecnicamente indicada a existência de mais 
de uma ligação; 

d) Situações em que, a critério da Concessionária, seja tecnicamente indicado que uma única 
ligação atenda a mais de um imóvel. 

Artigo 43 - O lançamento de esgotos nas redes será sempre feito por gravidade; havendo necessidade 
de recalque, este descarregará na caixa de inspeção mencionada no Artigo 38 deste Regulamento. 

Artigo 44 - A execução de li esgoto de edificações cuja soleira esteja em cota inferior á d\ 
via pública obedecerá às -es: .. 

I 
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a) Caso a cota de saída da ligação esteja suficientemente acima da geratriz superior da tubulação 
coletora. a ligação será efetuada da forma convencional; 

b) Caso a cota de saída da ligação esteja abaixo da geratriz superior da tubulação coletora ou 
mesmo acima, mas não o suficiente para proporcionar a declividade necessária ao bom 
escoamento dos despejos, o usuário deverá executar, às suas expensas, uma instalação de 
bombeamento destinada a elevar os despejos até a Caixa de Passagem e a ligação entre esta e a 
tubulação coletora será efetuada da forma convencional; 

c) Alternativamente ao previsto na alínea anterior, a ligação de esgoto poderá ser feita através de 
terrenp lindeiro, em faixa de servidão estabelecida entre os proprietários dos imóveis 
envolvidos. 

Artigo 45 - A execução da ligação de esgoto para coleta de despejos de características diferentes dos 
domésticos será condicionada à execução de instalação de tratamento que enquadre as características 
de tais despejos nos parâmetros estabelecidos na legislação aplicável. 

Parágrafo Único - As instalações de tratamento previstas neste Artigo serão de propriedade e 
responsabilidade integral do respectivo usuário. 

Artigo 46 - O dimensionamento das ligações prediais de água e esgoto é de responsabilidade da 
Concessionária, em função das vazões prováveis e das demais condições técnicas. 

Parágrafo Primeiro - As ligações de água e esgoto somente poderão ser modificadas, no todo ou em 
parte, a critério da Concessionária, por iniciativa da mesma ou a pedido do proprietário ou do usuário 
do imóvel. em função das características reais do consumo. 

Parágrafo Segundo - A modificação, total ou parcial, das ligações de água e esgotos, quando 
solicitada pelo usuário, será custeada pelo mesmo. 

Artigo 47 - Caberá à Concessionária a responsabilidade pela execução ou modificação da ligações 
prediais e peló fornecimento de todos os materiais componentes das mesmas, de acordo com seus 
padrões construtivos. 

Artigo 48 - As ligações de água e de esgotos para usos domésticos e higiênicos tem prioridade sobre 
as destinadas a outros usos, cuja concessão ficará condicionada à capacidade dos respectivos sistemas 
e às possibilidades de sua ampliação. 

Artigo 49 - As ligações prediais poderão ser suprimidas nos seguintes casos: 

[ - Interdição judicial ou administrativa; 
II - Desapropriação de imóvel para abertura de via pública; 
III - Incêndio ou demolição definitiva; 
IV - Fusão de ligações. 

Artigo 50 - As 'I~:~~;~ç~~~~ "Ifi?<'!!>U'" e esgoto deverão ser executadas em conformidade com o 
presente Regulamento !':d'iClllC!1S Brasileiras. •. 
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Artigo 51 - A execução e a conservação das instalações prediais de água e esgoto serão efetuadas 
pelo usuário, ás suas expensas, podendo a Concessionária vistoriá-las para verificar sua adequação ao 
disposto no presente Regulamento. 

Artigo 52 - Constitui obrigação do usuário reparar, na sua instalação predial de água, todos os 
defeitos que ocasionem perdas ou vazamentos. 

Artigo 53 - É proibido: 

a) 

b) 

c) 
d) 

e) 
f) 

g) 
h) 
i) 

Conectar as instalações prediais de água a tubulações que não sejam de propriedade da 
Con~essionárja; 
Executar derivação em canalizações da instalação predial de água para abastecimento de outro 
imóvel; 
Executar conexão em tubulações da instalação predial de esgotos para esgotar outro imóvel; 
Usar nas instalações prediais de água quaisquer dispositivos que possam prejudicar o sistema de 
abastecimento de água; 
Lançar águas pluviais na instalação predial de esgotos ou na rede coletora de esgotos; 
Usar dispositivos no medidor de água 'que, de qualquer fonna possam comprometer a precisão 
na medição do consumo; 
Violar o lacre do medidor de água; 
Lançar esgotos na instalação predial de águas pluviais ou na rede coletora de águas pluviais; 
Descarregar, em aparelhos sanitários ou em caixa de inspeção da instalação predial de esgotos, 
substâncias sólidas ou líquidas estranhas ao serviço de esgotanlento sanitário, tais como lixo, 
resíduos de cozinha, papéis diferentes do higiênico, águas quentes de caldeiras, panos, estopas, 
folhas. ácidos e substâncias explosivas, inflamáveis ou que desprendam gases. 

Artigo 54 - É obrigatória a existência, na instalação predial de esgoto, de caixa de gordura sifonada 
que receba águas servidas com resíduos gordurosos provenientes de pias de cozinha e similares, sendo 
de responsabilidade do usuário a limpeza periódica da mesma. 

Artigo 55 - No caso de indústrias, postos de serviço com instalações de lavagem de veículos, 
instalações comerciais de grande porte (tais como "shopping centers" e similares) e clubes recreativos 
com piscinas, exigir-se-á para aceite do pedido de ligação a apresentação dos projetos das instalações 
hidráulico-sanitárias, podendo ainda a Concessionária proceder a vistoria da execução das referidas 
instalações. 

Artigo 56 - A responsabilidade da Concessionária pela prestação de serviço adequado no que toca ao 
abastecimento de água e à coleta de esgotos respectivamente cessam no ponto de entrega da água e no 
de recebimento dos esgotos (tal como definidos nos Artigos 37 e 38 deste Regulamento), sendo de 
responsabilidade do usuário qualquer anonnalidade que ocorra nas instalações prediais após os pontos 
acima mencionados, cabendo, contudo, à Concessionária orientar e esclarecer o usuário quanto aos 
procedimentos necessários para corrigir problemas nas instalações prediais. 



Parágrafo Primeiro - Além do reservatório previsto neste Artigo, as edificações com mais de 2 
(dois) pavimentos deverão ser providas de reservatório inferior, de capacidade.pelo menos igual à do 
superior. sendo o· abastecimento do reservatório superior feito por instalação de bombeamento de 
propriedade e responsabilidade do usuário. 

Parágrafo Segundo - O reservatório inferior previsto no parágrafo anterior poderá ser dispensado 
pela Concessionária, sempre que, a exclusivo juízo da mesma, haja condições técnicas para o 
abastecimento direto para o reservatório superior. 

Parágrafo Terceiro - Os reservatórios de que trata este Artigo serão projetados e construídos de . 
modo a garantir os seguintes requisitos de ordem técnica e sanitária: 
a) Perfeita estanqueidade; 
b) Construção ou revestimento com materiais que não possam comprometer a qualidade da água; 
c) Superfície interna lisa, resistente e impermeável; 
d) Possibilidade de esgotamento total; 
e) Proteção contra inundações, infiltrações e penetração de corpos estranhos; 
f) Cobertura adequada; 
g) V álvula de flutuador que vede a entrada de água quando cheio; 
h) Extravasor com diâmetro superior ao da tubulação de alimentação, desaguando em ponto 

perfeitanlente visível; 
i) Nos reservatórios enterrados. abertura de inspeção com bordas salientes com altura de pelo 

menos 15 (quinze) centímetros acima do solo. 

Parágrafo Quarto - É proibida a passagem de tubulações de esgoto sanitário ou pluvial pela 
cobertura ou pelo interior dos reservatórios, bem como a existência de depósitos ou incineradores de 
lixo sobre os reservatórios ou a menos de I (um) metro dos mesmos. 

Artigo 58 - Os hidrantes deverão constar de projetos e serem distribuídos ao longo da rede pública, 
obedecendo a critérios adotados pela Concessionária, de comunl acordo com o Corpo de Bombeiros 
ou corporação competente e conforme as normas da ABNT. 

Artigo 59 - A operação dos hidrantes e do registro na rede distribuidora, será efetuada 
exclusivamente pela Concessionária ou pelo Corpo de Bombeiros ou corporação competente. 

Artigo 60 - O Corpo de Bombeiros ou corporação competente, se obriga a comunicar à 
Concessionária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as operações efetuadas nestes equipamentos. 

Parágrafo Primeiro - A Concessionária fornecerá ao Corpo de Bombeiros ou corporação competente 
informações sobre o sistema de abastecimento de água e o seu regime de operação, sempre que 
solicitado. 

Parágrafo Segundo - O Corpo de Bombeiros ou corporação competente se obriga a inspecionar com 
regularidade as condições de funcionamento dos hidrantes, dos seus registros, e solicitar à 
Concessionária os reparos necessários. 



Artigo 61 - Os danos causados aos registros e aos hidrantes, serão reparados pela Concessionária às 
expensas de quem lhes der causa, sem prejuízo das sanções previstas neste Regulamento e das penas 
criminais aplicáveis. 

Artigo 62 - Não são admitidos, na rede coletora ou interceptora de esgotos, despejos que contenham 
substâncias que, por sua natureza, possam danificá-la, ou que interfiram nos processos de depuração' 
da Estação de Tratamento de Esgotos, ou que possam causar dano ao meio ambiente, ao patrimônio' 
público ou a terceiros. 

Artigo 63 - É obrigatório o tratamento prévio dos líquidos residuais que, por suas caracteristicas, não 
possam ser lançadas "in natura" na rede de esgotos. 

, Parágrafo único - A(s) unidade(s) de tratamento a que se refere o "caput" deste artigo será(ao) 
construída(s), mantida(s) e operada(s) à(s) expensas do usuário e deverão obedecer às normas técnicas 
específicas da Concessionária e da ABNT. 

Artigo 64 - Os despejos industriais a serem lançados na rede coletora de esgotos deverão atender aos 
seguintes requisitos: 
I - A temperatura não poderá ser superior a quarenta graus centígrados; 
II - O pH deverá estar compreendido entre 6,5 e 10,0; 
IIJ - Os sólidos de sedimentação imediata, como areia, argila, e outros, só serão admissíveis até o , 

limite de 500 miligramas por litro (500 mgll); 
IV - Os sólidos sedimentáveis em 10 minutos só serão admissíveis até o limite de 5000 mgll; 
V - Para os sólidos sedimentáveis em duas horas, deverão ser levados em conta a natureza, Q 

aspecto e o volume do sedimento, e, se este for compacto; não se admitirão mais de 250.000 
mgll; e não sendo compacto, poderá ser admitido em qualquer quantidade; 

VI - Graxas, alcatrões, resinas e outras substâncias solúveis a frio em éter etílico não serão 
pemütidas em quantidade superior a 150mgll; 

VII - A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) não deverá ultrapassar a OBO média do afluente 
da Estação ,de Tratamento de Esgotos. 

VIII - Ter vazão compatível com o diâmetro e as condições hidráulicas de escoamento da rede 
coletora e com a capacidade do sistema de tratamento de esgotos. 

Artigo 65 - Não se admitirão. na rede coletora de esgotos, despejos industriais que contenham: 
I - Gases tóxicos ou substâncias capazes de produzi-los; 
II - Substâncias inflamáveis ou que produzam gases inflamáveis; 
III - Resíduos e corpos capazes de produzir obstruções (trapos, lã, estopa, pêlo) e outro; 
IV - Substância que, por seus produtos de decomposição ou cominação, possam produzir ' 

obstruções ou incrustações nas canalizações de esgoto; 
V - Substância que por sua natureza interfiram nos processos de depuração na Estação de 

Tratamento de Esgotos. 

Parágrafo Único - Os despejos, proveniente de garagens, oficinas, postos de serviço e de 
abastecimento de veículos e de outras instalações nas quais seja feita lavagem ou lubrificação, 
deverão obrigatoriamente dispor de . ão retentora de areia e graxa, construída, mantida e 
operada a expensas'única e excl Ç~.deverão obedecer às normas técnicas específicas d 
Concessionária e da ABNT. if d'<" , 
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Artigo 66 - O projeto do tratamento de efluentes industriais, a serem lançados na rede coletora de 
esgotos, a ser executado, mantido e operado a expensas única e exclusiva do usuário, deverá ser 
aprovado previamente pela Concessionária obedecendo às normas técnicas da mesma e da ABNT, e 
se for o caso, pela Administração Municipal e os órgãos responsáveis pelo meio ambiente. 

. . " ., ',',. 

Artigo 67 - A Concessionária, se responsabilizará pela instalação, substituição, manutenção e 
retirada, a qualquer tempo, dos hidrômetros. 

Artigo 68 - A Concessionária, e aos seus prepostos é garantido livre acesso ao hidrômetro, não 
podendo o usuário dos serviços criar obstáculos para tal, ou alegar impedimento. 

Parágrafo Único - É vedada a execução de qualquer tipo de instalação ou construção posterior à 
ligação, que venha dificultar o acesso aos medidores de vazão. 

Artigo 69 - O hidrômetro instalado no ramal predial fica incorporado ao respectivo imóvel, não 
podendo o proprietário transferi-lo para o outro imóvel, a não ser nos casos em que a ligação seja 
cancelada ou suprimida. 

Parágrafo Único - Quando o ramal predial, a pedido do usuário for desligado, o hidrômetro será 
retirado pela Concessionária. 

Artigo 70 - Os usuários responderão pela guarda, manutenção e preservação dos hidrômetros 
instalados, responsabilizando-se pelos danos a eles cau~ados . 

Parágl'afo Primeiro - O conserto de hidrômetro cujos defeitos sejam decorrentes do desgaste normal 
de seus mecanjsmos, será executado pela Concessionária sem ônus para o usuário. 

Parágrafo Segundo - Quando o hidrômetro estiver instalado fora dos limites do imóvel, deverá o 
usuário, em caso de dano ao referido equipamento, comunicar, o mais breve possível, o fato à 
Concessionária, e conforme a situação, à Delegacia de Polícia, lavrando-se o competente Boletim de 
Ocorrência. 

Parágrafo Terceiro - Em caso de perda, furto ou roubo do hidrômetro, ao USuarIO caberão as 
providências e os custos necessários para reposição do aparelho, e se for o caso, pelos custos de 
aquisição e instalação de novo equipamento. 

Artigo 71 - A Concessionária definirá o local e a forma de instalação e proteção do hidrômetro, 
exigências estas que deverão sempre ser atendidas pelo usuário. 

Parágrafo Único - A qualquer tempo, para atender as exigências de acessibilidade, a Concessionária, 
poderá mudar o hidrômetro de lugar. 

Artigo 72 - O usuário poderá solicitar à Concessionária, a aferição de hidrômetro, devendo o mesmo 
pagar pela respectiva constatar nenhuma irregularidade no equipamento. 



Parágrafo Primeiro - Constatada a irregularidade prejudicial ao usuário, a Concessionária, 
providenciará a retificação da conta em questão. 

Parágrafo Segundo - Adotar-se-á nas aferições, os erros admissíveis previstos pelos fabricantes dos 
hidrômetros e nas normas técnicas específicas. 

Artigo 73 - Somente a Concessionária, mediante seus funcionários devidamente autorizados, poderá 
instalar, substituir ou remover hidrômetros, ou romper ou substituir os respectivos selos/lacres, sendo 
absolutamente vedada a intervenção do usuário ou seus agentes nesses atos. 

, 
Artigo 74 - Por solicitação do usuário poderá ser efetuado o deslocamento do hidrômetro, desde que 
seja viável tecnicamente, ficando o mesmo sujeito ao pagamento pelo respectivo serviço . 
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Artigo 7S - As tarifas dos serviços concedidos terão seus preços fixados na proposta vencedora da 
Licitação e serão preservadas pelas regras de revisão e reajustes previstas no Edital e no Contrato de 
Concessão. 

Artigo 76 - O Edital e a proposta vencedora da licitação estabelecerão as tarifas das diversas 
categorias, sendo as mesmas diferenciadas para as diversas faixas de consumo, devendo assim, serem 
progressivas em relação ao volume faturável. 

Artigo 77 - É vedada á Concessionária, conceder qualquer tipo de isenção de tarifas dos serviços de 
água e esgotos, uma vez que, a Concessionária não poderá alegar qualquer tipo de isenção para 
solicitar ao Poder Concedente revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Artigo 78 - A estrutura tarifária apresentará a distribuição de tarifas por faixas de consumo, com 
vistas à obtenção de uma tarifa média que possibilite o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, 
em condições eficientes de operação. 

Artigo 79 - As tarifas das faixas iniciais das categorias comercial, industrial e pública, deverão ser' 
superior à tarifa média do sistema 

Artigo 80 - Para fins de faturamento, a tarifa de esgotos será de: 

I - 50% (cinqüenta por cento) da tarifa de água para esgotos coletados em galerias pluviais e 
lançados após tratamento no corpo receptor, nos 3 (três) primeiros anos da concessão; 

II - 100% (cem por cento) da tarifa de água para esgotos coletados em rede coletora e lançados no 
corpo receptor, após tratamento. 

Parágrafo Único - Nos imóveis não ligados à rede pública de abastecimento de água, a tarifa de 
esgotos será calculada e cobrada com base nos percentuais definidos no .. caput" deste artigo 
aplicados sobre a tarifa estimada da respectiva categoria estabelecida na proposta vencedora da 
Licitação. 

erão as constantes na proposta vencedora da Licitação. 



Parágrafo Único - No caso de prédios com usuários de categorias diferentes, o cálculo e a cobrança 
das tarifas de água e esgotos será efetuada multiplicando-se o volume medido, ou não havendo 
medição o volume básico, de cada categoria, pelo número de economias existentes de cada categoria. 

Artigo 82 - Para efeito de remuneração dos Serviços, os usuários serão classificados pela 
Concessionária, nas categorias Residencial, Comercial, Pública e Industrial. 

I - CATEGORIA RESIDENCIAL, cada casa, apartamento ou instalação predial com um ponto de 
consumo, destinada ao uso exclusivamente residencial, consideradas concomitantemente, por 
econOlma. 

II - CATEGORIA COMERCIAL, todo prédio ocupado por uma pessoa jurídica com ligação 
predial, que compreende: 

a) Estabelecimentos comerciais (lojas, mercados, quitandas, barbearias, salões de beleza, 
laboratórios, açougues, confeitarias, mercearias, oficinas de bicicletas, consertos de sapatos, 
etc.); 

b) Escritórios; 
c) Bares, restaurantes; 
d) Hotéis e Pensões; 
e) Cinemas e casas de diversões; 
f) Escolas particulares; 
g) Hospitais particulares; 
h) Oficinas mecânicas, Serralheria, Serraria e afins; 
i) Pequenas oficinas artesanais (relojoeiro, rádio, televisão e outros); 
j) Frigoríficos, matadouros, granjas e pocilgas; 
k) Postos de gasolina, que não tenham suprimento próprio para lavagem de automóveis. 
I) Clubes e Associações recreativas e esportivas; 
m) Construções comerciais; 
n) Cemitérios particulares e terceirizados; 
o) Outros similares. 

III - CATEGORIA PÚBLICA, todo ou parte do prédio ocupado por uma pessoa jurídica com 
ligação predial. que compreende: 

a) 

b) 
c) 
d) 
e) 

f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

Órgãos Públicos da Administração Direta e Indireta e Fundações Federais, Estaduais e 
Municipais; 
Escolas públicas; 
Hospitais Públicos e Postos de Saúde; 
Quartéis e corporações militares; 
Entidade de classes sem fins lucrativos; 
Associações culturais; 
Organizações com fins filantrópicos (asilos, orfanatos, albergues e similares); 
Cemitérios Públicos; 
Templos e Igrejas; 
Outros similares. 



IV - CATEGORIA INDUSTRIAL, todo ou parte do prédio ocupado por uma pessoajuridica com 
ligação predial, que compreende: 

a) Fábricas em geral (sorvetes, gelo, artefatos de cimento, tecidos, papel, conservas, bebidas, 
móveis, cerâmicas, balas, sapatos, etc.); 

b) Indústrias metalúrgicas e siderúrgicas; 
c) Panificadoras; 
d) Lava-jatos de automóveis e postos de gasolinas se for o caso; 
e) Lavanderias; 
f) Construções industriais; 
g) Indústria de laticínios; 
h) Outros similares. 

Artigo 83 - Compete à Concessionária, mediante inspeção do prédio e verificação de sua utilização, 
determinar as categorias dos serviços. 

Artigo 84 - Os casos de alteração de categoria do usuário ou do número de economias, bem como de 
demolição de imóvel, deverão ser imediatamente comw1Ícados à Concessionária, para efeito de 
atualização do cadastro de usuários. 

Parágrafo Único - A Concessionária, não se responsabilizará por eventual lançamento a maior na 
conta, em função de alteração de categoria do usuário ou do número de economias a ela não 
comunicados, referentes a contas vencidas. 

Artigo 85 - Em princípio, todas as ligações prediais de água serão providas de medidor, 
dimensionado. pela Concessionária de acordo com as características previstas para o consumo da 
ligação. 

Artigo 86 - A água fornecida pela Concessionária, deverá, sempre que po~sível, ser medida por 
hidrômetro e a conta será. sempre, referente ao consumo obtido pela diferença entre as duas últimas 
leituras. 

Parágrafo Primeiro - O período de consumo poderá variar, a cada mês, em função da ocorrência de 
feriados. finais de semana e de acordo com o calendário de faturamento da Concessionária. 

Parágrafo Segundo - A duração dos períodos de conswno será fixada de maneira que seja mantido o 
número de 12 (doze) contas por ano. 

Parágrafo Terceiro - A Concessionária, poderá fazer projeção da leitura real, para fixação de leitura 
faturada. em função de ajustes ou otimização do ciclo de faturamento. . 

Artigo 87 - Não sendo possível a apuração do volume consumido em determinado período, o 
faturamento será feito pelo consumo médio, com base no histórico do conswno medido. 

Parágrafo Primeiro - O conswno ulado com base no histórico dos últimos 06 (SeiS\ 
meses de conswno medido. ~f(;~ O"" 
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Parágrafo Segundo - Ocorrendo troca de hidrômetro inicia-se novo histórico para efeito de cálculo.· 
de consumo. 

Artigo 88 - Verificando-se uma elevação exagerada de consumo em relação à média do usuáJio, 
proveniente de vazamento invisível, o volume faturado poderá ser calculado pelo consumo médio, por 
uma única vez. 

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência deste fato, a ConcessionáJia, se for o caso, notificará o usuário 
da irregularidade do consumo, devendo então, o usuário providenciar as devidas verificações e, se for 
o caso, o imediato reparo de suas instalações. 

Parágrafo Segundo - O próximo faturamento corresponderá ao volume efetivamente medido, vedado 
para este, a redução prevista no "caput" deste artigo. 

Artigo 89 - A elevação do volume medido decorrente da existência de vazamento visível na 
. instalação predial, é de inteira responsabilidade do usuáJio. 

Artigo 90 - O usuário deverá assegurar o livre acesso ao medidor ao agente credenciado pela 
Concessionária. Caso o livre acesso ao medidor seja impedido, a ConcessionáJia poderá, sem prejuízo 
do disposto no Artigo 125. estimar o consumo com base nos efetivamente verificados 
anteriomlente.O usuário deverá assegurar o livre acesso ao medidor ao agente credenciado pela 
Concessionária. 

Artigo 91 - Caso o livre acesso ao medidor seja impedido, a Concessionária poderá, sem prejuízo do 
disposto no Artigo 115, estimar o consumo com base nos efetivamente verificados anteriormente. O 
usuário deverá assegurar o livre acesso ao medidor ao agente credenciado pela ConcessionáJia. 

Artigo 92 - Somente a Concessionária poderá instalar, substituir ou remover o medidor de água bem 
como fazer modificações ou substituições no respectivo cavalete. 

Artigo 93 - A Concessionária deverá prever, em seus procedimentos comerciais, a obrigatoriedade de 
repetição da leitura do medidor sempre que o consumo apurado num determinado mês divergir .' 
significativamente do consumo médio do usuáJio, exceção feita ao período de veraneio. 

Artigo 94 - O serviço de esgotamento sanitáJio será cobrado com base no volume medido ou 
estimado do consumo de água, salvo nos casos de existência de medidor de esgotos, de acordo com o 
Artigo 96 deste Regulamento. 

Artigo 95 - Caso o usuário disponba de fonte própría de abastecimento de água, esta deverá estar 
provida de medidor fornecido ou aprovado pela ConcessionáJia, com base nas leituras do qual será 
detelminado o volume a ser considerado para cobrança do serviço de· esgotamento sanitáJio. 
Altemativamente, esta cobrança poderá ser feita conforme estipulado no Artigo 96 deste 
Regulamento, sendo de responsabilidade do usuário o custo do referido medidor. 

Artigo 96 - A instalação de medidor de esgotos poderá feita pelo usuário e à suas expensas, de acordo 
com projeto previamente aprovado pela Concessionária, nos seguintes casos: 
a) Quando o usumo possuir fonte própria de abastecimento de água, desprovida de medidor · · 

aprovado pela Concessionma; 



b) Quando o usuano for uma indústria em que, pelas características da mesma, o volume de' 
esgotos seja significativamente inferior ao volume consumido de água, seja por incorporaçãó 
desta ao produto final ou por evaporação da mesma. 

Artigo 97 - Existindo medidor de água de fonte própria ou medidor de esgotos, aplica-se o disposto 
nos Artigos 95 e 96 deste Regulamento. 

Artigo 98 - O consumo a ser cobrado das ligações desprovidas de medidor será o consumo minimo 
estipulado para a categoria da respectiva ligação, conforme estabelecido no Artigo 104 deste 
Regulam~nto. 

Artigo 99 - O volume mínimo a ser considerado para efeito de emissão das contas de água e esgoto 
será de: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Categoria Residencial: 
Categoria Comercial: 
Categoria Industrial: 
Categoria Pública: 

10m' por economia por mês; 
10m' por economia por mês; 
15m' por economia por mês; 
10m' por economia por mês; 

Parágrafo Único - As ligações que consumirem num determinado mês um volume inferior ao 
mínimo não terão compensações nos meses seguintes nem devoluções relativas a períodos anteriores. 

:ca,píhlIQXIiI :::> . . 
DA DETERMINAÇÃO DOS VÂLOR,~S DOS S.E.~VlÇ()S ,:E EMISSÃO DE 

. . ·: '~'CÕN..T.'AS ; .. '\ .... ':., , ' . . ' . 

Artigo 100 - A cada ligação corresponderá uma única conta, independente do número de economias, 
por ela atendida. 

Artigo 101 - Para efeito de faturamento, será considerado o número total de economias existentes. 
independentemente de sua ocupação, 

Artigo 102 - As contas serão entregues com antecedência mínima de 5 ( cinco) dias em relação à data 
de vencimento. 

Parágrafo Único - A falta de recebimento da conta, não desobriga o usuário de seu pagamento, 

Artigo 103 - A Concessionária poderá, a qualquer tempo e nos termos da lei e do presente 
Regulamento. suspender o fornecimento de água aos usuários em débito, bem como cobrar os 
serviços necessários à execução do corte de fornecimento e seu restabelecimento além das multas e 
.i uros de mora; entretanto, no caso de contas sem registro de débito anterior, o usuário deverá ser 
notificado por escrito da existência do débito e estipulando uma data limite para regularização da 
situação antes de ser efetivada a suspensão do fornecimento,As contas não quitadas até a data de 
vencimento, serão acrescidas de multa, juros de mora, juros legais e correção monetária, 

Parágrafo Primeiro - Se a conta não for paga dentro de 30 (trinta) dias após o vencimento, o 
fornecimento de água e/ou esgotos poderá ser suspenso, 

Parágrafo Segundo - O imóvel com 
o serviço, somente poderá ser ell'! ~a~Q> 

~~~~,ºSpeI]SO, cujo proprietário esteja em débito com 
dívida, '\. 

e :;> ~ 
140 <. 



Parágrafo Terceiro - Das contas emitidas caberá recurso pelo interessado, desde que apresentado á 
Concessionária, antes da data de seus vencimentos. 

Parágrafo Quarto - Após a data do vencimento, serão recebidos os recursos dos usuários, desde que 
as contas estejam devidamente quitadas. 

Parágrafo Quinto - Após o pagamento da conta, poderá o usuário reclamar, no prazo máximo de 03 
(três) meses do vencimento, a devolução dos valores considerados indevidos. 

Parágrafo Sexto - Nas condições sujeitas à legislação sobre condomílÚo, este é considerado 
responsável final pelo pagamento da prestação de serviços, o mesmo acontecendo com o 
incorporador, no caso de conjunto habitacional ainda não totalmente ocupado ou o proprietário do 
imóvel. independente de ter sido o usuário. 

Artigo 104 - As faturas mensais de serviços de água e coleta de esgotos ou eventuais, vencidas ou 
. não, deverão ser pagas nos estabelecimentos autorizados pela Concessionária. 

AI1igo 105 - Para emissão de Segunda via da conta mensal, será cobrado expediente no valor. 
estipulado conforme proposta vencedora da Licitação. _. 

Artigo 106 - A conta mensal apresentada pela Concessionária, constará de todos os valores devidos 
pelo usuário no mês em referência (tarifas, multas, taxas, serviços e outros). 

Parágrafo Único - A critério da Concessionária, poderão ser parcelados em prestações. os valores da 
talifa e serviços. 

Artigo 107 - Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sarutarlo prestados, pela 
Concessionária serão remunerados por tarifas aplicadas aos volumes determinados conforme disposto 
no Capítulo anterior. 

Artigo 108 - As faturas de cobrança dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário. doravante chamadas "contas de água e esgoto", serão emitidas mensalmente, uma para cada 
ligação de água, levando em conta as tarifas estipuladas na proposta vencedora da Licitação, no 
consumo de água da ligação (medido conforme disposto no Capítulo XII deste Regulamento) e o' 
constante dos Artigos 110, 111 e 112 deste regulamento. . 

Parágrafo Primeiro - As contas discriminarão os valores correspondentes aos serviços de 
abastecimento de água, e de esgotamento sanitário, e ainda os impostos ou contribuições legais que 
eventualmente vierem a recair sobre os serviços. 

Parágrafo Segundo - Quando a medição deixar de ser efetuada as contas serão emitidas com base no 
consumo médio dos últimos 6 (seis) meses ou no consumo minimo, prevalecendo o de maior valor. 

Parágrafo Terceiro - Quando a conta for emitida com base no consumo médio dos últimos seis 
meses. será feita compensação, para mais ou para menos, na fatura seguinte. 

Parágrafo Quarto - As contas serão entregues no endereço cadastrado ou em outro endereço 
indicado pelo usuário, com antecedência não inferior a 5 (cinco) dias em relação ao seu vencimento. 
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Artigo 109 - Os valores das tarifas serão alterados de acordo com as Cláusulas de Reajuste e Revisão 
Tarifária, previstas no Contrato de Concessão. 

Artigo 110 - Quando a ligação servir a várias economias da mesma categoria de uso, o volume 
mínimo a ser considerado será o somatório dos volumes minimos daquelas economias e o valor da 
tarifa será o da referida categoria. 

Artigo 111 - Quando a ligação servir a várias economias de diferentes categorias de uso, o volume 
mínimo a ser considerado será o somatório dos volumes mínimos daquelas economias e o valor da 
conta será calculado considerando-se os volumes e as tarifa de cada uma das categorias. , 

Artigo 112 - A Concessionária a seu exclusivo critério poderá firmar contratos de prestação de seus 
respectivos serviços com clientes em condições especiais, não podendo tais contratos servirem de 
fundamentação motivação ou embasamento para requerimento de alterações tarifarias em função de 
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Artigo 113 - Para a coleta de esgotos não domésticos (que somente poderão ser lançados na rede de 
esgotamento sanitário se atenderem ao disposto no Altigo 45 - Capitulo IV deste Regulamento e na __ 
legislação vigente), o valor da conta mensal será obtido com base no volume determinado conforme 
disposto nos Artigos 94, 95 e 96 deste Regulamento e considerando-se, além do preço unitário 
correspondente às várias faixas de consumo, um fator F calculado pela seguinte expressão: 

F = ( DBO/300 ) x ( DQO/600 )x ( 88/300 ) 

na qual: 

DBO é a concentração média (medida em miligramas por litro) no efluente, da demanda bioquímica 
de oxigênio em 5 dias e a 20 graus centígrados, adotando-se o valor de 300 mg/l se a concentração 
média for inferior a tal valor; 

DQO é a concentração média (medida em miligramas por litro) no efluente, da demanda química de 
oxigênio, adotando-se o valor de 600 mgll se a concentração média for inferior a tal valor; . 

8S é a concentração média (medida em miligramas por litro) no efluente, de sólidos em suspensão, 
adotando-se o valor de 300 mgll caso a concentração média for inferior a tal valor. 

Artigo 114 - A Concessionária poderá, para efeito de cobrança dos serviços de coleta de esgotos não 
domésticos, preparar tabelas com valores médios do coeficiente F aplicáveis a diferentes tipos de 
indústrias; tal tabela deverá ser submetida à prévia aprovação do SMRC. 

Artigo 115 - O disposto nos Artigos 113 e 114 somente se aplica no caso de esgotos coletados e 
encaminhados a uma estação de tratamento de esgoto da Concessionária. 

Artigo 116 - Além da cobrança das tarifas dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, a Concessionária poderá cobrar, por outros tipos de serviços prestados, conforme 
estabelecido no Edital e no Contrato de Concessão 
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Artigo 117 - A inobservância de qualquer dispositivo deste Regulamento, sUjeita o infrator à 
notificação e penalidade. que poderá ser, conforme a gravidade da infração, sanção pecuniária' 
acrescida ou não da interrupção do fornecimento da água. 

Artigo 118 - São consideradas infrações: 

a) At:rllSo no pagamento da conta; 
b) Impedimento de acesso de servidor da Concessionária, ou agente por eles autorizado, ao ramal 

predial ou à instalação predial de água e/ou esgotos; 
c) Intervenção de qualquer modo nas Instalações dos serviços públicos de água e esgotos; 
d) Ligação clandestina de qualquer canalização à rede de água e coleta de esgotos; 
e) Violação ou retirada do hidrômetro ou de limitador de consumo; 
f) Instalação de dispositivo de sucção da rede distribuidora; 
g) Utilização canalização ou coletor de uma instalação predial para abastecimento de água ou 

coleta de esgotos de outro imóvel ou economia; 
h) Desperdício de água nas ligações sem medição e em qualquer ligação, nas situações de 

emergência, calamidade pública ou racionamento; 
i) Intervenção nos ramais prediais de água ou esgotos ou nas redes distribuidoras ou coletoras e 

seus componentes: 
j) Construção, materiais diversos e plantas que venha prejudicar ou impedir o acesso ao ranlal 

predial. até o padrão de ligação de água; 
k) Despejo de águas pluviais nas instalações prediais de esgotos; 
1) Lançamento na rede de esgotos, de líquidos residuais, que por suas caracteristicas, exijam 

tratanlento prévio; 
m) Interconexão da instalação predial que possua abastecimento próprio com instalação 

alimentada com água procedente de abastecimento público; 
n) Danificij.ção das tubulações ou instalações do sistema de água e esgotos; 
o) Interligação de instalações prediais internas de água, entre prédios distintos, ou entre 

dependências de um mesmo prédio, que possuam ligações distintas; 
p) Prestar informações falsas, quando da solicitação de serviços à Concessionária; 
q) Uso de dispositivos, tais como bombas ou injetoras, na rede distribuidora ou ramal coletor; 
r) Intervenção nos ramais ou coletores prediais externos; 
s) Alteração do projeto de instalação de água e de esgotos em loteamento ou agrupamento de 

edificações, sem prévia autorização da Concessionária; 
t) Religação por conta própria da derivação predial; 
u) Fornecimento de água a terceiros, através de extensão das instalações prediais para o abastecer 

economias localizadas em lote, prédio ou terreno, distintos, sem autorização expressa da 
Concessionária. 

Artigo 119 - As infrações enumeradas no Artigo anterior ensejarão a aplicação, ao responsável, das 
sanções pecuniárias previstas nos Artigos 120 a 122 que se seguem, sem prejuízo de outras sanções 
estipuladas no presente Regulamento, particulamlente em seu Artigo 130. 

Artigo 120 - As sanções pecuniárias serão, em: cada caso, calcuJadas pela expressão: 

\\ Y. , 
\ ' 
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Para a alínea "ª" do Artigo 118: Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total, mais j liras legais de 
0,5% (meio por cento) ao mês ou fração de mês e correção monetária com base no índice adotado 
pelo Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina; 

Para as alíneas "fl", "~" , "I", "m", "n", 'â", '1" do Artigo 118: 45xTRA (TRA = Tarifa Referencial 
de Água). 

Para as demais alíneas do Artigo 118: 25xTRA (TRA = Tarifa Referencial de água). 

Parágrafo ,Primeiro - Em caso de reincidência, as multas cabíveis serão aplicadas em dobro, 

Parágrafo Segundo - O pagamento da multa não elide a irregularidade, ficando o infrator obrigado a 
regularizar as obras ou instalações que estiverem em descordo com as disposições contidas neste 
Regulamento, 

Artigo 121 - Às sanções aplicáveis às infrações previstas nos incisos do Artigo 118 será acrescido o 
custo da remoção, a ser feita pela Concessionária, da instalação irregular, 

Artigo 122 - Com exceção da sanção prevista no Artigo 120, cujo valor será incluído na conta de 
água e esgotos seguinte, nos demais casos haverá comunicação por escrito ao infrator, conccdcndo
lhe o prazo de lO (dez) dias para o pagamento, transcorrido o qual o débito será consignado na ficha 
cadastral do imóvel e que deverá ser quitado previamente a qualquer solicitação referente ao mesmo 
imóvel. 

Artigo 123 - Sem prejuízo das sanções previstas neste Capítulo, a Concessionária comunicará às 
autoridades ambientais as infrações ao disposto no Artigo 118 bem como, se o fato for suscetível de 
ensejar agressão ambiental. 

Artigo 124 . Tan-ibém sem prejUlZO das sanções previstas neste Capítulo, as infrações que 
caracterizarem dano ao patrimônio da Concessionária ou sob a guarda e responsabilidade da mesma, 
serão levadas ào conhecimento da autoridade policial competente. 

Artigo 125 - O empregado da Concessionária, se for o caso, que constatar transgressão a este 
Regulamento. emitirá notificação, independentemente de testemunho. 

Parágrafo Primeiro - Uma via da notificação será entregue ao infrator mediante recibo. 

Parágrafo Segundo - Se o infrator se recusar a receber a notificação, o empregado da 
Concessionária, certificara o fato no verso do documento. 

Artigo 126 - O empregado da Concessionária, assumirá inteira responsabilidade pela notificação 
expedida, ficando sujeito à penalidade no caso de dolo ou culpa. 

Artigo 127 - É assegurado ao infrator, o direito de recorrer à Concessionária, no prazo de 10 (dez) 
dias contados do recebimento da notificação. 
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arngo UH - Cabe à Concessionária efetuar o abastecimento de água de forma contínua e permanente, 
salvo as interrupções para manutenção, caso fortuito ou força maior. 

Parágrafo Único - As interrupções para manutenção deverão ser amplamente divulgadas, com 
indicação das zonas afetadas e dos prazos prováveis necessários para a normalização dos serviços. 

Artigo 129 - Nos casos de eventos anormais que ensejem declaração de situação de emergência ou de 
calamidade pública ou nos casos de anormalidade do abastecimento por motivo de força maior, a 
Concessionária poderá estabelecer planos de racionamento para reduzir ao mínimo as conseqüências 
da falta de água. 

Parágrafo Primeiro - Nos casos dos planos de racionamento previstos neste Artigo, a 
Concessionária deverá contemplar, prioritariamente, estabelecimentos tais como hospitais, postos de 
saúde, escolas, asilos, orfanatos, creches e similares. 

Parágrafo Segundo - A Concessionária poderá impor, em conjunto com o plano de racionamento, 
norn1as de restrição ao consumo de água, incluindo a imposição de penalidades aos infratores de tais 
normas, penalidades que poderão incluir a interrupção do fornecimento de água. 

Artigo 130 - Independentemente da aplicação da multa prevista no capítulo anterior, a 
Concessionária, interromperá o fornecimento de água, nos seguintes casos: 

a) Atraso no pagamento da conta; 
b) Interdição judicial ou administrativa do imóvel; 
c) Instalação de ejetores ou bombas de sucção diretamente na rede ou ramal predial ; 
d) Fornecimento de água a terceiros; 
e) Desperdício de água; 
f) Ligação clandestina ou abusiva; 
g) Intervenção no ramal predial ou coletor externo; 
h) Mediante requerimento do usuário; 
i) Má utilização das instalações prediais de água e esgotos que causem danos à rede pública e à 

saúde pública; 
j) Impedimento de livre acesso dos empregados da Concessionária, ou seus prepostos, ao local do 

hidrômetro, caso em que o corte será realizado no cavalete ou no ramal; 
k) Interconexões perigosas de redes suscetíveis de contaminarem as redes de distribuição e causar 

danos à saúde de terceiros. 

Artigo 131 - A interrupção será efetuada decorridos os seguintes prazos: 

a) 30 (trinta) dias após o vencimento da conta, mediante notificação feita através da próxima conta 
ou outro meio que se julgar conveniente, no caso previsto na a1inea "ª" do artigo anterior; 

b) 05 (cinco) dias úteis após a data da notificação, nos casos previstos nas alíneas "i" e "i" de 
artigo anterior: 

c) 02 (dois) dias úteis após a data da notificação, nos casos previstos nas alíneas "f" a "g" do 
artigo anterior; 

d) Nos demais casos previstos no artigo anterior, a interrupção será imediata, independentemente 
de notificação, após sua constatação; 

Parágrafo Único - No caso de ligações da c ·a pública, a Concessionária deverá adotar um 
critétio seletivo de interrupção de fome." - áf,iO'd.à do a não prejudicar ou paralisar serviços 
essenciais tais como hospitais, escolas e ~tfós. O~\ . 
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Artigo 132 - O restabelecimento do fornecimento será feito pela Concessionária tão logo sanado o 
motivo da interrupção e satisfeitas as exigências cabíveis, entre as quais o pagamento antecipado do 
custo da interrupção e do restabelecimento. 

Artigo 133 - A Concessionária poderá remover, total ou parcialmente, a ligação predial de água caso 
o usuário restabeleça ou procure restabelecer o fornecimento, sendo os custos da interrupção do 
fornecimento e da remoção da ligação lançados na ficha cadastral do imóvel para cobrança por 
ocasião do restabelecimento do fornecimento . 

.•.. ~, .. ·. fÓlpítUJ.ti XVI' '.' . ' . . .... ,. ' . .... , .' . 
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Artigo 134 - Sem prejuízo do disposto na Lei n° 8.078, de Ii de setembro de 1.990 (Código de 
Defesa do Consumidor), são direitos e obrigações dos usuários. 

L Receber serviço adequado; 
11. Receber da Concedente e da Concessionária, informações para a defesa de interesses 

individuais e coletivos; 
IIl. Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha, observando as normas da Concedente; 
IV. Levar ao conhecimento do Poder Público e da Concessionária as irregularidades de que tenha 

conhecimento, referentes aos serviços prestados; ' 
V. Comunicar ás autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela Concessionária na 

prestação do serviço; 
VI. Contribuir para a permanência de boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são 

prestados os serviços; 
VIL Pagar as tarifas e taxas de serviço, conforme definidas no Contrato de Concessão, dentro dos 

prazos contratuais, sob pena de suspensão dos serviços e cobrança compulsória dos valores 
devidos, acrescidos de multa e do reajuste legal aplicáveis. 

Artigo 135 - Cumpre ainda ao usuário: 

a) 
b) 

c) 
d) 

e) 

Manter as instalações em boas condições de funcionamento, evitando desperdícios de água; 
Comunicar a Concessionária. se for o caso, qualquer anormalidade no ramal ou coletor predial, 
no hidrômetro ou na rede de distribuição de água e coletora de esgotos; 
Zelar pelo hidrômetro; 
Zelar pela potabilidade da água na instalação predial, principalmente nos reservatórios, os quais 
deverão ser adotados de válvulas de bóia e de tampa, e serem lavados e desinfetados a cada 06 
(seis) meses; 
Não permitir: 
I - Ligação não autorizada pela Concessionária, de sua instalação predial para abastecimento 

ou esgotamento de outro imóvel; 
II - Qualquer intervenção no ramal ou coletor predial, no hidrômetro,' por pessoa não 

autorizada pela Concessionária; 
!lI - Não dificultar, ás pessoas autorizadas pela Concessionária, o livre acesso ás ligações 

prediais; 
IV - Comunicar à Concession' . caso, sobre desperdício de outros usuários, quando 

de situações calamitos ~on assegurado o sigilo sobre a informação. 
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Artigo 136 - Este Regulamento entrará em vigor após aprovado por decreto do Prefeito Municipal de 
I tapema e início da assunção dos serviços pela Concessionária 

Artigo 137 - A Concessionária manterá em todos os seus locais de atendimento exemplares do 
presente Regulamento para consulta dos intéressados, fornecendo cópias aos mesmos a custo limitado 
ao de sua reprodução gráfica. 

Artigo 138 - À Concessionária, assiste o direito de, em qualquer tempo, exercer função fiscalizadora, 
no sentido de verificar a obediência ao prescrito neste Regulamento. 

Artigo 139 - Nas instalações, obras e serviços de que trata este Regulamento, serão empregados 
exclusivamente materiais e equipamentos que obedeçam as especificações e as normas de execução 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e que sejam adotados pela Concessionária, 
inclusive quanto a projetos e desenhos. 

Artigo 140 - É facultada à Concessionária, guardadas as disposições legais sobre a inviolabilidade do 
lar, a entrada em prédios, áreas, quintais ou terreiros de modo a serem realizadas visitas de inspeção, 
limpeza e reparos que as instalações de esgotos sanitários ou coletores públicos venham a exigir. 

Artigo 141 - Compete ao ocupante do imóvel manter as instalações prediais em bom estado de 
funcionanlento e conservação. 

Artigo 142 - Os custos dos serviços diversos prestados pela Concessionária, serão incorporados à 
planilha de custos das tarifas de água e esgotos. 

Artigo 143 - Na falta de êxito na cobrança amigável ou administrativa dos créditos relativos aos 
serviços presU!dos, além da aplicação das disposições restritas, previstas na Lei e neste Regulamento, 
a Concessionária, se for o caso, poderá recorrer ao Poder Judiciário para cobrança judicial desses 
créditos, bem como efetivar o registro do nome do usuário inadimplente junto a serviços de proteção 
ao crédito, e ainda levar o débito a apontamento junto ao Cartório de Protesto de Títulos e 
Documentos. 

Artigo 144 - Caberá aos USuarlOS que necessitarem de água com caracteristicas diferentes dos 
padrões de potabilidade, adotados pela Concessionária, ajustar os índices fisico-químicos, mediante 
tratamento em instalações próprias. 

Parágrafo Único - Nenhuma redução de tarifa será concedida em virtude do tratamento corretivo 
mencionado. 

Artigo 145 - A estrutura tarifária e a tabela de prestação de serviços constantes do Edital e no 
Contrato de Concessão e as instruções constantes das Diretrizes para elaboração de projetos de 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitários de loteamentos urbanos (Anexo A - deste 
Regulamento), fazem parte integrante e inseparável deste Regulamento. 

Artigo 146 - Os casos omissos ou as dúvidas suscitadas na aplicação deste Regulamento, serão 
resolvidos pela Administração Municillll-l'à'ttà'{!@ -do SMRC - Sistema Municipal de Regulação e 
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Controle dos Serviços Concedidos, recebendo as reclamações dos usuanos e atuando junto à 
Concessionária sempre que tais reclamações sejam julgadas procedentes. 

Artigo 147 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Itapema, 22 d~e~~~~ffi3~-:~: 
;> 
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ANEXO A DO REGULAMENTO DA PRESTACÃO 
DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO APROVADO 
PELO DECRETO MUNICIPAL N" 049/2003 

DIRETRIZES E INSTRUÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS, DE LOTEAMENTOS 
URBANOS. 

l.0 - INSTRUÇÕES INICIAIS 

1.1 - FASE PRELIMINAR DO PROJETO: 

As presentes diretrizes, instruções e recomendações têm por fmalidade orientar a elaboração dos 
estudos e projetos de sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários, a fim de que os 
mesmos mereçam análise e posterior aprovação e, quando implantados, sejam incorporados aos 
existentes na localidade, operados e mantidos pela Concessionária. 

É obrigatória a apresentação da Consulta nos seguintes casos: 

a) Edificações com três ou mais pavimentos; 
b) Edificações com um ou dois pavimentos e que tenham área construída igualou superior a 600 

(seiscentos) metros quadrados; 
c) Postos de serviços para lavagem de veículos automotores; 
d) Conjuntos habitacionais, loteamentos e condomínios. 

Para iniciar o processo, a parte interessada deverá encaminhar à Concessionária, por escrito, sua . 
solicitação com informações sobre o empreendimento como: número de lotes a serem beneficiados, 
local ização da área em planta plani-altimétrica, que contenha também parte do atual perímetro urbano 
da cidade e outras informações, para que se possa definir a possibilidade do abastecimento de água e 
ser feito através da tomada no sistema existente e os esgotamentos sanitários afluírem para rede 
coletora ou então haver necessidades de sistemas independentes dos existentes. 

A planta geral da cidade poderá ser adquirida no escritório central da Concessionária, ou na Prefeitura . 
Municipal, ou outros órgãos que a possuam. Na impossibilidade de se dispor de planta altimétrica, ' 
poderá ser dado o parecer preliminar com base na planta do Município. Definida esta parte e de posse 
de parecer escrito, o interessado ficará a par da necessidade ou não de considerar no seu investimento 
as obras de captação, adução e as demais relativas a um abastecimento próprio de água, bem como as 
demandas necessárias da situação ambiental, prever o tratamento dos afluentes sanitários, com 
projetos de eficiência comprovada. 

Observa-se então a necessidade de se garantir o suprimento de água ou destino conveniente dos 
esgotos para que a solicitação mereça aprovação inicial. 

Quando o suprimento próPrilco:sd~e~~~!~ base água do subsolo, projeto será elaborado após a 
perfuração does) poço(s), tf 'l:I'"f~Ulsles da água., para aceitação desta fonte de 
suprimentos. 
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Os gastos com os estudos, . projetos e obras de implantação, serão da responsabilidade do interessado, 
obrigando-se a Concessionária, a fiscalizar a execução das mesmas e, depois de recebidas, 
administrar, operar e manter os sistemas construídos, conforme seus regulamentos próprios. 

2.0 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A elaboração dos estudos e projetos compreende mais duas fases de análise: 

2.1 - PROJETO BÁSICO: 
Abrange o conjunto de elementos que permitem a caracterização do empreendimento quanto a 
localização e dimensionamento hidráulico.O projeto básico constará dos seguintes elementos; 

a- Memorial descritivo 
b- Levantamento topográfico 
c- Dimensionamentos hidráulicos 
d- Esquemas e plantas dos sistema. 

2.2 - PROJETO EXECUTIVO: 
A ser desenvolvido após a aprovação do projeto básico. O projeto executivo deverá conter todos os 
elementos necessários para execução das obras, compreendendo os elementos do projeto básico e 
mais os complementares: 

a - Projeto estrutural; 
b- Projeto elétrico; 
c- Montagens mecânicas; 
d- Projeto de instalações prediais; 
e- Detalhes executivos complementares; 
f- Especificações e orçamentos. 

A elaboração dos estudos e projetos obedecendo as recomendações dos projetos de normas brasileiras 
da Associaçãó Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e definidas por: 

PNB- 587: Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água. 
PNB - 588: Projeto de poços para a captação de água subterrânea. 
PNB - 589: Projeto de captação de superficie pra abastecimento público. 
PNB - 590: Projeto de sistemas de bombeamento de água pari! abastecimento público. 
PNB - 591: Projeto de adutora de água pra abastecimento público. 
PNB - 592: Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público. 
PNB-593: Elaboração de projeto de reservatórios de distribuição de água para abastecimento 
público. 
PNB - 594: Elaboração de projetos hidráulicos de redes de distribuição de água potável para 
abastecimento público. 
NB - 942: Segurança de escavação a céu aberto. 

As normas técnicas, aplicáveis nos projetos a serem elaborados deverão ser obtidas nos escritórios da 
ABNT. 

~OO 
2.3 - ~C~MENTAÇÕES CO~NTA 
Nos dImenSIOnamento das tubula~, além da fórmiltã ':Universal", poderá ser utilizada a fórmula d 
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o Outras fórmulas poderão ser utilizadas desde que justificadas suas aplicações. 
o Os valores de "C" aceitos são apresentados no quadro a seguir, 

Valores "C" da Fórmula de Hazen Willians -
TIPO DE TUBO IDADE (anos) DIAMETRO VALOR DE 

(mm) "C" 
Até - 100 120 

FERRO FUNDIDO 100-200 130 
CItv,!ENTADO NOVO OU USADO 200-400 135 

400-500 140 
500-1000 135 
Até -50 125 

PVC NOVO OU USADO 50-100 135 
100-300 140 

Estudo dos transientes hidráulicos poderá ser dispensado, a critério da Concessionária, se for o caso, 
em função da magnitude dos valores envolvidos. 

A taxa de ocupação será fixada em 4,0 habitantes por lote, para dimensionar a população de projeto 
do empreendimento. 

A taxa de consumo per-capta foi fixada em 200 litroslhabitante dia, para ligações desprovidas de 
medição e de 150 litroslhabitante dia para ligações medidas. 

Coeficiente relativo ao dia de maior consumo (1(1) foi fixado em 1,20. 

Coeficiente relativo à hora de maior demanda (K2) foi fixado em 1,50. 

Os sistemas de comando das bombas das elevatórias deverão ser preferencialmente automatizados a 
critério da Concessionária. 

As estações elevatórias deverão ser projetadas, de preferência, prevendo-se as instalações acima do 
nivel do solo, em lotes próprios. Admite-se entretanto, e em casos excepcionais, instalações 
subterrâneas, desde que dispondo de sistemas convenientes de drenagem. 

Nos projetos das redes de distribuições e quando necessárias reduções das pressões para determinadas 
áreas serão permitidas as utilizações de válvulas redutoras de pressão, desde que instaladas, no 
mínimo, duas em paralelo, em caixas próprias e passíveis de fácil substituição através de isolamentos 
por registro. 

No sistema com fornecimento da água de rede existente, o ponto de tomada, a pressão piezométrica 
de projeto. a vazão e o cadastro no local da tomada, serão fornecidos pela Concessionária, que se 
baseará do proj eto existente e na medição direta da pressão disponível. 

Para o dimensionamento hidráulico das partes do sistema de abastecimento de água poderão ser 
utilizados programas de computador, desde que antecipadamente, o Departamento Técnico da. 
Concessionária. seja consultado. ,,101M 101 

~~ 1OIil; 
2.4. - APRESENTAÇÃO DO PROJETO ~\ . 
2.4.1 - NÚMERO DE VIAS: '6 :IP" 
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o trabalho final será apresentado em três vias encadernadas. O original será arquivado no escritório 
da Concessionária, a qual assume a responsabilidade ou conservá-lo. 

2.4.2 - MEMÓRIAS DESCRITIVAS E CÁLCULOS 
As memórias descritivas serão impressas em papel de boa qualidade, formato A4. As planilhas para 
os cálculos hidráulicos - processos de seccionamento, ou cross deverão conter todos os parâmetros 
necessários para o perfeito entendimento, conforme estabelece as normas técnicas. 

Deverá também ser entregue à Concessionária, arquivo em meio magnético, devidamente 
identificado, contendo as memórias descritivas, as planilhas devem ser gravadas em formato * .xis, 
memoriais e documentos em fonnato * .doc, desenhos em formato * .dwg. 

2.4.3 - TRABALHOS GRÁFICOS 
OS desenhos serão apresentados em papel vegetal liso, 90 ou 11 0g/m2. 

Todos os desenhos serão apresentados no formato A 1 e no dobramento das folhas o formato finai será' 
A4. 

Será apresentada a planta geral da cidade com a localização da área em estudos, escala 1 :5.000; 
i: i 0.000; I :20.000, conforme se apresente mais conveniente. 

A rede de abastecimento de água será desenhada na planta de área urbanizada, com curvas de nívei de 
Im em 1m, escala I :1.000 ou 1:2.000, com a indicação do comprimento e diâmetro, em cada trecho, e 
a numeração dos nós. 

Também será indicado o material de tubulação, PVC, ferro fundido, e outros. Em outra(s) planta(s) 
será desenhado o esqueleto da rede, relação das peças em cada nó, utilizando-se da convenção dos 
fabricantes e um quadro geral de ralação dos materiais de rede. 

No esqueleto da rede deverão constar os nomes das ruas. 

Os desenhos das adutoras e sub-adutoras, inclusive as referentes à alimentação, deste o sistema 
existente até a área a ser urbanizada, serão apresentados em planta e perfil, escalas de 1 :2.000 e i: 
200, respectivamente, com curvas de nível de 1m em 1m na faixa do caminhamento. 

Os demais desenhos também serão apresentados, no formato Al, e em escala conveniente, a critério 
do projetista. 

Para a execução .dos desenhos poderá ser utilizado plotter, desde que obedecidas às condições 
estabelecidas anteriormente. 

2.4.3.1 - SELOS 
Todos os desenhos terão um selo, no canto direito inferior que contemple, no mínimo, as seguintes 
informações: 
* Especificação do projeto 
* Título 
* Localidade 
* Data 
* Escala do desenho 
* Autor do projeto - CREA 
* Nome do arquivo I 



3.0 - SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS 
A elaboração dos estudos e projetos compreendem mais duas fases de análise: 

3.1 - PROJETO BÁSICO: 
Deve constar dos seguintes elementos: 

a. Memorial descritivo. 
b. Levantamento topográfico 
c. Dimensionamentos hidráulicos 
d. Esqu~mas e plantas do sistema 

3.2 - PROJETO EXECUTIVO 
Deve constar todos os elementos necessários à execução das obras, compreendendo os elementos do 
p~ojeto básico e mais os complementares: 

a. Projeto estrutural 
b. Projeto elétrico 
c. Projeto de instalação prediais 
d. Montagens mecânicas 
e. Detalhes executivos complementares 
f. Especificações e orçamentos 

A elaboração de estudos e projetos obedecerão, onde aplicáveis, as recomendações atinentes da 
Associação Brasileira de Nomlas Técnicas, ABNT, dentre as quais destacamos: 

a. NBR 9648 - Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário 
b. NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário 
c. NBR 9814 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário 
d. PNB 568 - Elaboração de projetos de interceptores de esgotos sanitários. 
e. PNB 569 - Elaboração de projetos de elevatórias e emissários de esgotos sanitários. 
f. PNB 570 - Elaboração de projetos hidráulicos sanitários de sistemas de tratamento de esgotos 

sanitários 
g. EB - 5 - Tubos cerânlicos para canalizações 
h. NBR - 7367 - Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto 

sanitário. 

As normas técnicas poderão ser obtidas nos escritórios da ABNT. 

3.3. - RECOMENDAÇÕES COMPLEMENTARES 

3.3.1 - O projeto executivo será elaborado com base no projeto dos "greides" aprovados, na área a ser 
urbanizada. Quando houver projeto de movimento de terra também nos quarteirões, projeto executivo 
será elaborado com base na planta topográfica definitiva. 

3.3.2 - A profundidade de rede será determinada de modo a atender ao esgotamento de até uma 
distância máxima de 20,OOm. de testada do lote. Para situações especiais, em decorrência da 
topografia da área, admite-se o esgotamento limítrofe, desde que haja compromisso, 
por escrito, do proprietário do loteamento, escritura de venda, a permissão da 
passagem da tabulação de esgotamento do de 1,00m da divisa lateral. 



3.3.3 - A delimitação da área de contribuição, em bacia não urbanizada e que futuramente irá . 
contribuir para a rede objeto dos estudos, será definida pela Concessionária. O estudo da taxa de ' 
ocupação e definição da vazão de contribuição futura terá por base o estudo da população de 
saturação da área em urbanização. 

3.3.4 - Para esgotamentos através da rede coletora existente, fornecerá a profundidade e demais 
elementos dos poços de visita que receberão os efIuentes. 

3.3.S - Para o dimensionamento hidráulico das partes dos sistemas de esgotamentos sanitário, poderá 
ser utilizado programas de computador desde que antecipadamente, o Departamento Técnico 
Concessionária, seja consultado. 

3.4. - APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

3.4.1 - MEMÓRIAS E VIAS 

o trabalho final será apresentado em três vias, encadernadas. O original será arquivado no escritório .' 
da Concessionária, a qual terá a responsabilidade de conservá-lo. 

3.4.2 - MEMÓRIAS DESCRITIVAS E CÁLCULOS 
As memórias descritivas serão impressas em papel de boa qualidade, formado A4. As planilhas para 
cálculos hidráulicos - processos de seccionamento, ou cross deverão conter todos ou parâmetros 
necessários para o prefeito entendimento, conforme estabelece as normas técnicas. 

Deverá tan1bém ser entregue à Concessionárias, um disquete, devidamente identificado, contendo as 
memórias descritivas, as planilhas de cálculos e desenhos. As planilhas devem ser gravadas em 
formato * .xls, memórias e documentos em formato * .doc, desenhos em formato * .dwg. 

3.4.3 - TRABALHOS GRÁFICOS 
OS desenhos serão apresentados em papel vegetal liso, 90 ou 11 Oglm2. Todos os desenhos serão 
apresentados ino forn1ato AI; no dobramento das folhas o formato final será A4. 

Na identificação do sistema de coletores poderão ser empregados dois processos de numeração. 

a) Nwneração dos poços de visita 
b) Numeração dos trechos dos coletores 

IMPORTANTE: Não será aceito o emprego dos dois processos simultaneamente. 

PLANTAS E PERFIS: 
Delimitação das bacias e sub-bacias. Serão apresentadas em plantas, escala até 1: I 0.000. 

PLANTA DE REDE: 
A rede coletora será lançada sobre a planta de urbanização, escala 1: 1.000 ou 1 :2.000, com curvas de 
nível de 1 m em I m, com a identificação dos coletores ou poços de vistas, cumprimento e diâmetro da 
cada trecho. 

PERFIL DE REDE, ESCALA HORIZONTAL: 
Os perfis, quando exigidos, deverão ser . dos em escala H=I:l.OOO V=1:2.000, com 
apresentação da caixa da rua onde ser' ~fW {SI em planta, com o nome do logradouro, \ 
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identificação do trecho e profundidades que não constarem no perfil. O desenho será por rua e não 
pelo sentido do fluxo. 

3.4.3.1 - SELOS 
Todos os desenhos terão em selo, no canto direito inferior que contemple, no mínimo, as seguintes 
informações: 
a. Especificação do projeto 
b. Título 
c. Localidade 
d. Data 
e. Escala do Desenho 
f. Autor do projeto do CREA 
g. Arquivo 

4.0 - ESPECIFICAÇÕES 
JJeverão ser apresentadas as especificações dos materiais e obras a serem executadas de modo a 
pennitir as implantações dos sistemas de água e esgotos, conforme os projetos elaborados; quando 
tais especificações estiverem definidas pela ABNT é suficiente a citação destas normas. 

Como os projetos de água e esgotos são apresentados em pastas distintas há necessidade de· "' 
especificações particularizadas para os sistemas de água e os sistemas de esgotos. 

5.0 - ORÇAMENTOS 
Nas planilhas de orçanlentos deverão constar os seguintes itens: 

Discriminação 
Quantidade 
Unidade 
Custo unitário 
Custo total 

5.1 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Serão apresentadas planilhas em separado para os seguintes elementos do sistema: 

Captação 
Adutoras 
Sub-adutoras 
Reservatórios 
Estação de tratamento 
Rede de distribuição 
Ligações domiciliares, quando prevista sua execução com as demais obras 
Órgãos complementares 

5.2 - SISTEMAS DE ESGOTOS 
Serão apresentados planilhas em separado para os seguintes elementos do sistema: 

Ligações domiciliares, quando prevista sua execução com as demais obras 
Rede coletoras 
Interceptores 
Estação elevatória 
Estação de tratamento 
Emissário 
Órgãos complementares 
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6.0 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
A elaboração dos Projetos Básico e Executivo serão de responsabilidade de técnicos ou firmas . 
legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. O . 
autor ou autores deverão assinar todas as documentações técnicas e peças gráficas dos projetos.' 
Mencionando o número de sua inscrição nos diversos órgãos e providenciando sémpre A.RT. 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) correspondente, procedida onde for elaborado o projeto. 

A responsabilidade técnica do autor não cessará na aprovação do projeto respectivo, estando ele 
. sujei.to atodas as normas estipuladas pelo órgão controlador de suas atividades . 
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. 7.0 ~ TRÂMIT AÇÃO DO PROCESSO 

7.1 - FASE PRELIMINAR 
A solicitação oficial será entregue no escritório da Concessionária, para protocolo e envio a divisão 
técnica, que informará no processo sobre a possibilidade dos serviços a serem atendidos pelos atuais 
.sistemas de água e esgoto, ou então sobre a necessidade de sistemas próprios. Após, será emitido 
oficialmente, um parecer técnico final, cuja cópia será entregue ao interessado. 

7.2 - PROJETO BÁSICO 
O projeto básico, quando concluído, será entregue à comissão técnica da Concessionária, se for o 
caso, para análise. As correções e ou modificações no projeto, quando necessárias e a critério da 
comissão, será efetuada pelo interessado até que haja o acordo fmal. Após, a comissão emitirá um 
parecer técnico, cuja cópia será entregue ao interessado. 

7.3 - PROJETO EXECUTIVO 
O projeto executivo terá processamento semelhante ao projeto básico. 

7.4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dependendo da complexidade dos projetos de água e esgotos, e estando de acordo com o 
Departamento Técnico, o interessado poderá apresentar o projeto básico e executivo em uma única 
etapa, para análise e parecer final. 

A finalidade deste processamento diz respeito ao acompanhamento durante a elaboração das três 
etapas, a fim de que, concluída cada etapa, a mesma apresente as condições exigidas para a sua . 
aprovação, sem que haja necessidade de reformulação onerosa e atrasos na conclusão do projeto. 

Prefeitura Municipal de Itapema, 22 de julho de 2.003. 

nicipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMAlSC EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n" 00412003 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2003 

ANEXO 10 

TEXTO DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO ADEQUADO APROVADO PELO 
DECRETO MUNICIPAL N" 049/2003. 

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO ADEOUADO 

I. DEFINIÇÕES E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
A caracterização da prestação de um serviço de água e esgoto adequado baseia-se nas definições 
estabelecidas na Lei 8.987/95 que, em seu Capítulo lI, estabelece: 

"Art. 6° - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido 
lIesta Lei, lias normas pertinentes e no respectivo contrato. 

§ 1" - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 
contin uidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 
sua prestação e modicidade das tarifas. ". 

Nestas especificações, a obrigação de prestação de serviço adequado é estendida a qualquer 
prestador. seja público ou privado, definindo-se cada um dos requisitos citados na lei como segue: 

• Regularidade - Obediência às regras estabelecidas, sejam as fixadas nas leis e normas técnicas 
pertinentes ou neste documento; 

• Continuidade - Os serviços devem ser contínuos, sem interrupções, exceto nas situações 
previstas em lei e definidas nestas especificações; 

• Eficiên<:ia - A obtenção do efeito desejado no tempo planejado; 
• Segurança - A ausência dos riscos de danos para os usuários, para a população em geral, para 

os empregados e instalações do serviço e para a propriedade pública ou privada; 
• Atualidade - Modemidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, e a sua 

conservação. bem como a melhoria e a expansão dos serviços; 
• Generalidade - Universalidade do direito ao atendimento; 
• Cortesia - Grau de urbanidade com que os empregados do serviço atendem aos usuários; 
• Modicidade das tarifas - Valor relativo da tarifa no contexto do orçamento do usuário. 

De modo a verificar se os serviços atendem aos requisitos acima, são definidos indicadores que 
procuram identificar de maneira precisa se os serviços prestados atendem às condições fixadas. 

Os indicadores abrangem os serviços de água e esgoto como um todo, tanto no que se refere às suas 
características técnicas, quanto às administrativas, comerciais e de relacionamento direto com os 
usuários. 

Os requisitos de Segurança e Atualidade são entendidos como princípios que devem nortear a atuação 
da prestadora, não sendo expressos através de indicadores. A prestadora deve utilizar-se de técnicas e 
equipamentos modemos e tecnologicamente avançados, buscando um nível de qualidade elevado nos 
serviços prestados. A mOdem~· -~~~. e instrumentos é arma eficaz para a obtenção t!e~ 
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melhores resultados, sejam eles relacionados aos aspectos qualitativos ou quantitativos dos serviços 
prestados, e certamente terão reflexos positivos sobre os índices definidos nestas especificações. 

No caso do requisito Segurança, a prestadora deve sempre considerar no desenvolvimento dos seus 
serviços, os requisitos técnicos de segurança estabelecido nas normas brasileiras (e internacionais se 
for ocaso), visando garantir que não ocorram danos aos usuários, à população em geral, aos seus 
empregados, e ás propriedades públicas ou privadas. 

Um serviço será considerado adequado se atender às condições estabelecidas no detalhanlento dos
indicadorf:s definidos a seguir. 

2. INDICADORES TÉCNICOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

2.1 Cobertura do sistema de abastecimento de água - (CBA) 
A cobertura do sistema de abastecimento de água é o indicador utilizado para verificar se os requisitos 

, da Atualidade e Generalidade são ou não respeitados no serviço de abastecimento de água prestado 
pela concessionária aos seus usuários. Este Indicador não deve ser analisado isoladamente, pois o fato 
de um imóvel estar conectado à rede pública de abastecimento não garante que o usuário esteja 
plenamente atendido. Este índice deve, portanto, sempre ser considerado em conjunto com dois 
outros, o lQA - Indicador de qualidade da água distribuída, e o ICA - Índice de continuidade do 
abastecimento, pois somente assim pode-se considerar que a ligação do usuário é adequadamente 
suprida com água potável na quantidade e qualidade requeridas. 

A cobertura pela rede distribuidora de água será apurada pela expressão seguinte: 

Onde: 
ICBA = (N/L x 100) / NTEj 

CBA = cobertura pela rede distribuidora de água, em percentagem. 
NIL = número de imóveis ligados à rede distribuidora de água. 
NTE .; número total de imóveis edificados na área de prestação. 

Na determinação do número total de imóveis edificados (NTE), -serão consideradas as áreas com 
densidade maior que 80 habitantes por hectare. Não serão considerados os imóveis não ligados á rede 
distribuidora localizados em favelas ou loteamentos cujos empreendedores estiverem inadimplentes 
com suas obrigações perante a legislação vigente, perante a Prefeitura do Município de Itapema e 
demais poderes constituídos, ou perante a Concessionária. Não serão considerados ainda os imóveis 
abastecidos exclusivamente por fontes próprias de produção de água, 

Para efeito destas especificações, o nível de cobertura de um sistema de abastecimento de água
será considerado conforme tabela abaixo: 

Cobertura (%) Classificação do Serviço 
Menor que 85% Insatisfatório 

Maior ou igual a 85 % e inferior a 95% Satisfatório 
Maior ou igual a 95% 

Considera-se que o serviç':.,o;ri~~~ 
Verificando-se valores te 
sistema de regulação de'iler:á/Ã!iif.1r 

Adequado 

~~;;,;,~;:~~~I~e~ de cobertura for igual ou superior a 95%. 
i; yl!~enCla do contrato de prestação, o órgão técnico do 

p3Jm,!~ atingir o índice adequado. A fixação deste prazo 
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dependerá das condições locais e da equação econômica financeira do empreendimento, a ser definida 
previamente. 

2.2 Continuidade do abastecimento de água 

Para verificar o atendimento ao requisito da continuidade dos serviços prestados, é definido o indice 
de continuidade do abastecimento - ICA. Este indicador, determinado conforme as regras aqui 
fixadas, estabelecerá um parâmetro objetivo de análise para verificação do nível de prestação dos 
serviços da concessionária, no que se refere à continuidade do fornecimento de água aos usuários. Os 
índices requeridos são estabelecidos de modo a garantir as expectativas dos usuários quanto ao nivel 
de disponibilização de água em seu imóvel, e, por conseguinte, o percentual de falhas por ele aceito. 

O indice consiste, basicamente, na quantificação do tempo em que o abastecimento propiciado pela 
concessionária pode ser considerado normal, comparado ao tempo total de apuração do indice, que 
pode ser diário, semanal, mensal ou anual, ou qualquer outro período que se queira considerar. 

, Para apuração do valor do ICA deverão ser medidos continuamente, o nível d'água em todos os 
reservatórios em operação no sistema e registradas as pressões em pontos da rede distribuidora onde 
haja a indicação técnica de possível deficiência de abastecimento. A determinação desses pontos será . 
proposta pela Concessionária, devendo ser representativa e abranger todos os setores de' 
abastecimento. Deverá ser instalado pelo menos um registrador de pressão para cada 5.000 (cinco mil) 
ligações. A Prefeitura Municipal de ltapema, através do Sistema Municipal de Regulação e Controle -
SMRC, poderá, a seu exclusivo critério, exigir que a concessionária monitore a pressão em outros 
pontos da rede em caráter provisório, para atendimento de uma situação imprevista. Enquanto 
estiverem em operação, os resultados obtidos nesses pontos deverão ser considerados na apuração do 
ICA. 

A metodologia mais adequada para a coleta e registro sistemático das informações dos niveis dos 
reservatórios e das pressões na rede de distribuição será estabelecida previamente ou, 
alternativamente, proposta pela concessionária, desde que atenda às exigências técnicas de apuração 
do ICA. a critério do órgão técnico do sistema de regulação. 

o ICA será calculado através da seguinte expressão: 

ICA= [ (2:;TPM6+ 2:;TNMM) X 100) INPMXTTA 

Onde: 
ICA = índice de continuidade do abastecimento de água, em porcentagem (%). 
TTA = Tempo Total da Apuração, que é o tempo total, em horas, decorrido entre o inicio e o 
térn1ino de um determinado período de apuração. Os períodos de apuração poderão ser de um 
dia, uma semana, um mês ou um ano. 
TPM6 = Tempo com Pressão Maior que 6 metros de coluna d'água., que é o tempo total, 
medido em horas, dentro de um período de apuração, durante o qual' um determinado 
registrador de pressão registrou valores iguais ou maiores que 6 metros de coluna d'água. 

Observação: O valor de pressão núnima sugerida como 6 metros de coluna d'água, poderá ser 
alterado, pelo órgão técnico do sistema de regulação, de acordo com as condições locais. 

TNMM = Tempo com Nível Maior,.., ínimo, que é o tempo total, medido em horas, 
dentro de um período de apuraç - ~ ':\)' e,ulj.l um determinado reservatório permaneceu' 
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com o nível d'água em cota superior ao nível mínimo de operação normal, sendo este nível 
mínimo aquele que não traz prejuízos ao abastecimento de água e que deverá ser definido em 
conjunto com o órgão técnico do sistema de regulação. 

NPM = Número de Pontos de Medida, que é o número total dos pontos de medida utili7..ados 
em um período de apuração, assim entendidos os pontos de medição de nivel de reservatório e 
os de medição de pressão na rede de distribuição. 

Não deverão ser considerados, para cálculo do ICA, registros de pressões ou níveis de reservatórios 
abaixo do~ valores mínimos estabelecidos, no caso de ocorrências programadas e devidamente 
comunicadas à população, bem como no caso de ocorrências decorrentes de eventos além da 
capacidade de previsão e gerenciamento da concessionária, tais como inundações, incêndios, 
precipitações pluviométricas anormais, e outros eventos semelhantes, que venham a causar danos de 
grande monta às unidades do sistema, interrupção do fornecimento de energia elétrica, greves em 
setores essenciais aos serviços e outros. 

Os valores do ICA para O sistema como um todo, calculado para o período de um ano, definem o 
nível de regularidade do abastecimento classificado conforme tabela abaixo: 

Valores do ICA Classificação do sistema 

Inferior a 90% Abastecimento intermitente 
Entre 90 % e 95% Abastecimento irregular 

Superior a 95% Abastecimento satisfatório 

Para efeito destas especificações, o serviço é considerado adequado se a média aritmética dos valores 
do ICA calculados para cada mês do ano, for superior a 95%, não podendo ocorrer em nenhum dos 
meses valor inferior a 90%. 

O órgão técnico do sistema de regulação poderá fixar outras condições de controle estabelecendo 
limites para o ICA de pontos específicos, ou índices gerais com períodos de apuração semanais e 
diários, de modo a obter melhores condições de controle dos serviços prestados. . 

2.3 Qualidade de água distribuída 

O sistema de abastecimento de água, em condições normais de funcionamento, deverá assegurar o 
fornecimento da água demandada pelas ligações existentes no sistema garantindo o padrão de 
potabilidade estabelecido na Portaria n° 1.469, de 29 de dezembro de 2.000, do Ministério da Saúde, 
ou outras que venham substituí-Ia. 

A qualidade da água distribuída será medida pelo Índice de Qualidade de Água - IQA. 

Este índice procura identificar, de maneira objetiva, a qualidade da água distribuída à população. Em 
sua definição são considerados os parâmetros de avaliação da qualidade da água mais importantes, 
cuja boa performance depende não apenas da qualidade intrínseca das águas dos mananciais, mas, 
fundamentalmente, de uma operação c to do sistema produtor quanto do sistema de 
d;stribuição de água. O índice é c . ." ~ de princípios estatísticos que privilegiam a 
regularidade da qualidade da ág ~stribuída, ~en~ valor final do índice pouco efetuado por 
resultados que apresentem pequen~~esvios em relaçã~s limites fixados. 
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o IQA será calculado com base no resultado das análises laboratoriais das amostras de água coletadas 
na rede de distribuição de água, segundo um programa de coleta que atenda à legislação vigente e seja 
representativa para o cálculo estatístico adiante definido. Para garantir essa representatividade, a 
freqüência de amostragem do parâmetro colimetria, fixada na Portaria 1.469, de 29 de dezembro de 
2.000, deve também ser adotada para os demais que compõe o índice. 

A freqüência de apuração do IQA será mensal, utilizando os resultados das análises efetuadas nos 
últimos 3 (três) meses. 

Para apuração do I Q A, o sistema de controle de qualidade da água a ser implantado pela 
CONCESSIONÁRIA deverá incluir um sistema de coleta de amostras e de execução de análises 
laboratoriais que permitam o levantamento dos dados necessários, além de atender à legislação 
vigente. 

O IQA é calculado como a média ponderada das probabilidades de atendimento da condição exigida 
de cada um dos parâmetros constantes da tabela que se segue, considerados os respectivos pesos. 

PARAMETRO SIMBOLO CONDIÇÃO EXIGIDA PESO 
Turbidez TB Menor que 1,0 (uma) V.T. (unidade de Turbidez) 0,20 

Cloro residual CRL Maior que 0,2 (cinco décimos) e menor que um 0,25 
livre valor limite a ser fixado de acordo com as 

condições do sistema 
PH pH Maior que 6,5 (seis e meio) e menor que 8,5 (oito e 0,10 

meio) 
Fluoreto FLR Maior que 0,7 (sete décimos) e menor que 0,9 0,15 

(nove décimos) mgll (rrúligramas por litro) 
Bacteriologia BAC Menor que 1,0 (uma) UFC/IOO ml (unidade 0,30 

formadora de colônia por cem mililitros). 

A probabilidade de atendimento de cada um dos parâmetros da tabela acima será obtida, exceto no 
que diz respeito à bacteriologia, através da teoria da distribuição normal ou de Gauss: no caso da 
bacteriologia, será utilizada a freqüência relativa entre o numero de amostras potáveis e o número de . 
amostras analisadas. 

Detenninada a probabilidade de atendimento para cada parâmetro, o IQA será obtido através da 
seguinte expressão: 

IQA = 0,20 x P(TB) + 0,25 x P(CRL) + 0,10 x P(PH) + 0,15 x P(FLR) + 0,30 x P(BAC) 

Onde: 
P(TB) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a turbidez. 
P(CRL) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o cloro residual. 
P(PH) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o pH. . 
P(FLR) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para os fluoretos. 
P(BAC) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a bacteriologia. 

A apuração mensal do IQA não ise ionária de suas responsabilidades perante outros 
órgãos fiscalizadores e perante a le . ' o vigent.o 
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A qualidade da água distribuída no sistema será classificada de acordo com a média dos valores do 
IQA verificados nos últimos doze meses, de acordo com tabela abaixo: 

Valores do IQA Classificação 

Menor que 80% Ruim 
Maior ou igual a 80 % e menor que 90% Regular 
Maior ou igual a 90 % e menor que 95% Bom 

, Maior ou igual a 95% Otimo 

Para efeito destas especificações, a água produzida será considerada adequada se a média dos IQA's 
apurados no ano for igual ou superior a 90% (conceito Bom), não podendo ocorrer, no entanto, 
nenhum valor mensal inferior a 80% (conceito Ruim). 

2.4 Índice de Perdas no Sistema de Distribuição 
O índice de perdas no sistema de distribuição deve ser determinado e controlado para verificação da 
eficiência do sistema de controle operacional implantado, e garantir que o desperdício dos recursos 
naturais seja o menor possível. Tal condição, além de colaborar para a preservação dos recursos 
naturais. tem reflexos diretos sobre os custos de operação e investimentos do sistema de 
abastecimento. e conseqüentemente sobre as tarifas, ajudando a garantir o cumprimento do requisito 
da modicidade das tarifas. 

O índice de perdas de água no sistema de distribuição será calculado pela seguinte expressão: 

Onde: 

IPD = (VLP - VAF) x 100 I VLP 

IPD = índice de perdas de água no sistema de distribuição (%) 
VLP ;= volume mensal de água liquido produzido, em metros cúbicos, correspondente à 
diferença entre o volume bruto processado na estação de tratamento e o volume consumido no 
processo de potabilização (água de lavagem de filtros, descargas ou lavagem dos decantadores 
e demais usos correlatos), ou seja, VLP é o volume de água potável efluente da unidade de 
produção, a somatória dos VLP's será o volume total efluente de todas as unidades de 
produção em operação no sistema de abastecimento de água. 
V AF = volume mensal de água fornecido, em metros cúbicos, resultante da leitura dos 
micromedidores e do volume estimado das ligações que não os possuam: o volume estimado 
consumido de uma ligação sem hidrômetro será a media do consumo das ligações com 
hidrômetro, de mesma categoria de uso. 

Para efeito destas especificações o nível de perdas verificado no sistema de abastecimento é 
considerado conforme tabela a seguir: 

Nível de perdas Classificação 
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Para efeito destas especificações é considerado adequado o sistema onde a média aritmética dos 
índices de perda mensais seja inferior a 25 %. O órgão técnico do sistema de regulação deverá 
definir o prazo necessário para que o índice de perdas alcance o valor considerado adequado, e 
suas etapas intermediárias, o que também já deve contar como meta máxima a ser observada no 
Edital, tendo involução progressiva. 

3. INDICADORES TÉCNICOS - SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS. 

3.1 Coher;tura do sistema de esgotos sanitários 

Do mesmo modo que no caso do sistema de abastecimento de água, a cobertura da área de concessão· 
por rede coletora de esgotos é um indicador que busca o atendimento dos requisitos de Atualidade e' 
Generalidade atribuídos pela lei de concessão aos serviços considerados adequados. 

A cobertura pela rede coletora de esgotos será calculada pela seguinte expressão: 

Onde: 

I CBE - (NILx 100) I NTE 

CBE = cobertura pela rede coletora de esgotos, em percentagem. 
NIL = número de imóveis ligados á rede coletora de esgotos. 
NTE = numero total de imóveis edificados na área de prestação. 

Na detenninação do número total de imóveis ligados á rede coletora de esgotos (NIL) não serão 
considerados os imóveis ligados a redes que não estejam conectadas á coletores tronco, interceptares 
ou outros condutos que conduzam os esgotos á uma instalação adequada de tratamento 

Na determinação do número total de imóveis edificados (NTE), serão consideradas as áreas com 
densidade maior que 80 habitantes por hectare. Não serão considerados os imóveis não ligados à rede 
distribuidora localizados em favelas ou loteamentos cujos empreendedores estiverem inadimplentes 
com suas obrigações perante a legislação vigente, perante a Prefeitura do Município de ltapema e 
demais poderes constituidos. ou perante a Concessionária. Não serão considerados ainda os imóveis 
cujos proprietários se recusem fonnalmente a ligar seus imóveis ao sistema publico. 

O nível de cobertura do sistema de esgotos sanitários será classificado conforme tabela abaixo: 

Porcentagem de Cobertura Classificação do serviço 

Menor que 60% Insatisfatório 
Maior ou igual a 60% e inferior a 80% Satisfatório 

Maior ou igual a 80% Adequado 

Para efeito destas especificações, é considerado adequado o sistema de esgotos sanitários que 
apresentar cobertura igualou superior a 80%. 
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deste prazo dependerá das condições locais e da equação econômico-financeira do empreendimento a 
ser definida no estudo. 

3.2 Eficiência do sistema de coleta de esgotos sanitários 

A eficiência do sistema de coleta de esgotQs sanitários será medida pelo numero de desobstrução de 
redes coletoras que efetivamente forem realizadas por solicitação dos usuários. A concessionária 
deverá manter registros adequados tanto das solicitações como dos serviços realizados. 

As causas ,da elevação do numero de obstruções podem ter origem na operação inadequada da rede 
coletora. ou na utilização inadequada das instalações sanitárias pelos usuários. Entretanto, qualquer. 
que seja a causa das obstruções a responsabilidade pela redução dos índices será da concessionária .. 
s~ja pela melhoria dos serviços de operação e manutenção da 'rede coletora, ou através de mecanismos 
de correção e campanhas educativas por ela promovida de modo a conscientizar os usuários do 
correto uso das instalações sanitárias de seus imóveis. 

o índice de obstrução de ramais domiciliares (lORD) será apurado mensalmente e consistirá na 
relação entre a quantidade de desobstrução de ramais realizadas no período apos solicitação dos 
USUál;OS e o número de imóveis ligados a rede no prímeiro dia do mês, multiplicado por 10.000 (dez 
111 i I l. 

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 da mesma em quilômetros, no primeiro dia do mês, multiplicada por 1.000 (mil). 

Enquanto existirem imóveis lançando águas pluviais na rede coletora de esgotos sanitários, e 
enquanto a CONCESSIONÁRIA não tiver efetivo poder de controle sobre tais casos, não serão' 
considerados. para efeito de cálculo do índice IORD e IORC, os casos de obstrução e' 
extravasamento ocon'idos durante e após 6 (seis) horas da ocorrência de chuvas. 

Para efeito de'stas especificações o serviço de coleta dos esgotos sanitários é considerado eficiente e, 
portanto adequado, se: 

• A média no ano dos IORD, 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 um ano. 

• A média no ano dos IOR,C, 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 por ano. 

3.3 Eficiência do Tratamento de esgotos 

Todo o esgoto coletado deverá ser adequadamente tratado de modo a atender à legislação vigente e às . 
condições locais. O órgão técnico do sistema de regulação poderá, contudo, estabelecer condições 
mais exigentes que as determinadas na legislação, sempre que tal seja tecnicamente justificável. 

A qualidade dos efluentes lançados nos cursos de água naturais será medida pelo Índice de 
Qualidade do Efluente - [Q :;;;~_ C06W O 
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regularidade da qualidade dos efluentes descarregados, sendo o valor final do índice pouco afetado 
por resultados que apresentem pequenos desvios em relação aos limites fixados. 

o IQE será calculado com base no resultado das análises laboratoriais das amostras de efluentes 
coletadas no conduto de descarga final das estações de tratamento de esgotos, segundo um programa .' 
de coleta que atenda à legislação vigente e seja representativa para o cálculo estatístico adiante 
definido. 

A freqüência de apuração do IQE será mensal, utilizando os resultados das análises efetuadas nos 
últimos 3 (três) meses. 

Para apuração do IQE, o sistema de controle de qualidade dos efluentes a ser implantado pela 
concessionária deverá incluir um sistema de coleta de amostras e de execução de análises laboratoriais 
quc pemlitam o levantamento dos dados necessários, além de atender à legislação vigente. 

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 os respectivos pesos. 

PARÂMETRO SÍMBOLO CONDIÇÃO EXIGIDA PESO 

Materiais SS Menor que 1,0 mil I (um mililitro 0,35 
Sedimentáveis por litro) - ver observação I . 

Substâncias SH Menor que 100 mg Ii (cem miligramas por 0,30 
solúveis em hexana litro) 

DBO DBO Menor que 60 mgll - ver observação 2. 0,35 

Observação 1: em teste de uma hora em cone Irnhoff 
Observação 2: DBO de 5 (cinco) dias a 20° C (vinte graus centígrados) 

A probabilidade de atendimento de cada um dos parâmetros da tabela acima será obtida através da 
teoria da distribuição normal ou de Gauss. 

Determinada a probabilidade de atendimento para cada parâmetro, o IQE será obtido através da 
seguinte expressão: 

Onde: 

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

P(SS) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para materiais sedimentáveis; 
P(SH) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para substâncias solúveis em 

hexana; 
P(DBO) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a demanda bioquímica 

de oxigênio. 

A apuração mensal do IQE não ·sen~UJ.resltad,ora da obrigação de cumprir integralmente o disposto 
na legislação vigente nem de perante outros órgãos fiscalizadores. 

A qualidade dos efluentes d'água naturais será classificada de acordo com a 
média dos valores do IQE 'f/lif'liJ,9BjjgiS,I!'OS úJltirrl~l~o:~e meses, de acordo com tabela abaixo: 
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Valores do IQE Classificação 

Menor que 75% Ruim 
Maior ou igual a 75 % e menor que 85% Regular 
Maior ou igual a 85% e menor que 90% Bom 

Igualou maior que 90% Otimo 

Para efeito destas especificações, o efluente lançado será considerado adequado se a média dos IQE' s 
apurados no ano for igualou superior a 90% (conceito Bom), não podendo ocorrer, no entanto. 
nenhum valor mensal inferior a 75% (conceito Ruim). Verificando-se valores inferiores no início da 
vigência do contrato de prestação, o órgão técnico do sistema de regulação deverá fixar o prazo para 
se atingir o indicador adequado. A fixação deste prazo dependerá das condições locais e da equação 
econômico-financeira do empreendimento a ser definida no estudo. 

4. INDICADORES GERENCIAIS. 

4. t Índice de eficiência na prestação de serviços e no atendimento ao público 
A eficiência no atendimento ao público e na prestação dos serviços pela CONCESSIONÁRIA deverá 
ser avaliada através do Índice de Eficiência na Prestação dos Serviços e no Atendimento ao 
Público - IESAP. 

O IESAP deverá ser calculado com base na avaliação de diversos fatores indicativos da performance 
da concessionária quanto à adequação de seu atendimento às solicitações e necessidades de seus 
cI ientes. 

Para cada um dos fatores de avaliação da adequação dos serviços será atribuído um valor, de forma a 
compor-se o indicador para a verificação. 

Para a obtenção das informações necessárias à determinação dos indicadores, o órgão técnico do 
sistema de regulação deverá fixar os requisitos mínimos do sistema de infonnações a ser 
implementado pela concessionária. O sistema de registro deverá ·ser organizado adequadamente e 
conter todos os elementos necessários que possibilitem a conferência pelo órgão técnico do sistema de 
regulação. 

Os fatores que deverão ser considerados na apuração do IESAP, mensalmente, são: 

a) Fator 1 - Prazos de atendimento dos serviços de maior freqüência. 

Será medido o período de tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo cliente e a data efetiva 
de conclusão. 

Serviço Prazo 
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Ligação de esgoto 5 dias úteis 
Desobstrução de redes e ramais de esgotos 24 horas 
Ocorrências relativas à ausência ou má qualidade da repavimentação 5 dias úteis 
Verificação da qualidade da água 12 horas 
Restabelecimento do fornecimento de água 24 horas 
Ocorrências de caráter comercial 24 horas 

O índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como segue: 

I I = Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido x 100 
Quantidade total de serviços realizados 

O valor a ser atribuído ao fator I obedecerá à tabela abaixo: 

Eficiência dos prazos de atendimento - % Valor 

Menor que 50 % O 
Igualou maior que 50 % e menor que 75% 0,50 
Igualou maior que 75 % e menor que 90% 0,70 

igual ou maior que 90 % 1,00 

b) Fator 2 - Eficiência da programação dos serviços. 

Definirà o índice de acerto da concessionária quanto à data prometida para a execução do serviço. 

A prestadora deverá informar ao solicitante a data provável da execução do serviço quando de sua 
solicitação, obedecendo. no máximo, os limites estabelecidos na tabela de prazos de atendimento 
acima definidà. 

O índice de acerto da programação dos serviços será medido pela relação percentual entre as 
quantidades totais de serviços executados na data prometida, e a quantidade total de servIços 
solicitados, conforme fórmula abaixo: 

12 = Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido x 100 
Quantidade total de serviços realizados 

O valor a ser atribuído ao fator 2 obedecerá à tabela que se segue: 

Eficiência da programação Valor 

Menor que 50% O 
Igualou maior q~ e menor que 75% 0,50 
Igualou maior que 7 @.m~~e 90% 0,70 
Igualou maior quo . o O~ 1,00 
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No caso de reprogramação de datas prometidas deverá ser buscado um novo contato com o cliente, 
infonnando-o da nova data prevista. Serviços reprogramados serão considerados corno erros de 
programação para efeito de apuração do fator. 

c) Fator 3 - Disponibilização de estruturas de atendimento ao público 

As estl1lturas de atendimento ao público, disponibilizadas serão avaliadas pela oferta ou não das 
seguintes possibilidades: 

• Atendimento em escritório da concessionária. 
• Sistema 195 para todos os tipos de contatos teleronicos que o usuário pretenda, durante 24 

horas, todos os dias do ano. 
• Atendimento personalizado domiciliar (ou seja, o funcionário da concessionária 

responsável pela leitura dos hidrômetros e/ou entrega de contas, aqui denominado "agente 
comercial", deve atuar corno representante da administração junto aos usuários, prestando 
informações de natureza comercial sobre o serviço sempre que solicitado); para tanto a 
concessionária deverá treinar sua equipe de agentes comerciais, fornecendo-lhes todas as 
indicações e infomlações sobre como proceder nas diversas situações que se apresentarão. 

• Softwares de controle e gerenciamento do atendimento que deverão ser processados em . 
rede de computadores da concessionária. 

Este quesito será avaliado pela disponibilização ou não das possibilidades elencadas, e terá os 
seguintes valores: 

Estruturas de atendimento ao público Valor 

Apenas uma estrutura O 
Duas estruturas 0,50 
Três das estruturas 0,75 
As quatro estruturas 1,00 

d) Fator 4 - Adequação da estrutura de atendimento em prédio (s) da concessionária. 

A adequação da estrutura de atendimento ao público em cada um dos prédios da concessionária será 
avaliada pela oferta ou não das seguintes possibilidades: 

a - distância inferior a 1.000 m de pontos de confluência dos transportes coletivos; 
b - distância inferior a 1.000 m de pelo menos um agente de recebimento de contas; 
c - facilidade de estacionamento de veículos ou existência de estacionamento próprio; 
d - facilidade de identificação; 
e - conservação e limpeza; 
f - coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária local; 
g - número máximo de atendimento~ diários por atendente menor ou igual a 70; 
h - período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório e o início do atendimento 
menor ou igual a 15 minutos; ~~ CO!.!'.' > 
i - período de tempo médio de at ~ento telefMjco no sistema 195 menor ou igual a 3 (três) . 
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Este quesito será avaliado pelo atendimento ou não dos itens elencados, e terá os seguintes valores: 

Adequação das estruturas de atendimento ao público Valor 

Atendimento de 5 ou menos itens O 
Atendimento de 7 itens 0,50 

Atendimento de mais que 7 itens 1,00 

e) Fator 5 - Adequação das instalações e logística de atendimento em prédio(s) da 
CONCESSIONÁRIA 

Toda a estrutura fisica de atendimento deverá ser projetada de forma a proporcionar conforto ao 
usuário. Deve haver preocupação permanente para que os prédios, instalações e mobiliário sejam 
caracterizados pelo bom gosto e simplicidade, de forma a não criar uma barreira entre a 
concessionária e o usuário. 

Este fator procurará medir a adequação das instalações da concessionária ao usuário caractelÍstico da 
cidade, de forma a propiciar-lhe as melhores condições de atendimento e conforto de acordo com o 
seu conceito. 

A definição do que significa "melhores condições de atendimento e conforto de acordo com o seu 
conceito" levam em consideração os seguintes itens: 

• Separação dos ambientes de espera e atendimento 
• Disponibilidade de banheiros; 
• Disponibilidade de bebedouros de água; 
• Iluminação e acústica do local de atendimento; 
• Existência de normas padronizadas de atendimento ao público; 
• Preparo dos profissionais de atendimento; 
• Disponibilização de som ambiente, ar condicionado, ventiladores e outros. 

A avaliação da adequação será efetuada pelo atendimento ou não dos itens acima, conforme tabela a 
seguir: 

Adequação das instalações Valor 

Atendimento de 4 ou menos itens O 
Atendimento de 5 ou 6 itens 0,50 

Atendimento dos 7 itens 1,00 

Com base nas condições definidas, o Índice de Eficiência na Prestação das Serviços e no 
Atendimento ao Público - IESAP, será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

I IESAP - 3xValor Fator 1 + 3xValor Fator 2 + 2xFator 3 + lxFator 4 + lxFator 5 

. ~~~~ 

O sistema de prestação de serviços e atendiment ~ ~,,~ concessionária, a ser avaliado 
anualmente pela média dos valores apurados mens nte, será co " rado inadequado se o valor do 
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IESAP for igualou inferior a 5 (cinco) e adequado se for superior a 5 (cinco), com as seguintes 
gradações: regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 7 (sete); satisfatório se superior a 7 
(sete) e menor ou igual a 9 (nove), e ótimo se superior a 9 (nove). 

4.2 Índice de adequação do sistema de comercialização dos serviços 

A comercialização dos serviços é interface de grande importância no relacionamento da 
concessionária com seus usuários. Alguns aspectos do sistema comercial têm grande importância para. 
o usuário, . seja para garantir a justiça no relacionamento comercial ou assegurar-lhe o direito de. 
defesa, nos casos em que considere as ações da concessionária incorretas. Assim, é importante que o 
sistema comercial implementado possua as características adequadas para garantir essa condição. 

A metodologia de definição desse indicador segue o mesmo princípio utilizado para o anterior, pois, 
também neste caso, a importãncia relativa dos fatores apresentados depende da condição, cultura e 
aspirações dos usuários. Os pesos de cada um dos fatores relacionados são apresentados a seguir, 
sendo que no caso do índice de micromedição foi atribuída forte ponderação face à importância do 
mesmo como fator de justiça do sistema comercial utilizado. 

São as seguintes as condições de verificação da adequabilidade do sistema comercial implementado: 

a) Condição I - Índice de Micromedição: 

Calculado mês a mês. de acordo com a expressão: 

I. = Número total de ligações com hidrômetro em funcionamento no final do mês x 100 
Número total de li ações existentes no final do mês 

De acordo com a média aritmética dos valores mensais calculados, a ser aferida anualmente, esta 
condição terá os seguintes valores: 

Índice de micromedição (%) Valor 

Menor que 90 % O 
Maior ou igual a 90 e Menor que 95% 0,80 

Maior ou igual a 95 % 1,00 

b) Condição 2 

o sistema de comercialização adotado pela concessionária deverá favorecer a fácil interação com o 
usuário, evitando o máximo possível o seu deslocamento até o escritório para informações ou 
reclamações. Os contatos deverão preferencialmente realizar-se no imóvel do usuãrio ou através de 
atendimento telefônico. A verificação do cumprimento desta diretriz será feita através do indicador 
que relaciona o número de reclamações comerciais realizadas diretamente nas agências comerciais, 
com o número total de ligações: 
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o valor a ser atribuído à Condição 2 obedecerá à tabela a seguir: 

Faixa de valor do 12 Valor a ser atribuído à 
Condição 2 

Menor que 20% 1,00 
Entre 20 % e 30% 0,50 

Maior que 30% O 

c) Condição 3 

o sistema de comercialização adotado deverá prever mecanismos que garantam que contas com 
consumo excessivo. em relação à média histórica da ligação, só sejam entregues aos usuários após a 
verificação pela prestadora, sem custo para o usuário, das instalações hidráulicas do imóvel, de modo 
a verificar a existência de vazamentos. O sistema a ser utilizado deverá selecionar as contas com 
consumo superior a 2 (duas) vezes o consumo médio da ligação. Constatado o vazamento a conta 
deverá ser emitida pela média (apenas uma vez), perdendo esse direito o usuário que não consertar o 
vazamento e a situação persistir na próxima emissão. 

A avaliação da adoção desta diretriz será feita através do indicador o número de exames prediais 
realizados com o número de contas emitidas que se encontram na condição especificada: 

h = Número de exames prediais realizados no mês x 100 
Numero de contas emitidas no mês com consumo maior que duas vezes a média 

Na detem1Ínação do número de exames prediais realizados no mês, os exames prediais oferecidos. 
pela concessionária mas recusados pelo usuário devem ser considerados como realizados. 

O valor a ser atribuído à Condição 3 será: 

Faixa de valor do h Valor a ser atribuído à 
Condição 3 

Maior que 98% 1,00 
Entre 90 % e 98% 0,50 
Menor que 90% O 

d) Condição 4 

A prestadora deverá contar com um número adequado de locais para o recebimento das contas de seus 
usuários, devendo para isso credenciar, além da rede bancária do município, estabelecimentos 
comerciais tais como lojas, farmácias e casas lotéricas, distribuídos em diversos pontos da cidade. O 
nível de atendimento a essa condição pela prestadora será medido através do indicador: 



14 = Número de pontos credenciados x 1000 
Número total de ligações de água no mês 

o valor a ser atribuído à Condição 4 será: 

Faixa de valor do 14 Valor a ser atribuído à 
Condição 4 

Maior que 0,7 1,00 
, Entre 0,5 e 0,7 0,50 

Menor que 0,5 O 

o órgão técnico do Sistema de Regulação deverá assegurar que os parâmetros acima contemplem, -
também, uma distribuição geográfica compatível com a da população. 

e) Condição 5 

Para as contas não pagas sem registro de débito anterior, a concessionária deverá manter um sistema 
de comunicação por escrito com os usuários, informando-os da existência do débito, e com definição 
de data limite para regularização da situação antes da efetivação do corte. 

o nível atendimento a essa condição pela prestadora será efetuado através do indicador: 

1 5 = Número de comunicações de corte emitidas pela prestadora no mês x 100 
Número de contas sujeitas à corte de fornecimento no mês 

o valor a ser atribuido à Condição 5 será: 

Faixa de valor do 15 Valor a ser atribuído à 
Condição 5 

Maior que 98 % 1,00 
Entre 95 % e 98 % 0,50 
Menor que 95 % O 

Com base nas condições defrnidas, o índice de adequação da comercialização dos serviços (IACS) 
será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

IACS = 5xCondiçãol + lxCondição2 + Ix Condição 3 + 2xCondição 4 + lxCondição 5 

o sistema comercial da concessionária, a ser avaliado anualmente pela média dos' valores apurados 
mensalmente será considerado inadequado se o valor do IACS for igualou inferior a 5 (cinco) e 
adequado se superior a este valor, com as se intes gradações: regular se superior a 5 ( cinco) e igual 
ou inferior a 7 (sete); satisfatório, . -:-~ 7 (sete) e igual ou inferior a 9 (nove) e ótimo se 
superior a 9 (nove). ~~ O~ 
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4.3 Indicador do nível de cortesia e de qualidade percebida pelos usuários na prestação dos 
serviços. 

Os profissionais envolvidos com o atendimento ao público, em qualquer área e esfera da organização 
da CONCESSIONÁRIA, deverão contar com treinamento especial de relações humanas e técnicas de 
comunicação, além de normas e procedimentos que deverão ser adotados nos vários tipos de 
atendimento (no posto de atendimento, telefõnico ou domiciliar), visando à obtenção de um padrão de 
comportamento e tratamento para todos os usuários indistintamente, de forma a não ocorrer qualquer 
tipo de diferenciação. 

As norm~ de atendimento deverão fixar, entre outros pontos, a forma como o usuário deverá ser 
tratado. unifomles para o pessoal de campo e do atendimento, lay-out dos crachás de identificação e 
conteúdo obrigatório do treinamento a ser dado ao pessoal de empresas contratadas que venham a ter 
contato com o público. 

A concessionária deverá implementar mecanismos de controle e verificação pennanente das 
condições de atendimento aos usuários. procurando identificar e corrigir possíveis desvios. 

A aferição dos resultados obtidos pela concessionária será feita anualmente, através de uma pesquisa 
de opinião realizada por empresa independente, capacitada para a execução do serviço. A empresa 
será contratada pelo órgão técnico do sistema de regulação mediante licitação. 

A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo representativo de usuários que tenham tido 
contato devidamente registrado com a concessionária, no período de três meses que antecederem a 
real ização da pesquisa. Os usuários deverão ser selecionados aleatoriamente, devendo, no entanto, ser 
incluído no universo da pesquisa, os três tipos de contato possíveis: 

• Atendimento via telefone; 
• Atendimento personalizado; 
• Atendimento na ligação para execução de serviços diversos. 

Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a questões que avaliem objetivamente o seu grau . 
de satisfação em relação aos serviços prestados e ao atendimento realizado. Assim, entre outras, Ó. 

usuário deverá ser questionado se o funcionário que o atendeu foi educado e cortês, e se resolveu 
satisfatoriamente suas solicitações. Se o serviço foi realizado a contento e no prazo compromissado. 
Se, após a realização do serviço, o pavimento foi adequadamente reparado e o local limpo. Outras 
questões de relevância poderão ser objeto de fonnulação, procurando inclusive atender a condições 
peculiares. 

As respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se 5 niveis de satisfação do 
usuário: 

• ótimo 

• bom 

• regular 
• ruim 

• péssimo 

~~ A compilação dos resultados . rguntas<Cf, ladas, sempre considerado o mesmo valor relativo.' 
para cada pergunta, indepe ,,~temente da n za da questão ou do usuário pesquisado, deverá 
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resultar na atribuição de porcentagens de classificação do universo de amostragem em cada um dos . 
conceitos acima referidos. . 

Os resultados obtidos pela concessionária serão considerados adequados se a sorna dos conceitos 
ótimo e bom corresponderem a 70 % ou mais do total. 

5. DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ÍNDICES. 

É condição indispensável para a validação do processo de verificação da adequação dos serviços 
prestados pela concessionária. que os índices apurados tenham ampla divulgação para os usuários. 
Assim. anualmente, deverão ser publicados com destaque na imprensa local os resultados obtidos pela 
concessionária. com comentários e devidas justificativas para os índices onde o conceito "adequado" 
não foi alcançado, apontando-se quais serão as ações a serem tomadas pela concessionária para a 
correção e melhoria dos índices nos anos seguintes. 

P.refeitura Municipal de Itapema, 22 de julho de 2 
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PREFEITUR4. MUNICIPAL DE ITAPEMA/SC EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA nO 004/2003 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2003 
ANEXO 11 

EXIGÊNCIAS DO PODER CONCEDENTE E CONDICÕES PRÉ-ESTABELECIDAS 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A) AS EXIGÊNCIAS DO PODER CONCEDENTE. 
A Município de Itapema estabelece as seguintes Metas e Condições a seguir enunciadas, as quais 
deverão ser necessariamente atendidas pelas Licitantes: 
1 ) Em condições nomlais de funcionamento o sistema de Abastecimento de Água deverá 

assegurar o fornecimento demandado pelas ligações e garantir o padrão de potabilidade 
estabelecido na portaria nO 1.469 de Dezl2.000 do Ministério da Saúde. 

2) A Evolução Populacional Urbana Estimada da cidade de ltapema nos próximos 25 (vinte e 
cinco) anos está contida da Tabela O I a seguir apresentada. A Licitante deverá utilizá-Ia para os 
fins necessários á presente Licitação. Para outras finalidades que vierem a surgir durante o 
Período de Concessão, tais como expansão de redes superiores ás estimativas constantes da 
Proposta da Licitante em atendimento a este Edital, serviços extras, etc., deverão ser aplicadas 
às projeções obtidas com base em dados reais obtidos à época. 

TABELA nO 01 - CIDADE DE IT APEMA - EVOLUÇÃO POPULACIONAL ESTIMADA 

ANO 
POP. URBANA POP. URBANA POP. URBANA 

CONCESSÃO 
CALENDARJO RESIDENTE FLUTUANTE TOTAL 

(habitantes) (habitantes) (habitantes) 
O 2.003 29.724 53.419 83.143 

1 2.004 3l.l45 55.903 87.048 
2 2.005 32.632 58.503 91.135 
, 

2.006 34.191 61.223 95.414 J 

4 2.007 35.824 64.070 99.893 
5 2.008 37.534 67.049 104.584 
6 2.009 38.950 69.362 108.312 
7 2.010 40.419 71.755 112.175 
8 2.01\ 41.945 74.231 116.175 
9 2.012 43.527 76.792 120.319 
lO ?013 45.170 79.441 124.61 1 
I I 2.014 46.611 81.332 127.943 
12 ?015 48.100 83.268 131.367 
13 2.016 49.636 85.249 134.885 
14 2.017 51.221 87.278 138.499 
15 2.018 52.857 89.356 142.212 
16 2.019 54.305 90.732 145.037 
17 2.020 55.794 92.129 147.923 
18 2.021 57.324 93.548 150.871 
19 2.022 58.895 94.988 153.884 
20 2.023 

~ 

-=--qn 96.451 156.961 
21 2.024 ..&~'!:6'f~lMlo'" 97.377 159.370 
22 2.025 rt~ 63.510 ~'\ 98.312 161.821 
23 2.026 '(5' 1. 65.064 O~, 99.256 164.319 

" 
, ~, ~ 



3) 

4) 

5) 

6) 

24 2.027 66.656 100.208 166.864 
25 2.028 68.287 101.171 169.457 

A capacidade do atual sistema de produção de água tratada deverá ser ampliada ao longo do 
período de concessão de forma a atender a demanda. 
A capacidade atual do sistema de reservação deverá ser ampliada até o final do 10 ano de 
Concessão de fomla a suprir o déficit atual e ainda a projeção para os primeiros 5 (cinco) anos 
de concessão. Ao longo do período de concessão deverá ser ampliado de forma a atender a 
demanda. 
O Índice de Perda de Água do Sistema de Distribuição deverá ser reduzido a um máximo de 
25% '(vinte e cinco por cento), sendo que este patamar deverá ser atingido no máximo até o 
final do 50 ano do período de Concessão, não ultrapassando este valor no período restante da 
Concessão. 
Para fins de apuração da Condição descrita no item anterior, considerar -se-á como Índice de 
Perdas de Água no Sistema de Distribuição o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

IPD = (VLP - VAC) I (VLP x 100), 

Onde: 
IPD = Índice de Perdas de Água no Sistema de Distribuição, (%). 
VLP = Volume de Água Liquido Produzido, dado em m3

, correspondente à diferença entre o 
Volume Bruto Produzido e o Volume Consumido no Processo de Potabilização 
(Descargas ou Lavagens e demais usos correlatos), ou seja, VLP é o Volume de Água 
Potável Efluente da(s) Unidade(s) de Tratamento. 

VAC = Volume de Água Consumido dado em m3
, resultante da leitura de micros medidores e 

do volume estimado das ligações que não o possuem. O Volume Estimado consumido 
de uma Ligação sem Hidrômetro será a Média do Consumo das Ligações com 
Hidrômetro, de mesmas características sócio-econômica da região. 

7) O índice de Micro Medição das Ligações do Sistema de Água não deverá ser menor que 90% 
(noventa por cento), em qualquer época ao longo da Concessão. Entretanto, caberá, à 
Concessionária estabelecer o efetivo índice de hidrometração que irá adotar, haja vista que os 
hidrômetros necessários deverão ser fornecidos por ela. 

8) Do universo dos hidrômetros instalados, pelo menos 98% (noventa e oito por cento) deverão 
ser permanentemente mantidos em perfeitas condições de funcionamento. A Concessionária 
terá que atingir esta condição no prazo máximo de 01 (um) ano, contados do irúcio da Vigência 
do Contrato de Concessão. 

9) No prazo máximo de 12 (doze) meses, do inicio do Período de Concessão, a Concessionária 
deverá implantar e colocar em funcionamento um Sistema de Controle Operacional no Sistema 
de Abastecimento de Água aplicando os recursos tecnológicos disponíveis na época em 
Telemetria, Telecomando, Telecontrole e Informática. 

10) A Concessionária deverá assegurar a cobertura mínima com rede de distribuição de água e 
sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário à população residente na área urbana da 
cidade confonne tabela a seguir: 

TABELA 02 - Exigências do Poder Concedente relativas aos níveis mínimos de cobertura com 
abastecimento de água e de coleta. 

Final do Ano Concessão Água Esgoto Final do Ano Concessão Água Esgoto 

01 
02 

!V0>. 

f~r96% 20% v-p~ 
14 
15 

100% 
100% 

80% 
82% 



1 1) 

I) 

03 97% 30% 16 100% 84% 
04 98% 40% 17 100% 86% 
05 99% 50% 18 100% 88% 
06 100% 55% 19 100% 90% 
07 100% 60% 20 100% 91% 
08 100% 65% 21 100% 92% 
09 100% 70% 22 100% 93% 
lO 100% 72% 23 100% 94% 
1i 100% 74% 24 100% 95% 
12 100% 76% 25 100% 96% 
13 100% 78% 

Em até 24 (vinte e quatro) meses do início do período de concessão, a Concessionária deverá 
substituir toda a rede existente com diâmetro inferior a 50mm. 
Em até 24 (vinte e quatro) meses do início do período de concessão, a Concessionária deverá 
eliminar a intermitência no sistema de distribuição de água, que se verificam em algumas áreas 
da cidade, notadamente no verão onde aumenta significativamente o afluxo de população 
flutuante. assim como, regularizar todas as redes ramais e cavaletes executados com material de 
baixa qualidade. principalmente as mangueiras como polietileno de baixa densidade. Estima-se 
que estas irregularidades ocorram em 20% (vinte por cento) da rede, dos ramais e cavaletes 
atuais. 

13) A Licitante vencedora, caso seja um consórcio de empresas, deverá, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data de convocação para assinatura do contrato de concessão. 
constituir uma sociedade com o fim específico de operar o sistema de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário da cidade de Itapema, devendo informar o seu novo endereço à Prefeitura 
Municipal de Itapema, bem como dar publicidade do mesmo. 
a) O objeto social da concessionária (sociedade de propósito específico) restringir-se-á à 

implantação, ampliação, operação, manutenção, planejamento, administração e exploração 
dos Serviços Públicos de Água e Esgoto do Município de Itapema, objeto desta Licitação. 

b) Neste caso, o contrato de concessão será celebrado em nome da nova sociedade de fim 
específico. devendo a licitante vencedora deter o controle acionário, da Concessionária, 
durante, no minimo. os 60 (sessenta) primeiros meses, contados a partir da efetiva ' 
assunção, pela concessionária, do sistema. 

14) A Concessionária deverá prestar, previamente à celebração do Contrato de Concessão. as 
garantias previstas neste Edital. 

15) O Contrato de Concessão será celebrado entre o Poder Concedente e a Concessionária em 
estríta conformidade com as nornlas legais aplicáveis e as condições estipuladas no Contrato de 
Concessão, no presente Edital e em seus Anexos. 

16) Em prazo não superior a O I (um) ano do início do contrato de concessão, a Concessionária 
deverá promover a modernização da prestação de serviços, implantando as seguintes ações: 

• Informatização do Serviço de Atendimento ao Público de modo a agilizar a prestação de 
qualquer infornlação do interesse dos usuários, que deverá ser obtida por meio de simples 
consulta aos computadores especialmente programados. 

• Implantação de unidades móveis de rádio comunicação nas viaturas de atendimento aos 
serviços de manutenção de redes,_~.:'. locais estratégicos como unidades de 
captação,_reservaçã~, tratamento, P~:;i,~~~~o, almoxarifados, elevatórias, etc. 
• Adoça0 de eqUipamentos op~ra&onals destlna~ a acelerar o tempo de prestação dos 
serviços de modo a propiciar etic~~\~~~ima no Ã~~imento ao Usuário. 

" ~/jJjO ;:-
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• Implantação de telemetria, telecomando e automação do Sistema de Água. 
17) A Concessionária deverá dispor no mínimo dos equipamentos constantes do ANEXO 19 para 

operar, manter, administrar e comercializar os Sistemas e os Serviços, no prazo máximo de 120 
(cento e vinte dias), contados da data de assinatura do Contrato de Concessão. 

18) A quantidade de água a ser fornecida pela Concessionária não poderá ser fator impeditivo para 
a eventual instalação de indústrias na área correspondente à Concessão, uma vez respeitado o 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. 

19) No primeiro ano do período de concessão, a Concessionária deverá implantar um sistema de -
tratamento de esgotos alternativo que possibilite a balneabilidade das praias da cidade, nos 
principais pontos onde atualmente ocorre a poluição com esgotos. 

20) As unidades de tratamento de esgotos implantadas deverão também atender os níveis mínimos 
de cobertura, conforme a Tabela 02 - Item 10 desta exigência, assim como os padrões de 
lançamento que venham ser estabelecidos pelos órgãos ambientais. 

B) CONDIÇÕES PRÉ-ESTABELECIDAS. 

O Município de ltapema estabelece as Condições adiante enunciadas, as quais necessariamente 
deverão ser atendidas pela Licitante em sua Proposta Tarifaria: 
1) Na elaboração da Proposta Comercial, a Licitante deverá incluir as taxas e impostos federais 

que incidanl direta ou indiretamente sobre a tarifa. 
2) A Concedente transferirá, sem ônus, a Concessionária, os bens e equipamentos existentes 

atualmente no Sistema de Abastecimento de Água de ltapema. Ao final da Concessão todos os 
bens concedidos, assim como os novos que vierem a ser incorporados, reverterão. 
automaticamente sem ônus para o Município. 

3) Para todos os efeitos da presente Licitação e os dela decorrentes, o Valor da TRA - Tarifa 
Referencial de Água (R$/m3

) é igual ao valor da TRE - Tarifa Referencial de Esgoto (R$/m\ 
ou seja, TRA = TRE, que estão limitados ao valor máximo d~tk5IJIlI!!.~aJ~e ci~~~~~ . 
um c~tavosL.... ~~ 

4) Ao longo do Período de Concessão, sempre que fatos ou motivos conjunturais justificarem, os 
Índices Estruturais constantes das Tabelas O I e 02, (ANEXO 08 do Editai), poderão ser 
reavaliàdos e modificados. Os estudos sobre o assunto levados a cabo deverão ser submetidos à 
apreciação e aprovação da Prefeitura Municipal de Itapema. Quando partir dela tal proposição, 
a Concessionária efetuará a análise do impacto no equilíbrio econômico-financeiro do Contrato" 
decorrente da presente Licitação, e proporá medidas para sanar eventual desequilíbrio. 

5) Os serviços listados na Tabela 02 (ANEXO 08 do Edital), são considerados apenas os serviços 
básicos a serem prestados pela Concessionária aos seus clientes. A Concessionária poderá 
propor à Prefeitura Municipal de Itapema ao longo do período de Concessão, a inclusão de 
outros serviços e/ou eliminação de um ou outro item dos Serviços da Tabela 02 (ANEXO 08 do 
Edital), para melhor defrnição e ajuste dos seus preços em ftrnção de sua especificação -
construtiva e/ou execução. 

6) Para as ligações que possuem hidrômetro, fica estabelecido que o valor da conta mínima 
corresponderá ao Consumo Mínimo de Água de 10 (dez) m3/mês por economia, obtido pela 
multiplicação da TRA pelo referido Consumo Mínimo e pelo Índice Estrutural da Primeira 
Faixa de Consumo (O a 10 m3/mês por economía) da respectiva Categoria de Uso, acrescidos 
das taxas e/ou tributos incidentes; 

7) Para as Ligações que não possuem hidrômetro, fica estabelecido que o valor da conta mínima 
corresponderá ao Consumo Míni ,Água conforme definido no Regulamento de Serviços 
(ANEXO 09 do Edital) e na firi~ (ANEXO 08 do Editai), acrescido das taxas e/ou 

tributos incidentes; ~ . ~'. . '~. \ 
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8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

Periodicamente, por iniciativa da Concessionária ou do Poder Concedente, sempre que 
ocorrerem motivos técnicos, econômicos, financeiros ou conjunturais que possam comprometer 
a cobertura dos investimentos, dos custos operacionais de manutenção 1 ampliação 1 melhoria 1 
modernização dos Serviços bem como o equilíbrio econômico - financeiro do Contrato, a 
Tarifa Referencial de Água (TRA) e a Tarifa Referencial de Esgoto (TRE) deverão ser 
reavaliadas e reajustadas. 
Os valores da TRA e TRE ofertados pelas Licitantes, expressos em Real, não poderão conter' 
expectativa inflacionaria alguma Caso venha a ocorrer inflação, os referidos valores serão' 
atualizados nos limites e na forma legal, definidos segundo as regras do Edital e do Contrato de 
COJ;lcessão. 
Para as Ligações à Rede Coletora de Efluentes Industrias ou Não Domésticos, o valor da conta 
mensal será obtido com base no volume de água fornecido pela Concessionária ou no volume 
total de efluentes lançado na rede (m3/mês), tomando-se o maior deles, no preço unitário - TRE 
- dado em R$/m3

, no Índice Estrutural da Classe de Consumo - conforme Tabela OI - ANEXO 
08 do Edital - e no Fator de sua Carga Poluente, calculado por meio de parâmetros de OBO 
(Demanda Bioquimica de Oxigênio) ou da DQO ( Demanda Química de Oxigênio) e do teor 
de Sólidos em Suspensão (SS), expressos em Kg/mês~ utilizando-se aquele que represente o 
maior valor de cobrança em razão da atividade do usuário, conforme a regra definida no Edital 
e seus anexos. 
A Concessionária poderá, a seu exclusivo critério, firmar contratos para tratamento de efluentes 
industriais e não domésticos com os consumidores, estabelecimentos industrias, que lancem os 
referidos efluentes na rede coletora. 
Para serem lançados no sistema operado pela Concessionária, os Efluentes Industriais ou Não· 
Domésticos deverão atender aos dispositivos legais. (conforme Art.19-A Decreto 2.468/76, 
com a redação dada pelo Dec. 15.425 de 23/06/80). 
As Tarifas Referenciais de Água e Esgoto (TRA e TRE) deverão ser calculadas considerando
se o período de Concessão de 25 anos e incluindo-se a execução das obras e fornecimento de 
equipamentos pertinentes ao objeto do contrato. 
A Tarifa Referencial de Esgoto (TRE) será cobrada do usuário que tenha o serviço de coleta a 
sua disposição, conforme o Regulamento de Serviços (ANEXO 09 do Edital). 
A Prop'ostli Comercial deverá ser elaborada de acordo o Termo de Referência constante do 
(ANEXO 12 do Edital) e as adiante apresentadas. A Licitante que não atendê-Ias será 
desclassificada. 
A Tabela 02 Tarifas de Serviços (ANEXO 08 do Edital) corresponde ao valor da Taxa de 
Serviços, cujo valor será obtido pela multiplicação do coeficiente indicado na referida tabela 
pelo valor vigente da TRA ou TRE. 
As Tabelas OI e 02 (ANEXO 08 do Edital) entrarão em vigor no 1" (primeiro) dia útil do 
terceiro mês àquele em que a Concessionária receber a Ordem de Serviço Inicial. 
Até o início da vigência da Ordem de Serviço inicial do contrato e o atendimento ao disposto' 
no item anterior, vigorarão a estrutura tarifária praticadas pela Prefeitura Municipal de Itapema. 
As taxas e os impostos, federais, estaduais e/ou municipais inexistentes atualmente, que 
venham incidir diretamente sobre as tarifas dos serviços, serão automaticamente repassadas aos 
usuários por meio das contas mensais de água e esgoto, não cabendo à Concessionária qualquer 

I 

responsabilidade quanto ao pagamento dos mesmos, razão pela qual não podem ser levados em 
consideração para efeito da Proposta Tarifaria. 
Não será necessário a Licitante apresentar as Tabelas 01 e 02 (ANEXO 08 do Edital) na sua 
Proposta Comercial, visto que, a mesma será parte integrante do Contrato de Concessão com os 
respectivos valores em reais por cate faixas de consumo. 
Não serão aceitas propostas co ~<sh em qualquer oferta de vantagem não prevista 
neste Edital, nem preços base ~~nas ofertas ~\demais Licitantes. \~ /t~ u~\ '. 
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22) A Licitante em sua Proposta Tarifaria deve declarar que o prazo de validade da proposta é de 
120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura das mesmas. 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA nO 004/2003 

ANEXO 12 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

I. Considerações Gerais 

A orientação padrão para a elaboração da Proposta Comercial da Licitante, através da apresentação da . 
TARIFA REFERENCIAL DE ÁGUA (TRA) e da TARlFA REFERENCIAL DE ESGOTO (TRE),' 
sendo condição pré-estabelecida que TRA = TRE, objetiva propiciar à Comissão Especial de 
Licitação: 
a) A avaliação da consistência do Plano econômico-financeiro das Licitantes, de forma a permitir 

que se proceda à análise de coerência entre as diferentes previsões feitas quanto ao montante e 
ao calendário de investimentos, custos operacionais, receitas, financiamentos necessários e 
disponibilidade de capital próprio; 

b) A verificação da razoabilidade das estimativas realizadas pela Licitante, principalmente sobre 
os aspectos de custos previstos para os investimentos e despesas operacionais e a participação 
do endividamento nos financiamentos dos investimentos. 

c) A análise de sensibilidade do Plano econômico-financeiro proposto. 

2 Demonstração das Receitas 

a) Receitas Tarifárias (Quadro 01) 

A receita tarifária a ser considerada, para efeito de elaboração desta proposta, será resultado do 
produto, ano a ano, do volume de água e esgoto medido ou estimado a ser faturado, por categoria, 
pelos valores das tarifas básicas de Concessão. 

As tarifas de esgoto serão cobradas para todos os imóveis situados em logradouros providos 
de rede coletora, conforme Regulamento de Serviços. 

As Licitantes não deverão explicitar outras receitas operacionais advindas dos serviços de 
manutenção e operação nas redes de água e dos serviços de esgoto e afins, objeto da Concessão, posto 
serem serviços eventuais e pontuais. A cobrança de prestação de serviço de água e esgoto far-se-á 
confonne Tabela n° 01 (ANEXO 08) do Edital, expressa em valores de unidade de referência da tarifa 
e constituirão receita da Concessionária. 

Determinação das Receitas - Faturamento 

No Quadro O 1 a seguir é apresentado, para os 25 (vinte e cinco) anos da concessão, o· 
fl!turamento projetado, considerando a somatória do faturamento nas categorias de usuários 
residenciais, comerciais, industriais, e públicas. 

As Licitantes deverão apresentar 3 (três) vezes o Quadro 01, sendo o primeiro referente aos 
serviços de abastecimento de água, o segundo referente aos serviços de esgotamento sanitário e o 
terceiro equivalente a soma dos dois pro . os .. 
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A divisão percentual do faturamento referente a cada faixa de consumo, deverá ser arbitrada 
pela Licitante com base em sua experiência anterior, considerando o histograma de consumo de 
sistemas assemelhados. 

Quadro 01 - Receita Tarifária 

TRA TRE RECEITAS ANUAIS PREVISTAS 

TIPO DE CONSUMIDOR R$/m' R$/m' ANO ANO 
Água Esgoto I 2 

......... ANO 25 

Residencial 

De 0'0 aiO m' 
De 11 a 25 m' 
Acima de 25 m' 
1 Valor Total Recebido Anualmente (R$) 

Comercial 

De 00 alO m' 
Acima de 10m' 
2 Valor Total Recebido Anualmente (R$) 

Industrial 
De 00 aIO m' 
De 11 a 500 m' 
De 501 a 10.000 m' 
De 10.001 a 30.000 m' 
De 30.00 I a 60.000 m' 
De 60.00 I a 120.000 m' 
Acima de 120.000 m' 
3 Valor Total Recebido Anualmente (R$) 

Pública. 
De 00 a 10m' 
Acima de 10m' 
4 Valor Total Recebido Anualmente (R$) 
Valor Total Recebido Anualmente (1+2+3+4) 

3 Demonstrativo dos Valores dos Investimentos 

As Licitantes ' deverão demonstrar os valores dos investimentos nas obras, equipamentos, 
instalações, projetos executivos e serviços para o atendimento ao escopo da Concessão. As 
Licitantes deverão preencher os modelos exemplificado do Quadro 02 - Abastecimento de Água, 
Quadro 02 - Esgotamento Sanitário, Quadro 02 - Resumo (Água + Esgoto) e Quadro 02 -
Resumo Anual. 

Observação: 

Os valores a serem apresentados deverão ser os valores finais orçados e deverão ser itemizados de 
modo a permitir uma avaliação de sua c .• . técnico-econômica pela Comissão Especial de 
Licitação. devendo incluir a previsã04~~!M(ô\) pagamento de desapropriação e instituiçã 
de servidão em terrenos particulare~"i:;' ~ 
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t.)~-1JJoJ:: ~~ 
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Quadro 02 - Abastecimento de Agua 
Ano Item Descrição Valores em Reais 

I I 
2 

...... Sub Total 
2 I 

2 
...... Sub Total 

25 I . 
2 

...... Sub Total 
Total CR$) 

Q d 02 E t S ua ro - Sf{O amento amlano 
Ano Item Descrição Valores em Reais 

I I 
2 

...... Sub Total 
2 I 

2 
...... Sub Total 

25 I 
2 

...... , Sub Total 
Total (R$) 

Quadro 02 - Resumo (Agua + Esgoto) 
I/em I Descrição Valores em Reais 
ABASTECIMENTO DE AGUA 

I . 

2 
.......... Sub Total 

ESGOTAMENTO SANIT ARIO 
I 
2 

.......... Sub Total 
Total Geral CR$) 

Quadro 02 - Resumo Anual (Agua + EsKotO) 
Valores em Reais 

Ano ESl!oto Total 

2 
3 

25 .. -' . . 
Total Geral (R$) 



4 Demonstrativo dos Custos de Operação e Manutenção dos Sistemas 

a) Custos Operação e Manutenção 
I 

a1) RECURSOS HUMANOS - As Licitantes deverão demonstrar os custos das despesas com 
Recursos Humanos ano a ano, considerando as despesas com salários, encargos sociais, 
beneficios necessários à operação, administração, manutenção, conforme modelo 
exemplificado no Quadro 3 a seguir. 

A Licitante deverá apresentar no Quadro 3, os valores que definam o montante das despesas 
càm o pagamento de recursos humanos previstos nesta proposta, sendo que para cada ano do 
período de concessão devera especificar o número de empregados por categoria profissional 
e o respectivo salário médio, o valor referente aos encargos sociais considerando e 
determinando o percentual incidente sobre o valor bruto dos salários conforme fará 
demonstrar no Quadro 4 adiante. Assim, nestes quadros 3 e 4 estarão consignados o valor 
total mensal obtido pelo produto do número de empregados pelo resultado da soma do . 
salário médio com o valor dos encargos sociais, o número de meses de incidência dos' 
empregados de cada categoria profissional e o valor total a ser despendido no pagamento dos 
recursos humanos, resultado do produto do número de meses pelo valor mensal. 

QUADRO 03 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS 

Categoria Quantidad~ 
Salário Encargos Total 

N° de 
Total 

Mensal Sociais Mensal Anual 
Profissional (0) (0) (0) Meses (0) 

Ano 01 
Nível Básico 
Nível Profissional 
Nível Gerencial 
Ano 02 
Nível Básico 
Nível Profissional 
Nível Gerencial 

............... . 

................ 

........... .. .. . 
Ano 25 
Nível Básico 
Nivel Profissional 
Nível Gerencial 
TOTAL (R$) 

A Licitante deverá demonstrar as incidências de encargos sociais e beneficios, conforme o 
modelo exemplificado no Quadro 04 a seguir. 

Quadro 04 - Taxa de Leis Sociais e Riscos do Trabalho. 
% ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS 

~C'Õb~~ 
FERt:ENTAGEM~'r AL (adotada) 
~~ ~\I .. ~ 



a2) ENEGIA ELÉTRICA 

Os custos de energia são considerados despesas efetuadas pela Concessionária, com tarifas 
pagas de energia elétrica, relativa à potência instalada e consumida, constante da proposta da 
Licitante. As Licitantes deverão demonstrar os custos de energia conforme o modelo exemplificado 
no Quadro 05. 

O Quadro 05 mostra os valores referentes ao consumo e despesas com energia elétrica que 
foram considerados na formulação da proposta. Definindo-se a potência instalada em kW (kilowatt) 
na àrea da concessão, bem como a demanda a ser contratada junto à concessionária de energia elétrica 
local - CELESC também em kW. Registrando o valor projetado do consumo em kWh, calcula-se o 
valor da demanda e do consumo em reais, multiplicando-se os conteúdos das colunas 2' e 3' pelas 
tarifas médias de energia para demanda e consumo, respectivamente, resultante da estratégia de 
contratação de energia junto à concessionária de energia local. A última coluna é o resultado da soma 
das duas anteriores e mostra o valor total do dispêndio com energia elétrica durante todo o período do 
projeto. 

Quadro 05 - Des pesas com Energia Elétrica (Sistema de Abastecimento de Agu a) 

Potência Demanda 
Valor Valor 

Valor 
Ano instalada contratada 

Consumo da do 
total 

(kW) (kW) 
(kWh) demanda consumo 

(R$) 
(R$) (R$) 

I 
2 

..... 
25 

Quadro 05 - Despesas com Energia Elétrica (Sistema de Esgotamento Sanitário ) 

Potência Demanda Valor Valor 
Valor 

Ano instalada contratada Consumo da do 
total 

(kW) (kW) 
(kWh) demanda consumo 

(R$) 
(R$) (R$) 

1 
2 

..... 
25 

o d 05 R ua ro - esumo nua 19ua + A I (A E sgoto 
Ano Valores em Reais 

A~ua Es~oto Total 
1 
2 , 
.J 

25 
Total Geral 

a3) PRODUTOS QUÍMIcos =-;. ' ._ 

0' CO"IfJ~~ \ " " ~~ O , 
Custo de Produtos qmmlc .~or m' no ~ ento de agua e do esgoto tratado: são 
consideradas despesas efe~das com consumo' .produtos químicos, constante da proposta 

i;,;-)~ JtJJ 01,(1' 185 
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da Licitante, para realizar os serviços de tratamento de água e no tratamento de esgoto no 
sistema. As Licitantes deverão demonstrar os custos de cada tipo de produto utilizado, 
conforme o modelo exemplificado nos Quadros 6, 7. 

A solução técnica adotada para o tratamento de água, bem como dos esgotos determina a· 
necessidade da utilização dos produtos químicos discriminados no Quadro 06 seguir. 

Quadro 06 - Produtos químicos utilizados 
Produto Nome do Sistema Dosagem Custo 

produto média produto 
(glm3

) (R$lkg) 
A 
B 
..... 
N 

Observação I: Acrescentar tantas linhas quantos forem os produtos químicos a serem 
utilizados. 
Observação 2: Indicar na terceira coluna a utilização no tratamento água ou esgoto. 

O Quadro 07 a seguir apresenta, ano a ano, o consumo anual e o valor do dispêndio com 
cada um dos produtos registrados na tabela anterior. A coluna final é a soma dos valores dos 
dispêndios com aquisição dos produtos químicos relacionados. 

QUADRO 07 - CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Ano Produto Consumo Valor Total 

Kglano R$/ano (R$) 
Produto A 

1 
Produto B 
Produto ... 
ProdutoN 
Produto A 

2 
Produto B 
Produto ... 
ProdutoN 
Produto A 
ProdutoB ...... 
Produto .,. 
ProdutoN 
Produto A 

25 
Produto B 
Produto ... 
Produto N 

a4) OUTROS ITENS DE CUSTEIO' 
Os demais itens que compõe~.e- ,,~t\!iO dos serviços objeto da concessão, tais como os 
relacionados abaixo, deve~(l;àRÜla' ~ nsiderando uma porcentagem da somatória das 
despesas com recurso~Wmanos, ene . , elétrica e produtos químicos, definidos 
anteriormente nos itens ai; a2) e a3). ~':' 

to ,--, 

i, Cd#JJ!j"~' 
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o Manutenção de Veículos e Equipamentos: Consideradas as despesas com aquisição de 
peças utilizadas na manutenção dos veículos e equipamento; 

o Serviços de manutenção realizados por terceiro; 
o Serviços de manutenção de áreas e instalações; 
o Substituição de hldrômetros e cavaletes; 
o Despesas com consultoria; 
o Despesas com recebimento de contas pela rede bancária; 
o Combustíveis, materiais, etc; 

Não devem ser considerados em "Outros itens de custeio" os pagamentos de juros de 
empréstimos contraídos para execução de investimentos e as despesas relativas à depreciação de 
ativos. 

As Licitantes devem adotar um percentual, conforme o modelo exemplificado no Quadro 08 
a segUIr. 

QUADR008 D - espesas com "O t u ros It eus d C t'" e us elO . 

Descrição % 

Valor percentual adolado sobre a somatória das despesas com 
Recursos Humanos, Energia Elétrica e Produtos Ouímicos. 
O valor adotado na presente proposta é de C . . ......... .......... ... .. . . . ......... por 
cento). 

aS) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
Custos de administração: são considerados as despesas referentes a materiais de consumo 
correntes, aluguéis, uniformes, impostos do tipo prediais e taxas, telefone, veículos 
auxiliares, refeitório, consultorias técnicas, assessorias jurídicas, seguros e garantias e outros 
gastos diversos como anúncios, publicidade, cópias, despachantes, cursos e treinamentos, 
custos indiretos, entre outros. São despesas da Concessionária que não caracterizam a 
necessidade de itens específicos, porém necessitam ser consideradas na análise global dos 
custos. A Licitante deverá na fase de preparação de sua proposta, calculá-los e compará-los 
com a sua estimativa de faturamento constante do Quadro 01 - Receita Tarifária, adotando 
um valor percentual para Taxa de Administração Central incidente sobre o faturamento total 
do Quadro O 1 e apresentá-lo, conforme o modelo exemplificado no Quadro 09. 

QUADR009 D "T d Ad . . t - C t I" - espesas com axa e mIDIS raçao eu ra . 
Descrição % 

Valor percentual adolado sobre a Receita Tarifária Total do 
Quadro 01 
O valor adotado na presente proposta é de C ... ..... •. .• .... .•. ; • . . • ..... . . .... ... po 
cento). 

5 Demonstrativo da Viabilidade Econômico Financeira do Empreendimento. 
~~'7;"::--

As Licitantes deverão apresenW;:O&ifi~de Viabilidade Econômico - Financeira do 
/.~ ,~'to'" 

Empreendimento preenchendo os Qu1dféS 10 a 17 a , • ir, ficando dispensado o preenchlmento, nq 
caso de uso de recursos próprios, do~g:uadros 12, 13, l~J 7. 

'\';~.JiJ-21 r . 
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ua ro - a ores Q d 10 V I d I e nvestimento, O )peração e M anu en ao a t - d E mI resa. 

Item Discriminação 
Custo Ano Ano Ano 

Total (0) 01 02 .ou. 25 
I Investimento Total 

Total Investimento da Concessionária 
2 Custo Operacional 

Pessoal 
Energia 
Produtos Químicos 

3 , Custo de Administração (% do faturamento) 
4 Custo de Manutenção (% do custo operacional) 

Custo Anual Total (1+2+3+4) 

Quadro 11- Depreciação para apuração do Imposto de Renda. 

Ano Discriminação Custo Total (R$) 
Ano Ano 
01 02 

I Depreciação dos Investimentos ......... .. 
2 Depreciação dos Investimentos ........... 
.... . ................ 
... .... .............. 
25 Depreciação dos Investimentos ........ .. 

Total Anual da Depreciação 

Quadro 12 - Dados básicos do financiamento . 

Tipo 
Valor Valor 

Taxa 
Prazo Prazo 

De 
do 

Agente 
do 

De 
De de 

Financiamegto 
Financiamento 

Financiador 
Empréstimo 

Juros 
Carência iAmortização 

(%aa) 

13 - Valores decorrentes do financiamento. 

Item Descrição dos Eventos 

1 I 
1.1 das Parcelas do Empréstimo 
I .2 sobre Empréstimo 
1.3 do Empréstimo 
2 2 

2.1 das Parcelas do Empréstimo 
2.2 sobre Empréstimo 
2.3 do Errlpn~~~ 
n n 

Custo 
Total 

Ano 
01 

Ano 
02 

Ano 
..... 25 

Ano 
Inicial 

do 
Financiamento 

Ano 
25 



n.1 Liberação das Parcelas do Empréstimo 
n.2 Juros sobre Empréstimo 
n.3 Amortização do Empréstimo 

Total de Liberação de Empréstimos 
Total dos Juros do Empréstimo 

Total da Amortização do Empréstimo 

Quadro 14 - Resultado Contábil do Empreendimento (sem considerar financiamento ). 

Item Especificação 
Custo Ano Ano Ano 

Total (0) 01 02 
..... 

25 
I Receita Bruta 

1.1 Receita de Tarifa 
2 Custos Dedutíveis do IR 

2.1 Custos Operacionais 
2.2 Custo de Manutenção 
2.3 Taxa de Administração 
2.3 Depreciação de Investimentos 
2.4 Impostos Federais 
3 Lucro Líquido antes do IR 
4 Imposto sobre Lucro 

4.1 Imposto de Renda sobre o Lucro 
4.2 Contribuição Social 
5 Lucro Líquido Após IR (3 - 4) 

Quadro 15 - Fluxo de Caixa do Empreendimento (sem considerar financiamento). 

Item Especificação Valor Total 
Valor Anual 

R$ Ano OI Ano 02 .... ... Ano 25 
1 Entradas de Caixa 

1.1 Receita da Tarifa 
I.2 Inadimplência 

T otaI das Entradas 
2 Saídas de Caixa 

2.1 Custos Operacionais 
2.2 Custos Manutenção 
~ , 
~.J Taxa de Administração 
2.4 Investimentos Concessionária 
2.4 Imposto de Renda I Impostos 

Total das Saidas de Caixa 
3 Saldo de Caixa Anual (1 - 2) 

Valor Presente Líquido (VPL) Taxa de Desconto ( .... ..... %) 

Taxa Interna de Retomo do Empreendimentn. .In ~ %aa 

j~~ ~O~. 
~ 1,: .... 

\ "'" O -" (, 
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Quadro 16 - Resultado Contábil do Empreendimento (considerando financiamento). 

Item Especificação Custo Ano Ano Ano 
Total (R$) 01 02 ..... 

25 
1 Receita Bruta 

1.1 Receita de Tarifa 
1.2 Outras Receitas (financiamento) 
2 Custos Dedutíveis do IR 

2.1 Custos Operacionais 
2.2 Custo de Manutenção 
2.3 Taxa de Administração 
2.3 Depreciação de Investimentos 
2.5 Juros sobre empréstimos 
2.6 Impostos Federais 
~ Lucro Líquido antes do IR .> 

4 Imposto sobre Lucro 
4.1 Imposto de Renda sobre o Lucro 
4.2 Contribuição Social 
5 Lucro Líquido Após IR (3 - 4) 

Q uadro 17 - Fluxo de C· d E alxa o d· mpreen lmento ( ·d d fi ) conSl eran o manC\3mento . 

Item Especificação Valor Total 
Valor Anual 

R$ Ano 01 Ano 02 ....... Ano 25 
1 Entradas de Caixa 

1.1 Receita da Tarifa 
1.2 Outras Receitas (financiamento) 
1.3 Inadimplência 

Total das Entradas 
2 Saídas de Caixa 

2.1 Custos Operacionais 
2.2 Custos Manutenção 
2.3 Taxa de Administração 
2.4 Investimentos Concessionária 
2.5 Juros de financiamento 
2.6 Imposto de Renda I Impostos 

Total das Saídas de Caix~ 
3 Saldo de Caixa Anual (1 - 2) 

Valor Presente Líquido (VPL) Taxa de Desconto ( ...... ... %) 
Taxa Interna de Retomo do Empreendimento %aa 



MODELO DA PROPOSTA TARIFARIA 

DECLARAÇÃO EXPLICITA DE PROPOSTA TARIFARIA 

ItapemalSC, ...... .... .. de ... ... .. ..... ... . de ... .. . 

Ao 
Município de ltapema 
NC Comissão Especial de Licitação 

Referêncià: Concorrência Pública n° 004/2003. 

(Nome e qualificação da proponente), neste ato representada conforme seus estatutos sociais por 
(Nome e qualificação do representante legal da proponente), e por seu responsável técnico (Nome e .. 
qualificação do responsável técnico da proponente), ao teor do estipulado no item 6.5.2 do Edital 
relativo a concorrência em epígrafe, propõe os seguintes valores de Tarifa de Água (TRA) e Tarifa de 
Esgoto (TRE): 

TRA - O valor proposto para a Tarifa Referencial de Água é de R$ .. .. .. . .ImJ 

( .. .... ...... .. .. ... .... .. ...... ......... ...... ...... .. ........ ... .... ... .. .... .. ...... .. ..... .. ..... ... ... .. ...... por metro cúbico). 

TRE - O valor proposto para a Tarifa Referencial de Esgoto é de R$ ..... .. .Im' 
( ... ........ ....... .............. .... ..... ......... ........ .. ... ... .... ...... ... ....... ...... ... .... ..... ........ .. por metro cúbico). 

Os valores das Tarifas TRA e TRE acima propostos foram calculados com base no fluxo de recursos 
financeiros previsto para fazer face ao equilíbrio econômico e financeiro do projeto, bem como, os 
parâmetros que definem sua formação, entendendo-se que todas as informações apresentadas referem
se à data de referência de preços definida no editaI como sendo a data de apresentação das propostas. 

Estamos cientes de que qualquer equívoco ou não efetivação dos insumos e valores propostos para 
esses parâmetíos de fonnação dos componentes do fluxo financeiro do projeto não ensejará alteração 
dos valores propostos para a TRA e TRE caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, observadas . 
as regras estipuladas no Edital. 

Prazo de validade desta Proposta: A presente proposta é valida por 120 (cento e vinte) dias a contar 
da data da entrega dos envelopes. 

Representante Legal da Empresa 

Responsável Técnico 

Carimbo da Empresa com CNPJ 

.' 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2003 

ANEXO!3 

MODELO DE CARTA FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DA PROPOSTA. 
(Deverá ser apresentada em papel timbrado da instituição bancária) 

Ao 
Município de Itaperna. 
Estado de Santa Catarina 

Referência: Concorrência Pública n° 004/2003 

Pela presente, ....................................... (a) ................... , com sede em .......... (b) ........... , por seus 
representantes abaixo assinados, declara-se fiador e principal pagador, com expressa renúncia aos 
beneficios estatuídos no Art. 1.491 do Código Civil Brasileiro, da empresa ................ (c) ................... , 
até o limite de R$ ........... (d) ....... , para efeito de garantia da proposta a ser apresentada pela finna . 
acima no procedimento licitatório em epígrafe. . 

Esta instituição bancária se obriga a efetuar o pagamento da importância acima ao Município de 
Itapema caso a empresa afiançada, convocada para assinar o contrato decorrente do procedimento 
licitatório em epígrafe, deixe de fazê-lo, qualquer que seja o motivo. 

Obriga-se, ainda, este estabelecimento ao pagamento de quaisquer despesas, judiciais ou não, na 
hipótese de ser o. Município compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da 
presente fiança. 

Declaramos, outrossim. que a retratação da presente fiança está condicionada a prévia e expressa 
anuência do Município e, ainda, que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro N.o 
...... (ou outro registro do estabelecimento) ...... e por isso é boa, firme e valiosa, satisfazendo à 
legislação aplicável e às determinações pertinentes do Banco Central, estando seu valor dentro dos 
limites que nos são autorizados pelo mesmo. 

Os signatários da presente estão autorizados a firmar a presente fiança por força do disposto no 
A11igo ................ dos estatutos desta instituição bancária, publicado no Diário Oficial da União em . 
..... .1. ..... .1........ tendo sido eleitos (ou designados) pela Assembléia Geral ...... ............. realizada em 
..... ./.. ... ../. ...... . 

A presente fiança vigorará até ....... ../. ...... ../. ........ 

(local e data) 

nome dos signatários 
~~~1(i-[Q dos signatários 
OO~ 

<f ~.! 4!J .... tf~ : ~._ 
'I.&;. 1:.', 

Legenda: (a) - nome da in,~~n<;áM ~ e,ndereço completo; (c) - nome, eNP] e endereço 
complet ~ ~o~em ~smos e por extenso. 

~i ~,E\t:J 
. 'I?'. ~ ~~'l\,IlJ~ ? 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2003 

ANEXO 14 

MODELO DE CARTA FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO CONTRATO. 
(Deverá ser apresentada em papeltimbrado da instituição bancária) 

Ao 
Município de Itapema. 
Estado de Santa Catarina 

Referência: Concorrência Pública n° 004/2003 

Pela presente, ....................................... (a) ................... , com sede em .......... (b ) ........... , por seus 
representantes abaixo assinados, declara-se fiador e principal pagador, com e.xpressa renúncia aos 
beneficios estatuídos no Art. \.491 do Código Civil Brasileiro, da empresa ................ (c) ................... , 
até o limite de R.$ ........... (d) ....... , para efeito de garantia do cumprimento de suas obrigações no 
Contrato de Concessão Plena de Serviços de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgoto 
Sanitário a ser firmado com o Município de Itapema, Estado de Santa Catarina, como adjudicatária da 
licitação nO 004/2003, cujo teor do contrato e do edital que a regulamentou declaramos, neste ato, pela 
presente, termos pleno conhecimento e aceitação de todos os seus termos, cláusulas e condições. 

Obriga-se, ainda, este agente financeiro ao pagamento de todas e quaisquer despesas, judiciais ou não, 
na hipótese de ser o Município de ltapema compelido a ingressar em juizo para demandar o 
cumprimento da presente fiança. 

Declaramos, outrossim, que a retratação da presente fiança está condicionada a prévia e expressa 
anuência do Município e, ainda, que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro N.o 
...... (ou outro registro do estabelecimento) ...... e por isso é boa, firme e valiosa, satisfazendo à 
legislação aplicável e às determinações pertinentes do Banco Central, estando seu valor dentro dos 
limites que nos são autorizados pelo mesmo. 

Os signatários da presente estão autorizados a firmar a presente fiança por força do disposto no 
Artigo ................ dos estatutos desta instituição bancária, publicado no Diário Oficial da União em 
..... .! ...... .! ....... , tendo sido eleitos (ou designados) pela Assembléia Geral ................... realizada em 
..... .! ...... .! ....... . 

A presente fiança vigorará até ...... (e) ......... . 

nome dos signatários 
função dos signatários 

(local e data) 

Legenda: (a) - razão social e qualificação da ins!i!!!.i ão bancária; (b) - endereço completo; (c) -
razão social e qualificação da Empresa de ~íw . cífico que irá firmar o contrato com o 
Município de [tapema ISC; (d) - valor e ente a no " 'mo 1,0% (um por cento) do total d , 
contrato calculado de acordo com o ite , ~5 do Edital, e~lgarismos e por extenso; (e) Data d 
validade dafiança não inferior a 13 (trez'eRn::tJ da data de cffsinatura do contrato. 

~:\~ p~/t~~~~(· ~ 
A n " -,' ~ ._'- \ / V . 

. rDi ~,~~~_~~.a ~ '~'l.-
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2003 

ANEXO 15 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME ITEM 6.2.2.5 DO EDITAL. 

DECLARAÇÃO 

(nome e qualificação da pessoa jurídica) , , neste ato representada nos termos de seus 
estatutos sociais pelo Sr(a) (nome e qualificação do representante legal da empresa) _____ _ 
visando sua participação no processo licitatório na modalidade Concorrência n° 004/2003, do 
Município de ItapemalSC, DECLARA para todos os fins e efeitos de direito que, nos termos da Lei n° 
2.855, de 25 de março de 1998, esta empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7.° da Constituição 
Federal. 

Por ser expressão da verdade e para os fins de direito, firmamos a presente. 

(Localidade), ... de ................ de 2.003. 

Assinatura' do Representante legal 
(com carimbo CNPl da empresa) 

,\ 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PúBLICA n° 004/2003 

ANEXO 16 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O SISTEMA COMERCIAL 

1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SISTEMAS 

1.1 PLATAFORMA TECNOLÓGICA. 

É de respo'nsabilidade da Concessionária fornecer a estrutura tecnológica para suportar o Sistema 
Comercial a ser instalado e que faz parte do Edital, garantido sua perfeita fimcionalidade; Os licitantes 
deverão garantir que a sua solução de software fimciona perfeitamente no hardware indicado. A 
estrutura compreende no mínimo: 

• 

• 

• 
• 
• 

1.2 

Ambiente Cliente x Servidor para plataforma Risc I Unix ou Intel I Windows 2000 
Server; 
Bases de Dados administradas por Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
Relacional Oracle Si ou versão superior; 
Linguagem de Programação Orientada a Objeto; 
Cliente em plataforma Windows, e ambiente gráfico; 
Ferramenta Case para documentação e geração de protótipos das customizações .. 

SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS RELACIONAL 

Para o almazenamento das informações geradas e contidas no sistema comercial, o sistema 
gerenciador de banco de dados relacional a ser utilizado deve ser o Oracle Si ou em versão superior, 
tendo em vista os requisitos de segurança e escalabilidade do mesmo. Se o licitante não apresentar o 
SGBDR Oracle 8i ou versão superior c,omo a solução de banco de dados, o mesmo será 
desclassificado. 

1.3 SOFTWARE APLICATIVO 

O Software Aplicativo deverá ser implantado em plataforma conforme descrita em 1.1 para servidores 
e estações de usuários Pentium - Intel ou similar, na arquitetura Cliente / Servidor, Interface Gráfica 
em ambiente Windows. O módulo do sistema de faturamento do software aplicativo deverá estar 
estruturado para permitir leitura e emissão simultânea de faturas "em campo", com computadores 
portáteis. 

2 PRAZOS DE IMPLANTAÇÃO 

O sistema comercial deverá ser implantado em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias. A 
implantação é compreendida pelas seguintes fases: 

• Apresentação, especificação .e detalhamento dos processos pertinentes ao sistema e 
descritos no presente Edital ao SMRC - Sistema Municipal de Regulação e Controle 
dos Serviços Concedidos. 

• 
• 

Treinamento dos usuários; 
Implantação do sistema comercial; 

., 



• Aceite do sistema pelo SMRC - Sistema Municipal de Regulação e Controle dos 
Serviços Concedidos. -

3 MÓDULOS BÁSICOS DO SISTEMA 

o sistema a ser implantado pela Concessionária deverá possuir, no mínimo, os seguintes módulos: 

3.1) Cadastro 
Este módulo deve ser responsável por toda e qualquer atividade e informação de cadastro, sendo, 
portanto, ~ base para todo sistema. 

Dentre os cadastros identificados, destaca-se como principais: 
• Cadastro de clientes; 
• Cadastro de imóveis; 
• Cadastro de débitos; 
• Cadastro de responsáveis; 
• Cadastro de recebedores; 
• Cadastro de hidrômetros; 
• Cadastro de ordens de serviços; 
• Cadastro de rede, etc. 

Além destes cadastros, o sistema deverá estar preparado para cadastrar os servidores da
Concessionária habilitados para utilizar o sistema, bem como gerenciar o acesso de acordo com o 
perfil estabelecido para o servidor pela Concessionária 

3.2) Medição e Faturamento 
O módulo de medição e faturamento deverá ser responsável por todas as informações e parâmetros 
que permitam o cálculo do valor e emissão da conta. 

Este módulo se inicia na data da geração da massa de leitura e encerrado quando da entrega das 
contas. 

A Concessionária poderá utilizar-se de micros coletores portáteis, responsáveis pela emissão do 
faturamento no ato da leitura, sendo então, necessário obrigatoriamente que o sistema dê suporte a 
esta modalidade de faturamento, sob pena de desclassificação. 

3.3) Controle de Hidrômetros 
Este módulo deve ser responsável por todas as rotinas de controle fisico dos hidrômetros da 
Concessionária. 

Informações como cadastramento dos hidrômetros com suas características (marca, capacidade, 
diâmetro, etc), e situação (disponível para instalação, instalado, em manutenção, etc.) devem fazer 
parte do escopo deste módulo. 

3.4) Arrecadação e Cobrança 
Este módulo deve ser responsável por todo o processo de cobran a e arrecadação da Concessionária. 

Nele é possível visualizar funções como: 
• Controle da arrecadação diária; 
• Controle de avisos bancários; 
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• 
• 
• 
• 

Baixa da arrecadação; 
Débito automático em conta corrente; 
Emissão de avisos de débitos; . 
Rotina de controle de corte; 

• 
• 

Devoluções de contas recebidas indevidamente; 
Cobranças judiciais; 

• Cobrança por cartórios; 
• Controle de pagamentos não identificados, etc. 

3.5) Ate"':dimento a Clientes 
Este módulo deve contemplar todo o processo de atendimento ao cliente e que deverá incorporar 
novas funções e tecnologias além daquelas tradicionalmente vistas em atendimentos desta natureza. 

Entre os recursos possíveis, desde já identificados elenca-se: 
• Quiosques de auto-atendimento; 
• Atendimento via Internet; 
• Emissão de segunda via de conta na Internet; 
• Flexibilidade para atendimento via telefone (URA). 

3.6) Informações Gerenciais 
Este módulo deverá fornecer flexibilidade na obtenção de informações gerenciais, através dê 
ferramenta especifica para tal, além de possibilitar total integração com planilhas eletrônicas da 
Microsoft e Open Office. 

3.7) Auditoria e Segurança 
Este módulo deve ser o responsável pelos procedimentos de segurança das transações do sistema. 
Qualquer atividade executada pelos usuários do sistema deve ser registrada e disponibilizada de forma 
simples para consulta e auditoria No módulo segurança deverá estar incorporado um controle de 
senhas seguro e procedimentos de segurança nos acessos via Internet. 

3.8) Manutenção e Serviços 
Neste módulo deverão estar contemplados todos os procedimentos e controles necessários à boa 
qualidade no atendimento e execução dos serviços prestados pela çoncessionária. 

o módulo de manutenção e execução deverá ser flexível e parametrizado, para que tanto a 
operacionalização quanto o gerenciamento dos serviços sejam executados pelos próprios usuários, 

. sem a necessidade da intermediação da área de informática neste processo. 

3.9) Call Center 
Este módulo deve complementar o módulo de manutenção e serviços. Sua função básica será manter 
o controle do trárnite das diversas atividades executadas pelo atendimento. 

Entre suas funcionalidades está: 
• O controle de prazos de execução dos serviços; 
• T rárnite das solicitações; 
• Tempo de atendimento e espera do usuário; 
• Relatórios estatísticos por atendente, etc. ~ ICOM~ 
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4) FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 

4.1) Cadastro 

o sistema deverá proporcionar a integração do cadastro da rede com cadastro de usuário (matrícula). 

o sistema deverá trazer informações que permita identificar presença ou não de rede de água ou 
esgoto em nível de município, setor, quadra, lote, unidade, logradouro e do macro sistema (água e 
esgoto). . 

o sistema deverá ter funções que permitam a geração de rotas de leitura e entrega de contas de forma 
parametrizada definindo a melhor rota, de acordo com a hierarquia a ser utilizada pela Concessionária 
(setor, quadra, logradouro, lote, unidade, etc). 

4.1.1) O sistema deverá permitir registro de observações do cliente ou imóvel como, por exemplo, 
fi"audes, irregularidades ocorridas, cortes executados, etc. 

4.1.2) Transferências de débitos de clientes inadimplentes para um cadastro de devedores. Esta 
funcionalidade deverá controlar todas as atividades de acompanhamento, emissão de aviso de 
cobrança, contabilização, parcelamento, pagamentos, refaturamentos, etc. 

4. 1.3) Identificação de clientes especiais tais como: hospitais, industrias, órgãos públicos, etc. 

4.1.4) Permitir o cadastramento de vários tipos de endereço (caixa postal, endereço postal , endereço, 
e-mail, etc) para diferentes finalidades (entrega de faturas, correspondências, ponto de fornecimento, 
etc). 

4.1.5) Cadastramento de hidrômetros em lote (por exemplo: permitir cadastrar até 20.000 
hidrômetros). 

4.1 .6) Controle de acesso do sistema. Cadastro de usuários com controle de acesso onde são defiIÚdas 
as transações que cada usuário pode executar no sistema 

4.1.7) Cadastro de serviços dependente. São cadastrados os serviços que serão executados 
automaticamente após encerramento do serviço de origem. Como exemplo, podemos citar o processo 
de alteração de fatura por erro de leitura, que automaticamente abre uma ordem de serviço para 
verificação de leitura. 

4.2) Medição 

4.2.1) O sistema deverá apresentar consultas e relatórios analíticos e sintéticos, parametrizados, de 
ocorrências de leituras. 

4.2.2) O sistema deverá tomar ações quando houver ocorrência de leitura ou consumo, e não houver 
acerto por parte do analista de leitura (ex: casa de hidrômetro, etc) sendo possível que 
todas as ações sejam definidas pela ser informadas de form 
parametrizada. 



4.2.3) Controle de perdas (Relatórios de acompanhamento, substituição programada de hidrômetros, 
aferições, etc). 

4.2.4) Emissão de relatórios estatísticos d~ leituras. 

4.2.5) Digitação de leituras quando não for possível o processo informatizado. 

4.2.6) Agrupamento de leitura. Podem ser criadas diversas combinações de agrupamentos de leituras. 

4.3) Faturamento 
. ' 

4.3.1) Emissão de faturamento imediato através micro coletor portátil e outras soluções do mercado. 
4.3.2) Armazenamento de dados históricos do faturarrlento (espelho da conta original e refaturada) por 
período indeterminado e consulta determinada por parâmetros. 
4.3,3) Consulta on-line do faturamento por parâmetros estipulados pela Concesionária (faturamento 
da competência por grupo de faturamento, unidade de negócio, setor, quadra, etc) . 

. 4.3.4) Antecipação de faturamento, fora do ciclo da competência em vigor. 
4.3.5) Emissão de faturamento com percentuais de redução por um determinado período até o nível de 
cliente. 
4.3.6) Simulação de faturamentos sem geração de contas. 
4.3 .7) Geração de histogramas de consumo parametrizado com demonstrativo por ligação, economia e 
categoria. 
4.3.8) Re-faturamento nos moldes definidos pela Concessionária com geração de informações 
gerenciais como: quantidade e valor de contas re-faturadas no período, quantidade e valor de 
refaturamentos por atendente, etc. 
4.3.9) Re-faturamento simultâneo de várias competências. 
4.3.10) Emissão de faturas para imóveis que não sejam clientes da Concessionária (circos, parques 
temáticos, etc). 
4.3.11) Acompanhamento de grandes consumidores através de parâmetros definidos pela 
Concessionária. 
4.3.12) Geração de grupos especiais de faturamento (grandes consumidores, imóveis comerciais, 
6rgãos públicos, etc). 
4.3.13) Cronograma de faturamento e arrecadação, para registro e manutenção de programa de datas 
pré-estabelecidas; com suas regras de composição. 
4.3.14) Além da cobrança pela estrutura tarifária da Concessionária, o sistema deverá prever formas 
de cobrança de água ou esgoto através ' de coleta minima, consumo fixo, consumo negociado, 
estimado, etc, conforme definição da contratante. 
4.3.15) Tratamento de descontos / promoções. Destina-se a manter o cadastro de todos os descontos 
que possam ser oferecidos aos clientes, seja por iniciativa da Concessionária ou por determinação do 
poder concedente. 
4.3.16) Cadastramento de preços - Destina-se a cadastrar as tarifas de água e esgoto, serviços e 
materiais, regras de acréscimos moratórios, índices de juros, de acordo com a legislação, ou com os 
interesses da Concessionária. 
4.3 .17) Registro de valores oriundos de fraudes, bem como manter o controle de regularização da 
situação vinculada ao pagamento dos valores registrados. 
4.3. 18) Permitir a impressão descentralizada das faturas de água e esgoto e relatórios de faturamento. 
4.3.19) Emissão de segundas vias agrupadas. Várias faturas em um único documento com código de 
ba,rras único. ., . ~, . . . 
4 .~.20) Processamento descentralizado - as cnúcas ru.ra po~. ser emlúdas nos respectivos 
setores de atendimento e lá mesmo serem proceSSad~ (j p'~' ':. 
4.3.21) Tratamento de contribuição espontãnea. ,t:e \-0 ; 

./l!;JJ ~ "/ \\'~:; ~~ (, \''[,.\P~r,~'' . . 199 
' " ""'. "~"~ ~ 

,'" ~'9 ~l(,! .J\Jl '- .4\?l 



4.4) Hidrômetros 
4.4.1) Cadastro de hidrômetros com controle do estoque e situação dos mesmos como: hidrômetros 
disponíveis, desativados, em manutenção, etc. O sistema deverá manter histórico da vida útil do 
hidrômetro (quantidade de vezes na oficina, quantas vezes apresentou ocorrência, etc). 

4.5) Arrecadação e Cobrança 
4.5.1) Controle de cobrança do débito vinculado ao imóvel ou ao cliente, através de CPF ou CNPJ. 
4.5.2) Devolução de contas controladas pelo sistema, com geração de informações gerenciais que 
possibilitem o acompanhamento diário das devoluções efetuadas. 
4.5.3) O sistema tomará ações definidas pela contratante, no que se refere a pagamentos não 
classificados (recebimento em duplicidade, fatura inexistente, pagamento a menor, etc), como 
exemplo: devolver em conta valores pagos a maior ou em duplicidade, cobrar em conta valores pagos. 
a menor, etc). 
4.5.4) Atualização on-line da baixa de arrecadação. 
4.5.5) O processo de geração de avisos de débito, aviso de corte, ordens de corte e outros documentos 
de cobrança, deverão ser disponibilizados de forma parametrizada. 
4.5.6) Dados históricos de todos os pagamentos efetuados pelo cliente (competências e serviços). 
4.5.7) Acompanhamento de débito automático em conta corrente, com geração de dados históricos. 
4.5.8) Todos os documentos pagáveis da Concessionária, deverão apresentar código de barras no 
padrão FEBRABAN. 
4.5.9) O sistema deverá dar suporte a arquivos de arrecadação transferidos pelos órgãos 
arrecadadores. 
4.5.10) O sistema deverá atender aos processos existentes com outros parceiros externos, como 
cartórios de protestos, empresas de cobranças, etc. 
4.5.11) Possibilidade de cobrança de serviços de outras entidades, pública ou privada com o 
respectivo controle contábil e repasse financeiro. 
4.5.12) Consulta da arrecadação parametrizada (por período, recebedor, localidade, etc). 
4.5.13) O sistema deverá permitir recebimento de contas por valores negociados com o cliente sem a 
necessidade de efetuar parcelamento. 
4.5.14) O sistema deverá permitir transferência de débitos de um cliente ou imóvel para outro. 
4.5.15) O sistema deverá permitir arrasto de débitos para cobrança em contas posteriores de forma 
parametrizada. 
4.5.16) Controle de Agente Arrecadador - Manter informações referentes aos Agentes Arrecadadores, 
seus conlTatos, dados para previsão de desembolso e para cálculo da remuneração. 
4.5.17) Cobrança judicial- Cadastrar as ações judiciais impetradas a favor ou contra a Concessionária, 
registrando todos os fluxos do processo e devidas baixas. 
4.5.18) Controle de avisos de créditos de agentes arrecadadores em atraso para cobrança de 
penalidades e / ou multas. 
4.5.19) Manter um acompanhamento consolidado de todas as ações de cobrança por cliente (histórico 
de todas as ações de cobranças com suas respectivas datas). 
4.5.20) Controle de débitos pagos com cheques devolvidos (re-inclusão do débito). 

4.6) Atendimento a Clientes 
4.6.1) O módulo de atendimento deverá estar disponível em uma só janela. Todo trabalho do 
atendente deve estar contido em uma única janela, a fim de otimizar o atendimento e maximizar o 
tempo do usuário. A partir dela o atendente poderá: 
4.6.1.1) Consultar faturas (somente as pendentes, soment ii.~ -q~ .~odas); 
4.6.1.2) Executar parcelamento de débitos escolhendo as a s~·.parceladas; \ 
4.6.1.3) Solicitar uma segunda via de fatura; S ,~ ~. ~ ': 
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4.6.1.4) Executar uma prorrogação de vencimento para uma ou mais faturas; 
4.6.1.5) Solicitar uma antecipação de fatura; 
4.6.1.6) Solicitar uma conta final; 
4.6.1 .7) Executar uma alteração de fatura; 
4.6.1 .8) Executar uma simulação de cálculo de fatura; 
4.6.1.9) Consultar as ordens de serviço; 
4.6.1.10) Abrir novas ordens de serviços; 
4.6.1 .11) Programar ordens de serviços; 
4.6.1.12) Encerrar ordens de serviço; 
4.6.1 .13) Desdobrar ordens de serviço; 
4.6.1.14) Consultar o cadastro da lUlÍdade; 
4.6.1.15) Ter informações sobre ligação de água e esgoto; 
4.6.1.16) Ter informações sobre débito automático em conta corrente; 
4.6.1.17) Ter informações sobre endereço e vencimento alternativos; 
4.6.1 .18) Consultar as leituras e consumos da unidade; 
4.6.1.19) Ter informações sobre a média mensal, média anual; 
4".6.1.20) Consultar informações sobre hidrômetro e histórico de hidrômetros da matricula; 
Ll.6.1.21) Consultar serviços a faturar. (Serviços que estão para serem incluídos nos futuros 
faturamentos); 
4.6.1.22) Consultar histórico da matricula (registro alterações cadastrais executadas na matricula); 
4.6.1.23) Consultar tarifa de preços de água, esgoto e serviços programáveis. 
4.6.2) Módulo Call Center (Unidade de Resposta Audível- URA). 
4.6.3) Possibilidade de oferecer descontos financeiros sem alteração de consumo. 
4.6.4) Armazenamento de dados históricos de parcelamentos efetuados. 
4.6.5) Atendimento via Internet (serviços, últimos consumos, débitos, cadastro, atendimentos a 
imobiliárias). 
4.6.6) Módulo de consulta e atualização de normas, rotinas e procedimentos da Concessionária. 
4.6.7) Atendimento pelo próprio cliente através de quiosques de auto-atendimento. 
4.6.8) Consulta para demonstrar como foi calculada a conta. 
4.6.9) Consulta on-line de tabela de serviços e respectivos preços, quadro tarifário e demais tabelas do 
sistema. 
4.6.10) Controle de clientes com processos na justiça, ouvidoria e demais órgãos de defesa do 
consumidor e respectivas estatísticas. 
4.6.11) O sistema deverá possibilitar de forma flexível o cálculo de taxas de fraude e consumos não 
faturados de acordo com parâmetros definidos pela contratante. 

4.7) Informações Gerenciais 
4.7.1) A licitante deverá apresentar um módulo de EIS ou BUSINESS INTELLIGENCE incorporado 
ao sistema, com geradores de gráficos e análises gerenciais diversas, para a gestão de Faturamento, 
Arrecadação e Serviços. 

4.8) Auditoria e Segurança 
4.8.1) O sistema deverá ter controle seguro de acesso com utilização de senhas, controles de acesso de 
acordo com o perfil estabelecido para cada usuário e geração de logs de auditoria, que registrem toda 
e qualquer transação executada no sistema. 
4.8.2) Será de responsabilidade da Concessionária toda especificação de segurança de acesso ao 
sistema. 

4.9) Manutenção e Serviços , .• , .... v 

4.9.1) O sistema deverá atender a rotina de,ex~ução de ~rviços definida pela Concessionária. 
4.9.2) O módulo de serviços deverá eStá integrado ~ .os demais módulos com informações 
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cadastrais e financeiras atualizadas a partir da baixa da ordem de serviço. 
4.9.3) Emissão automática de ordem de serviços através de parâmetros. 
4.9.4) Armazenamento do Iústórico das ordens de serviço por tempo determinado pelo SMRC. 
4.9.5) As ordens de serviços deverão ser emitidas automaticamente nos destinos defrnidos pela 
Concessionária e de fornla parametrizada Os serviços podem ser programados para uma região, para 
um setor de abastecimento ou para uma para um distrito operacional. Dependendo da necessidade de 
especificação. 
4.9.6) O sistema deverá prever módulo de programação de serviços automática. 
4.9.7) As Ordens 'de Serviço programadas deverão ter direcionamento direto e automático para as 
respectivas equipes de execução. 
4.9.8) No r:nódulo de serviço deverão estar~ontempladas informações da área operacional, tais como 
isolamento, manutenção de rede, etc. 
4.9.9) Emissão e cancelamento automático de ordem de serviço, quando houver baixa do pagamento. 
Os serviços a serem emitidos nesta sistemática serão definidos pela Concessionária. 
4.9.10) As consultas das infornlações de ordens de serviço deverão ser disponibilizadas de forma 
parametrizada de acordo com solicitação da área operacional. (consulta de ordem de serviço por .. 
logradouro, por unidade, por tipo de serviço, etc). 
4.9.11) O sistema deverá fornecer funcionalidades que permitam o controle dos serviços executados 
por terceiros. 
4.9.12) A Concessionária deverá garantir o suporte técnico local e a atualização tecnológica do 
sistema, além da manutenção legal do sistema comercial. 
4.9.13) Informações sobre os serviços executados, qualidade no atendimento, estatísticas para 
avaliação, etc. 
4.9.14) O sistema deverá possibilitar definições da Concessionária sobre prioridades para execução de 
serviços. 

4.10) Call Center 
4.10.1) Interface para Unidade de Resposta Audível (URA). 

4.11) Funcionalidades Complementares 
4.11 .1) Gerador de relatórios para extração de informações pelo usuário final. 
4.11.2) O sistema deverá ter navegação entre telas flexível e de fácil uso. 
4.1 \.3) A Concessionária deverá fornecer a solução de integração com os demais sistemas da
Concessionária. 
4.11.4) Ficará a cargo da Concessionária, fornecer todas as informações e elaboração, de programas 
necessários para integração com os módulos do sistema de sua gestão Administrativo-financeira. 
4.11.5) O sistema deve permitir a concorrência (simultaneidade) nos processamentos batch e 
consultas on-line e disponibilidade 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana). 
4.11.6) A Concessionária deverá apresentar documentação técnica e manuais de operação do sistema, 
bem como propor uma política clara e eficiente de back-ups das bases do sistema comercial. 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" 004/2003 

ANEXO 17 

DIRETRIZES BÁSICAS REGULADORAS DA TRANSFERÊNCIA DE FUNCÕES DO 
MUNICÍPIO DE ITAPEMA - SMAE SISTEMA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE 
ITAPEMA PARA A FUTURA CONCESSIONÁRIA 

A , transferência de funções do Município de ltapema, através do SMAE-SISTEMA 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMA para a futura concessionária ocorrerá durante 
uma fase que será designada, neste documento, como "fase de transição", 

Nessa fase, compreendida entre a notificação da adjudicação do objeto da licitação e o início. 
da concessão, as providências a serem tomadas são classificadas em dois grupos; o primeiro,. 
·compreende as atividades a serem desenvolvidas em conjunto pelo Município-SMAE e a 
Concessionária; o segundo, compreende as atividades a serem desenvolvidas exclusivamente pela 
Concessionária. 

Os trabalhos a serem desenvolvidos em conjunto terão inicio imediatamente após a notificação 
da adjudicação do objeto da licitação e são os seguintes: 

J) Levantamento da situação funcional dos empregados da Prefeitura - SMAE para identificação 
daqueles que, em princípio. poderão ser aproveitados pela Concessionária. Esta atividade deverá ter 
início imediatamente após a notificação da' adjudicação do objeto da licitação e estar concluída até a 
assinatura do contrato de concessão; 

2) 'Consulta aos empregados assim identificados, conforme o disposto no ANEXO 18 "Diretrizes 
básicas reguladoras da transferência de pessoal da Prefeitura - SMAE para a futura 
concessionária" do Edital de Concorrência. Esta atividade deverá ter inicio cerca de 15 (quinze) dias . 
após a notificação da adjudicação do objeto da licitação e estar concluída na data de início da' 
concessão; 

3) Elaboração do Termo de Transferência dos bens patrimoníais a serem transferidos da Prefeitura 
Municipal de ltapema para a Concessionária, Esta atividade deverá ter inicio imediatamente após a 
notificação da adjudicação do objeto da licitação e estar concluída na data de início da concessão; 

4) Transferência . dos cadastros das redes de água existentes. Esta atividade deverá ter inicio 
imediatamente após a notificação da adjudicação do objeto da licitação e estar concluída dentro de no 
máximo 3 (três) meses após o início da concessão; 

5) Levantamento de dados relativos ao Sistema Comercial, incluindo: procedimentos comerciais, 
cadastro de consumidores, contratos de serviços terceirizados, atividades de atendimento ao público, 
relação com a rede bancária e créditos relativos a contas atrasadas, Esta atividade deverá ter início 
imediatamente após a notificação . cação do objeto da licitação e estar concluída na data de . 
inicio da concessão. ~ (p v;~;., 
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1) Elaboração de um novo Sistema Comercial. Esta atividade deverá ter início cerca de 30 (trinta) 
dias após a notificação da adjudicação do objeto da licitação e estar concluída dentro de no máximo 3 
(três) meses após o início da concessão; 

2) Aquisição ou locação de imóveis, mobiliário, meios de comunicação, equipamentos de· 
infonnática, ferramentas, equipamentos operacionais, veiculos etc. Esta atividade deverá ter inicio 
imediatamente após a notificação da adjudicação do objeto da licitação e estar conel uída na data de 
início da concessão; 

3) Recrutamento, seleção, contratação e treinamento de empregados. Esta atividade deverá ter início 
cerca de 30 (trinta) dias após a notificação da adjudicação do objeto da licitação e estar concluida na 
data de início da concessão; 

4) Elaboração de novos manuais de procedimentos administrativos, comerciais e operacionais. Esta 
atividade deverá ter início imediatamente após a notificação da adjudicação do objeto da licitação e 
estar concluída cerca de 3 (três) meses após o início da concessão. 

Após o início da concessão, a Prefeitura Municipal - SMAE e a Concessionária, em regime de 
co-gestão, durante o período de três meses, tomarão todas as providências no sentido de viabilizar as 
atividades conjuntas (primeiro grupo de atividades, acima). 

As despesas relativas a pessoal, veículos, equipamentos, instalações etc. eventualmente postos 
à disposição da concessionária pela Prefeitura Municipal - SMAE durante o período de co-gestão, 
serão ressarcidas pela Concessionária mediante acordo prévio. 

" 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PúBLICA N° 004/2003 
ANEXO 18 

DIRETRIZES BÁSICAS REGULADORAS DA TRANSFERÊNCIA DO PESSOAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SMAE SISTEMA MUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO DE IT APEMA PARA A FUTURA CONCESSIONÁRIA 

I) Assinado o contrato de concessão, o Município de ltapema, através do SMAE Sistema 
Municipal de Água e Esgoto, colocará à disposição da Concessionária o pessoal atualmente alocado 
exclusivllfTlente aos serviços objeto da concessão. 

2)A Concessionária, a qualquer tempo, mas dentro do prazo de 2 (dois) meses, manifestar-se-á ao 
Município, a respeito de cada um dos funcionários colocados à sua disposição, indicando se deseja ou 
não permanecer com o referido funcionário. 

3)0 funcionário com o qual a Concessionária desejar permanecer manifestar-se-á escolhendo uma das 
seguintes opções: 

a) Pedir demissão dos quadros da Prefeitura, caso tenha a condição de servidor público· 
estatutário, cabendo a esta a responsabilidade por quaisquer pagamentos devidos; J 

b) Permanecer a serviço da Concessionária sem romper seu vínculo com a Prefeitura 
Municipal. Neste caso deverá solicitar ao poder público municipal, afastamento sem ônus, 
por prazo determinado e não prorrogável; 

c) Retornar aos quadros da Prefeitura Municipal. 

4)0 funcionário com o qual a Concessionária não desejar permanecer será encaminhado à sua área de 
origem, caso seja estatutário, ou dispensado, caso tenha vínculo com o município na forma de 
Contrato de P:estação de Serviços por prazb determinado. 

S)Durante o peliodo no qual funcionários do Município estiverem à disposição da Concessionária de 
acordo com o disposto no item I, a Concessionária reembolsará o valor dos proventos dos mesmos, 
acrescidos dos correspondentes encargos sociais. 

6)Idêntico procedimento será seguido para os funcionários enquadrados na alínea "12" do item 3. 

7)Os funcionários enquadrados na alínea "ª" do item 3 serão imediatamente contratados pela 
Concessionária. 

8)Os funcionários enquadrados na alínea "f" do item 3 retomarão a Prefeitura, e serão aproveitados 
em seus quadros. 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 00412003 

ANEXO 19 

EQUIPAMENTo.S E SISTEMAS DE Co.MUNICACÃo. MÍNIMo.S PARA A GESTÃO. DQS 
SERVIÇo.S. 

a )Linha Telefônica 
b.)Micro Computador e Periféricos. 
c.)Veículo tipo Saveiro ou similar 

, - d.)Rádio Comunicador tipo VHS - Base Móvel 
~ e.)Rádio Comunicador tipo VHS - Base Fixa 

f.)Motocicleta Tipo Honda 125 
g.)Caminhão Jato Combinado para esgoto 

06 unidades. 
08 unidades. 
03 unidades_ 
04 unidades. 
3 unidades. 
03 unidades. 
01 unidade. 

20e, 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" 004/2003 

ANEXO 20 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME SUB ITEM 6.2.3.6. DO EDITAL. .1 

DECLARAÇÃO 

,. 

(nome e qualificação do profissional responsável técnico declarante) • visando sua 
participação no processo licitatório na modalidade Concorrência nO 004/2003, da Prefeitura Municipal 
de Itapema/SC. DECLARA, AUTORIZA, e CONCORDA com a inclusão de seu nome para a 
composição da equipe técnica da empresa (nome e qualificação da Licitante a qual 
o profissional estará vinculado). 

Por ser expressão da verdade e para todos os fins e efeitos de direito, firmo a presente. 

(Localidade), ... de ................ de 2.003 .. 

Assinatura do Profissional Responsável Técnico 
CREA ___ _ 

I , 

f.l\. I\,. v (/.A C. \ o 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 004/2003 

ANEXO 21 

JUSIFICA TIV A DOS ÍNDICES CONTÁBEIS EXIGIDOS NO EDITAL 

A exigência de valores limite de índices contábeis como forma de comprovação da boa situação 
financeira das empresas participantes de uma licitação está prevista no Artigo 31 da Lei Federal 
8.666/93, em seus parágrafos 1 ° e 5°, que são transcritos a seguir: 

,,§ 1° - A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade 
financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá de assumir 
caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos 
de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou de lucratividade. 

§ 5° - A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de 
forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e 
devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha 
dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores 
não usualmente adotados para a correta avaliação da situação financeira 
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação . .. 

A presente justificativa é, precisamente a exigida no § 5°. 

Os índices contábeis que se propõem constem do edital de licitação para a escolha da futura . 
concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Itapema são o índice . 
de liquidez corrente, o índice de liquidez geral e o grau de end' idamento. 

As definições desses três itens são as seguintes: 

Índice de Liquidez Corrente: é o cociente do ativo circulante p lo passivo circulante. 

Índice de Liquidez Geral: é o cociente da soma do ativo cir u1ante e realizável a longo prazo pela 
soma do passivo circulante e do exigível a longo prazo. 

Grau de endividamento: é o cociente da soma do passivo circ lante e exigível a logo prazo pelo ativo 
total. 

O primeiro desses três índices reflete a capacidade da empres de honrar pagamentos de curto prazo. 
Julga-se que o valor mínimo desse índice deve ser de 2,00 (d is inteiros), ou seja, para cada R$ 1,00 
(um real) de compromissos de curto prazo a empresa deverá d' por de pelo menos R$ 2,00 (dois reais) .. 
em seu ativo de curto prazo. Trata-se de uma condição mínima de liquidez para fazer face ao início de 
uma concessão que exigirá grande parte dos investimentos a curto prazo. 

O segundo desses três índices reflete a capacidade da empresa de honrar pagamentos a longo prazo. 
Julga-se que o valor mínimo deva ser de 1 . ínteiro), ou seja, para cada R$ 1,00 (um real) de 
compromissos a longo prazo a empresa ç;: dispor.de pelo menos R$ 1,00 (um real centavos) em 
seu ativo de longo prazo. !f ~I" 
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Justifica-se a adoção deste índice como exigência porque a maior parte dos compromissos a serem 
assumidos pela adjudicatária do contrato serão constituídos de financiamentos de longo prazo para a 
execução dos investimentos de responsabilidade da futura concessionária. 

o terceiro índice reflete a disponibilidade da empresa (grau de endividamento atual) em contrair esses 
empréstimos. Quanto mais baixo for o grau de endividamento da empresa, maior será a 
disponibilidade da mesma para contrair financiamentos, respeitados os limites de Capital Social e 
Patrimônio a serem exigidos. Julga-se que o valor máximo deste índice deve ser de 0,50 (cinqüenta 
centésimos), ou seja, para cada R$ 1,00 (um real) de Passivo Circulante adicionado ao exigível de 
longo prazo da empresa, esteja comprometido apenas R$ 0,50 (cinqüenta centavos) do seu ativo total. 

. ' 

Face ao exposto, julga-se estarem satisfeitas as exigências constantes do Artigo 31 da Lei Federal 
8.666/93. /7 

de ltapema, 16 ~ezembro de 2003. 

I . ' 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 004/2003 

ANEXO 22 

MODELO DE DECLARACÃO DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS DO EDITAL 

DECLARACÃO 

. ' 

À 
Comissão Especial de Licitação. 

Ref.: Edital n° 004/2003 
Prefeitura Municipal de Itapema 

Prezados Senhores: 

A empresa .. .. .. .... ...... ...... .. ........ .. , estabelecida na ... ... ....... ... .... ..... , na Cidade de ............... , 
Estado... .. ...... .... .... ... ... pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) abaixo firmado(s), atendendo à 
disposição do Edital em epígrafe, declara que tem pleno conhecimento das condições do referido 
Edital e seus anexos e das regras desta Concorrência, da concessão e da legislação a que estão 
subordinadas, aceitando-as integralmente. sem qualquer restrição. 

Declara outrossim, que recebeu, no devido tempo e de forma satisfatória, todas as informações e os 
esclarecimentos considerados necessários para a elaboração dos Documentos de Habilitação, Proposta 
Técnica e Proposta Tarifária que esta sendo apresentada, pela qual assume total responsabilidade. 

Local e data 

Nome: 
Cargo: 
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