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1. INTRODUÇÃO  

 

 A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, por meio da sua 

Diretoria, em atendimento à deliberação Resolução de Diretoria n.º023/2016, promove 

o presente Procedimento de Autorização de Estudos (PAE) n.º 01/2016, nos termos do 

art. 21, da Lei federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei Estadual Complementar 

nº 609, de 18 de fevereiro de 2011, e Decreto estadual n.º21.101, de 09 de agosto de 

2016.  

 No âmbito do procedimento em epígrafe, a CAERD objetiva selecionar e 

autorizar pessoa jurídica de direito público ou privado para que elabore e apresente 

Estudos Técnicos de viabilidade relativos: 

 À estruturação e posterior licitação de projeto que terá, por escopo, a delegação 

dos serviços de saneamento básico nos municípios atualmente servidos pela 

CAERD; 

 Ao alinhamento das atividades empresariais, estrutura e governança da CAERD 

ao contexto de delegação de serviços de saneamento 

 Além das atividades relacionadas à elaboração propriamente dita dos Estudos 

Técnicos, a Autorizada deverá assessorar tecnicamente a CAERD na: 

 Revisão, aperfeiçoamento e complementação dos Estudos Técnicos durante 

Todo o processo de elaboração dos Estudos Técnicos e formatação do Projeto; 

 Interação com potenciais licitantes e investidores do Projeto;  

 Condução do processo de licitação do Projeto, apoiando inclusive a elaboração 

de respostas aos questionamentos e impugnações eventualmente apresentados 

por licitantes e outros interessados; 

 O presente Termo de Referência tem por objetivo prover, aos requerentes de 

autorização, para efeito e preparação de suas propostas técnicas e detalhamento de 

suas experiências, nos termos dos itens 5.6 e 5.7 do Edital de Chamamento Público n.º 

01/2016, diretrizes e informações sobre (i) o conteúdo dos Estudos Técnicos e (ii) as 
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demais atividades que serão executadas pela Autorizada ao longo da estruturação e 

licitação do Projeto. 

 

 No desenvolvimento dos Estudos Técnicos e deslinde das demais providências 

compreendidas neste Termo de Referência/TR, conforme detalhados nos tópicos a 

seguir, a Autorizada deverá compor suas equipes com profissionais aptos e dotados de 

formação e expertise nos seguintes campos de conhecimento: Gestão e integração 

(Project Management Office/PMO); Engenharia; Econômico-Financeiro; Jurídico-

regulatório; Contábil e Comunicação.  

 

2. DEFINIÇÕES 

 

 Sem prejuízo das definições constantes do item 2 do Edital de Chamamento 

Público, os termos evidenciados abaixo assumirão, para os fins deste Termo de 

Referência, as seguintes definições:         

 Autorizada: Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado que, em 

atendimento aos critérios estabelecidos no Edital de Chamamento Público, 

venha a obter autorização para elaborar e apresentar os Estudos Técnicos. Para 

os fins do presente Termo de Referência, a figura da Autorizada contempla todo 

o conjunto de pessoas físicas e jurídicas que atua coordenadamente na 

execução dos diferentes segmentos dos Estudos Técnicos (jurídico-regulatórios, 

econômico-financeiros, engenharia, comunicação e gestão e integração de 

equipes).   

 Estudo do Projeto: Estudo de viabilidade sobre a modelagem técnica, 

econômico-financeira e jurídico-regulatória do Projeto;  

 Estudos Técnicos: Conjunto de projetos, levantamentos, investigações, 

estudos e quaisquer outros documentos, que serão elaborados pela Autorizada 

e que terão por conteúdo o Estudo do Projeto e o Plano de Atuação da CAERD.  

 Plano de Atuação da CAERD: Conjunto de estudos e levantamentos com 

propostas de ações para a CAERD no sentido de alinhar suas atividades 
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empresariais, estrutura e governança ao contexto de desestatização de serviços 

de saneamento.  

 

 Projeto: Desestatização dos serviços de saneamento básico prestados 

atualmente nos municípios atendidos pela CAERD, conforme o escopo a ser 

definido pelo Estudo do Projeto.  

 

3. PREMISSAS  

 Na elaboração do Estudo do Projeto, a Autorizada deverá considerar as 

seguintes premissas:  

 Meta de cobertura de 90% dos serviços de abastecimento de água em 10 

(dez) anos em áreas urbanas; 

 Meta de cobertura de 80% dos serviços de esgotamento sanitário em até 15 

(quinze) anos em áreas urbanas pelo responsável pela implantação dos 

serviços de saneamento. 

 O Estudo do Projeto deverá apontar (a partir da composição de diferentes 

cenários de escopo, investimentos e composição de lotes de municípios) a viabilidade 

de a concessionária atingir as metas de cobertura acima, dimensionando, para tais 

cenários, o volume de investimentos necessários e impactos na rotina das cidades e no 

meio ambiente. No decorrer do Estudo do Projeto, poderão ser propostas novas metas 

de cobertura e/ou novos prazos de atingimento das metas. 

 Na composição dos diferentes cenários possíveis para o Projeto, deve ser 

destacada, com a finalidade de pautar o processo decisório da CAERD, a relação entre 

as seguintes variáveis: 

 O valor a ser potencialmente recebido pela CAERD e/ou Estado de Rondônia 

em decorrência da desestatização dos serviços; 

 As metas de cobertura dos serviços de saneamento; e  

 Os preços tarifários a serem praticados para a prestação dos serviços pelo(s) 

concessionário(s).  
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 A elaboração do Plano de Atuação da CAERD, relacionado à adequação das 

atividades, estrutura e governança da CAERD, deverá considerar os resultados e 

cenários definidos pelo Estudo do Projeto.  

 

4. ESTUDO DO PROJETO 

 

 

 O Estudo do Projeto contemplará uma série de atividades de cunho econômico-

financeiro, jurídico-regulatório, de engenharia e de comunicação relativa aos municípios 

atualmente atendidos pela CAERD. Nesse sentido, a área objeto do Projeto abrange 

um total de 40 (quarenta) Municípios e os Distritos, do Estado de Rondônia, conforme 

apresentado na Figura 01 (vide abaixo), sendo eles: Alto Paraíso, Ariquemes, Cabixi, 

Cacaulândia, Candeias do Jamari, Castanheiras, Cerejeiras, Colorado do Oeste, 

Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-

Paraná, Machadinho do Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, 

Nova Brasilândia do Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro 

Preto do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Pimenteiras do Oeste, Porto Velho, Presidente 

Médici, Rio Crespo, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste, São Felipe do Oeste, São 

Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari e 

Vale do Paraíso, podendo ocorrer inclusão e/ou exclusão de algum desses Municípios 

no decorrer do processo.  

Para os fins buscados pelo presente Termo de Referência, deve-se 

compreender: (i) o serviço de fornecimento de água como aquele que abrange as 

atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 

potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de 

medição; (ii) o serviço de esgotamento sanitário como aquele constituído pelas 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento 

e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o 

seu lançamento final no meio ambiente. 
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 Afora as atividades detalhadas neste Termo de Referência, a Autorizada deverá 

disponibilizar profissionais técnicos dos seus quadros para apoiar a CAERD na 

execução das seguintes atividades: 

 Interação com potenciais licitantes e investidores do projeto, inclusive em 

roadshows, na Audiência Pública e nas respostas aos questionamentos 

apresentados no período de Consulta Pública; 

 Interação e resposta aos questionamentos formulados pelos órgãos de 

controle do Estado de Rondônia e outros entes e órgãos da Administração 

Pública do referido Estado; 

 Fase externa do processo licitatório, especialmente no que tange à resposta 

aos questionamentos ao edital e contrato apresentados e eventuais 

impugnações e recursos manejados em sede administrativa; 

 Na execução de todas as atividades mencionadas a seguir e elaboração dos 

respectivos produtos, a Autorizada deverá incluir, no escopo de suas atividades, a 

gestão e integração de suas equipes (identificada no jargão de serviços consultivos 

como Project Management Office/PMO). 
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Figura 01 – Municípios Atendidos pela CAERD 

 

 

4.1. Diagnóstico da Situação Atual 

 Neste segmento dos Estudos do Projeto será realizada a análise e avaliação dos 

sistemas de infraestrutura existentes, principalmente, no que concerne aos sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Serão executadas as seguintes 

atividades: 

 Coleta de dados e informações dos estudos e projetos executados; 

 Coleta de informações cadastrais de sistemas existentes de água e esgoto, 

incluindo estações de tratamento, estações elevatórias, boosters, 

reservatórios, redes de distribuição e redes coletoras; 

 Caracterização da prestação de serviços de água e esgoto: estruturas 

implantadas, gestão comercial, perdas, inadimplências; 

 Análise e consolidação de estudos existentes; 
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 Análise das estruturas em andamento, como as obras contratadas, e em 

execução ou com recursos já assegurados, em especial pela própria 

CAERD. 

 Reavaliação da área total urbana das cidades atualmente servidas pela 

CAERD tendo em vista os projetos em execução e novos adensamentos 

urbanos; 

 Compatibilização com os projetos e planos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário existentes; 

4.2. Análise Ambiental 

 A Autorizada deverá: 

 Identificar os diferentes atores e as etapas do processo de licenciamento 

ambiental para implementação dos serviços de saneamento;  

 Estimar os custos e riscos relativos ao licenciamento ambiental, 

considerando os investimentos e obras compreendidos no projeto; 

 Avaliar a capacidade de assimilação de cargas poluidoras dos atuais corpos 

receptores. 

4.3. Estudo de Demanda 

 A análise da demanda consistirá em estimar os beneficiários que deverão ser 

atendidos pelos sistemas de saneamento que serão implementados durante o prazo da 

vigência contratual, de forma a subsidiar e dimensionar a oferta de serviços, 

considerando: 

 A população atendida; 

 A população a ser atendida; 

 A área geográfica; 

 A qualidade dos serviços; 

 O valor das tarifas. 

4.4. Dimensionamento da Oferta 

 A Autorizada deverá dimensionar a oferta dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário a serem prestados à população em todas as suas etapas. 
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Tal dimensionamento deverá compreender a descrição dos sistemas de fornecimento 

de água e esgotamento sanitário, considerando: 

 A demanda a ser atendida; 

 O nível de qualidade almejado; 

 Parâmetros de benchmarking;  

 As redes de água e de esgotamento separadoras existentes, as redes de 

drenagem, rios e valões e as estações de tratamento instaladas, definindo 

seus percentuais de partida como condutores de esgoto, e assumindo como 

estratégia a implementação gradual dos sistemas de coleta e tratamento 

e ampliação do tratamento de efluentes; 

 Descrição da solução adequada para a prestação dos serviços, contendo os 

requisitos técnicos mínimos para: 

a) Operação e exploração dos serviços; 

b) Manutenção e conservação das infraestruturas envolvidas; 

c) Exploração dos serviços complementares; 

d) Gestão comercial dos serviços; 

4.5. Estudo Referencial de Engenharia 

  O Estudo referencial de engenharia possuirá nível de detalhamento suficiente 

para viabilizar (i) o atendimento aos requisitos legais para a licitação do projeto, (ii) a 

qualificação e quantificação da solução adequada para a prestação dos serviços e (iii) 

a obtenção de insumos necessários para a preparação do modelo econômico-financeiro 

do projeto e documentos da licitação.  

 

 Sem prejuízo de outros elementos e requisitos que se façam necessários para o 

atingimento dos objetivos acima, o estudo referencial de engenharia deverá 

compreender os itens a seguir.  

 A identificação e análise dos seguintes elementos: 

a) As redes de água e de esgotamento separadoras existentes; 

b) As redes de drenagem que recebem e contribuem com esgoto 

nos rios e valões; 
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c) As estações de tratamento e outros componentes e 

instalações já existentes; 

d) O valor dos investimentos planejados para o sistema de 

saneamento que contempla dos municípios do Estudo do 

Projeto, inclusive obras e serviços de engenharia em geral, 

abrangendo todos os investimentos em execução, previstos, 

contratados e a contratar, bem como os respectivos 

cronogramas;  

e) Os orçamentos, realizados e a realizar, bem como 

informações sobre as fontes de recursos utilizadas ou que 

serão acessadas para a execução dos orçamentos;  

f) Informações e estudos eventualmente já conduzidos pela 

CAERD e Estado de RO relativos à universalização do 

abastecimento de água e esgotamento. 

 Com base na identificação e análise dos itens acima, sem prejuízo de outros que 

a CAERD entenda pertinentes e tenha acesso durante a execução dos Estudos 

Técnicos, o estudo referencial de engenharia deverá conter, no mínimo:     

 Desenvolvimento da(s) solução(ões) escolhida(s), inclusive soluções 

temporárias; 

 Requisitos técnicos e operacionais mínimos, globais e localizados, para as 

facilidades a serem construídas; 

 Requisitos para a construção complementar da rede e demais subsistemas; 

Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos 

a incorporar à obra; 

 Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos; 

 Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra; 

 Memorial descritivo e de cálculo com orçamento do custo global da obra, 

fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente 

avaliados (CAPEX);  

 Memorial descritivo e de cálculo com orçamento dos custos de operação e 

manutenção dos serviços prestados (OPEX); 

 Apresentação do cronograma físico; 
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 Identificar as obras futuras e em andamento por diversos agentes, incluindo 

o cronograma físico e seus orçamentos; 

 Orientar a identificação dos imóveis a serem desapropriados pelo Estado, 

com seus devidos custos e cronograma;  

 Fornecimento de informações e outros insumos técnicos, restritos aos 

serviços de esgotamento e fornecimento de água, suficientes para a (i) 

elaboração dos planos municipais de saneamento básico/PMSB pelos 

municípios que ainda não disponham de tal instrumento e (ii) adaptação de 

planos de saneamento existentes, porém desalinhados em relação ao 

escopo final do Projeto.  

 Avaliar a pertinência e viabilidade técnica de utilização, no Projeto, de 

soluções temporárias para a coleta e transporte de esgotos atualmente 

lançados na rede pluvial ou diretamente em corpos hídricos, em especial o 

Sistema Antecipado de Coleta – SAC, considerando no estudo as diferentes 

técnicas aplicáveis a tal sistema. O SAC, também conhecido como Tempo 

Seco, consiste na interceptação, captação e tratamento de esgoto em rios, 

riachos e canais antes destes desaguarem numa lagoa, mar ou baía. 

 Realizar Projeto Hidráulico das redes de água e dos coletores de esgoto 

(bem como de boosters, estações elevatórias, reservatórios, ETEs e ETAs) 

com o dimensionamento dos diâmetros, declividades, velocidades do fluxo, 

caixas de registros ou poços de visita, cotas de assentamento; 

dimensionamento; e especificações de materiais; 

  Sem prejuízo da condução das suas próprias pesquisas, levantamentos, 

análises e projeções, as quais deverão ser realizadas com vistas a identificar, 

dimensionar e planejar as intervenções necessárias à prestação de serviços de 

esgotamento sanitário e água, a Autorizada poderá utilizar informações e materiais 

previamente existentes e que sejam disponibilizados pela CAERD. 

4.6. Elaboração de Plano de Negócios para a delegação dos serviços de 

saneamento 

 A análise financeira do Projeto será consubstanciada num modelo econômico-

financeiro, o qual deverá: (i) possibilitar a alteração de premissas para a simulação de 
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diferentes cenários para o Projeto; (ii) assimilar as informações e variáveis abaixo 

detalhadas, em especial:  

a) Análises de Sensibilidade; 

b) Determinação de taxa de desconto compatível com as características e 

riscos de setor, utilizando-se o Custo Médio Ponderado de Capital 

(“WACC”), apurado com base no modelo de Capital Asset Pricing Model 

(“CAPM”), para descontar os fluxos de caixa do Projeto; 

c) Apuração de Valor/Retorno Financeiro (Taxa Interna de Retorno – TIR, 

Valor Presente Líquido – VPL e Payback); 

d) Avaliação do perfil ótimo de endividamento, examinando as 

possibilidades de financiamento à luz de condições atualmente 

praticadas no mercado, propondo alternativas de captação de recursos 

compatíveis com o fluxo de caixa estimado 

e) Análise de Indicadores de Endividamento do Projeto (ICSD – Índice de 

Cobertura de Serviços da Dívida, Patrimônio Líquido/ Ativo; 

EBITDA/Dívida Líquida); 

f) Análise de Indicadores de Rentabilidade (Margens EBITDA e Líquida); 

g) Valor do Contrato; 

h) Valor da Outorga; 

i) Valor das Contraprestações, se houver. 

A análise Econômico-Financeira do Projeto deverá possibilitar a elaboração de 

um Plano de Negócios referencial para o Projeto, considerando as premissas e decisões 

de escopo informadas pela CAERD. Tal plano não vinculará a atuação do futuro 

concessionário, funcionando apenas como instrumento de apoio às decisões da 

CAERD.  

 

4.7. Prazo 

A Autorizada deverá determinar o prazo da implementação dos serviços de saneamento 

de modo a atender o requisito legal, a amortização do capital do empreendimento, a 

remuneração do responsável pela implementação dos serviços de saneamento e o 

desgaste da infraestrutura a ser implementada. 
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4.8. Estimativa de Fluxos de Caixa 

A Autorizada deverá: 

 Estimar os fluxos das entradas de caixa com as receitas próprias provenientes 

da prestação de serviço, considerando os resultados da modelagem 

econômico-financeira; 

 Considerar, na eventualidade de se tornarem necessários para o Projeto:  

i. As receitas extraordinárias em potencial;  

ii. O valor das contraprestações pecuniárias; 

iii. O valor dos aportes público; 

iv. O valor de salvamento da parcela ainda não depreciada 

de bens reversíveis (parcela não depreciada). 

v. Outros fluxos identificados no curso da modelagem 

 Estabelecer o valor da contraprestação pecuniária a ser paga pelo Poder 

Público, de modo a assegurar remuneração adequada, se for o caso.  

 Estimar os fluxos das saídas de caixa com:  

1. Investimentos; 

2. Serviço da dívida; 

vi. Operação e manutenção (detalhados); 

vii. Seguros; 

viii. Necessidade de capital de giro; 

ix. Valor de outorga, quando for o caso; 

x. Tributos; 

xi. Taxa de regulação/fiscalização; 

xii. Remuneração dos ativos pré-existentes. 

xiii. Outros fluxos identificados no curso da modelagem 

Para o cálculo das receitas próprias provenientes da prestação de serviço, será 

necessário adotar valores de tarifas ou formas equivalentes de remuneração, ouvida a 

autoridade pública responsável.  
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4.9. Apuração de Valor/Retorno Financeiro 

  A viabilidade do projeto será calculada, considerando o VPL e a TIR do Projeto 

e do acionista. 

4.10. Modalidade de Implementação dos Serviços de Saneamento 

 A partir dos estudos realizados, o Estudo do Projeto apresentará a modalidade 

contratual adequada para implementação dos serviços de saneamento (ex. venda do 

controle acionário da CAERD, concessão, subconcessão, parceria público-

privada/PPP).  

Caso os estudos econômico-financeiros apontem que o tipo contratual adequado 

é uma PPP, a Autorizada deverá elaborar estudo que comprove a conveniência e a 

oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que justifiquem a opção 

pela forma de parceria público-privada (Value for Money), nos termos do preconizado 

pelo art. 10, I, “a”, da lei federal n.º 11.079/2004. 

O relatório conclusivo da avaliação econômico-financeira do Projeto deverá 

contemplar todos os elementos destacados acima, em especial a descrição da 

metodologia empregada, as principais premissas adotadas, contendo as planilhas de 

projeções, a identificação e análise das alternativas de investimentos, os resultados 

obtidos e suas conclusões, com a recomendação do preço mínimo das ações e/ou valor 

mínimo de outorga e/ou valor da contraprestação, acompanhado de sumário executivo 

consolidado. 

4.11. Caracterização da Região de Intervenção do Projeto 

 Tendo por base as atividades descritas nos tópicos anteriores, relativas às 

análises empreendidas nos municípios atualmente atendidos pela CAERD 

(mencionados no início deste tópico 4), a Autorizada deverá apresentar um produto 

dispondo sobre a configuração territorial recomendada para o Estudo do Projeto, 

considerando a viabilidade técnica e financeira da prestação dos serviços, inclusive no 

que tange à possibilidade de composição de diferentes lotes de municípios, que poderão 

ser eventualmente adjudicados em processos licitatórios distintos.    
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4.12. Elaboração de Caderno de Encargos 

Compreenderá a execução do caderno de encargos descritivo para os sistemas 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para cada um dos     ativos 

atualmente existentes e para os ativos que vierem a ser construídos pelo 

concessionário. 

4.13. Indicadores de Desempenho 

  O Estudo do Projeto deverá desenvolver um Quadro de Indicadores de 

Desempenho (QID), representado por um conjunto de medidores utilizados para a 

mensuração da disponibilidade e do desempenho operacional do parceiro privado, com 

a definição do padrão aceitável e de redutores financeiros para o caso de não 

conformidade na execução do contrato. Na preparação dos indicadores de 

desempenho, a diretriz é que estes funcionem como parâmetros que possibilitem uma 

correlação entre a remuneração do concessionário e os resultados por ele obtidos com 

a implementação do projeto.  

  Os indicadores de desempenho deverão estar preferencialmente agrupados nas 

áreas de investimento, operacional, ambiental, social e financeira. Os indicadores 

propostas e sua forma de mensuração serão convertidos pela Autorizada em um anexo 

do contrato de desestatização.  

 

4.14. Estudos Jurídicos 

  O segmento jurídico do Estudo do Projeto compreende um conjunto adequado 

de providências necessárias para a preparação dos documentos da licitação e condução 

do certame concessório. O escopo inclui a elaboração de opinativos, relatórios técnicos 

e minutas diversas relacionadas ao Estudo do Projeto, atendendo, no mínimo, às 

seguintes atividades: 

j) Análise dos documentos relativos à gestão associada, constituída entre 

a CAERD e os municípios onde a empresa presta serviços, analisando, 

entre outros fatores: 
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i. A conformidade das leis autorizativas, convênios de 

cooperação e contratos de programa à disciplina 

instituída, entre outras, pelas Leis Federais n.º 

11.107/2005 e 11.445/2007; 

ii. A adequação aos requisitos de validade estabelecidos 

pela legislação aplicável, principalmente os previstos no 

art. 11, da lei federal n.º 11.445/2007;  

iii. Outros elementos que venham a ser entendidos ao longo 

da execução dos Estudos do Projeto como pertinentes 

para a desestatização dos serviços de saneamento, tais 

como prazo, objeto, admissibilidade de delegação dos 

serviços a terceiros. 

k) Identificação, mapeamento e organização da legislação que rege as 

atividades da CAERD e a prestação dos serviços de saneamento no 

Estado de Rondônia, inclusive normativos editados pelos entes que 

desempenham funções de regulação setorial e ambiental, tanto no plano 

estadual como nos municípios abrangidos pelo projeto, identificando 

regras vigentes que representem riscos ou comprometam a viabilidade 

jurídica de aspectos importantes do projeto; 

l) Preparação de apresentações, relatórios e opinativos jurídicos de temas 

afetos ao projeto, que se mostrem necessários ao longo do Projeto ou 

que venham a ser trazidos pelas equipes da CAERD ou do governo do 

Estado de Rondônia, descrevendo os riscos identificados a partir da 

análise da legislação e jurisprudência pertinentes, propondo 

interpretações e alterações legislativas que mitiguem os riscos 

identificados. 

m) Identificação de práticas e estratégias adotadas em outros projetos de 

participação privada em infraestrutura, sobretudo por meio de 

concessões, que se revelem pertinentes para a realização do Projeto; 

n) Análise dos arranjos institucionais e contratuais juridicamente possíveis 

para a contratação do Projeto, considerando as características inerentes 

de cada modelo (p.ex. venda do controle acionário da CAERD, 

concessão, parceria público-privada, subconcessão, subdelegação) e a 
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sua adequação à legislação aplicável aos contratos de concessão, ao 

setor de saneamento e aos precedentes judiciais pertinentes (a exemplo 

da decisão proferida pelo STF para a ADI 1842/RJ).  

o) Elaboração de versões preliminares e definitivas de edital, contrato de 

desestatização e respectivos anexos técnicos de natureza jurídica; 

p) Discussão dos principais aspectos do edital, tais como: vantagens e 

desvantagens da divisão do objeto do projeto em lotes; requisitos de 

habilitação técnica; requisitos de qualificação econômico-financeira; 

possibilidade de participação de licitantes estrangeiros; formação de 

consórcios e eventuais limitações ao número e perfil de participantes; 

critério de julgamento. 

q) Discussão dos principais aspectos do contrato, tais como: o regramento 

dos procedimentos de revisão e reajuste de tarifas; reequilíbrio 

contratual; regramento da relação jurídica, institucional e comercial entre 

CAERD, concessionária e entidades de regulação do Estado de 

Rondônia;  

r) Elaboração de versões preliminares de matriz contratual de riscos, 

considerando os riscos inerentes ao projeto e possíveis mitigadores, 

segundo as melhores práticas adotadas em outros projetos do setor de 

saneamento;  

s) Elaboração de versões preliminares de projetos de lei, decretos e outros 

atos normativos administrativos que se revelem, no curso da modelagem, 

necessários para viabilizar juridicamente a desestatização dos serviços, 

no modelo contratual adotado; 

t) Elaboração de atos de natureza societária relativos à CAERD, 

eventualmente necessários para a viabilização do Projeto.  

u) Suporte na interação (inclusive na resposta a questionamentos) entre 

CAERD e outros entes públicos da administração do Estado de 

Rondônia, principalmente com aqueles encarregados da regulação 

ambiental, tribunais de contas e outros entes que executem atividades de 

fiscalização e controle. 
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v) Suporte durante o período de consulta pública, auxiliando na resposta 

aos questionamentos e contribuições apresentados e na interação com 

potenciais licitantes; 

w) Suporte durante o procedimento licitatório, por meio da resposta a 

questionamentos e impugnações apresentados por licitantes.  

 

4.15. Mapeamento de potenciais licitantes 

A Autorizada deverá: 

x) Mapear os principais atores do mercado no setor de saneamento, 

nacionais e internacionais, analisando e apontando as suas principais 

características econômico-financeiras; 

y) Realizar análise de sensibilidade entre (i) o escopo e dimensão do projeto 

e (ii) as características técnicas e financeiras identificadas dos potenciais 

licitantes e  

z) Preparar material sobre o Estudo do Projeto para exposição em road 

shows e sondagens com potenciais licitantes que manifestem interesse 

em participar destes eventos; 

aa) Participar de reuniões com a CAERD para a apresentação de 

informações e discussão de temas como potenciais investidores, nos 

termos do admitido pela legislação, sempre zelando pela isonomia e 

transparência no exercício desta interação. 

 

5. PLANO DE ATUAÇÃO DA CAERD 

 

Visando uma avaliação das atividades, estrutura e governança da CAERD e 

adaptação da CAERD ao novo contexto de desestatização dos serviços de saneamento, 

a Autorizada deverá elaborar Plano de Atuação da CAERD, instrumento que conterá 

proposições e diligências indicadas a seguir, e que deverão ser elaboradas conforme o 

modelo de desestatização definido ao longo do desenvolvimento dos Estudos Técnicos. 
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As seguintes atividades do Plano de Atuação, listadas abaixo, nos itens (i) a (iv), apenas 

deverão ser desenvolvidas se o modelo a ser adotado for a delegação dos serviços de 

água e esgoto, sem a venda da participação acionária da CAERD. 

 

(i) Proposta de aperfeiçoamento dos processos operacionais, 

administrativos e organizacionais atualmente adotados pela CAERD, de 

modo a adequar a atuação da empresa ao contexto de delegação dos 

serviços de saneamento; 

(ii) Proposta discriminando as atividades que devam permanecer exploradas 

diretamente pela CAERD e outras que possam ou devam ser objeto de 

terceirização e/ou delegação à prestadores privados, avaliando os 

impactos jurídicos e contábeis destas medidas, bem como o equilíbrio 

econômico-financeiro da empresa; 

(iii) Identificação de pontos críticos, ajustes necessários e recomendações 

para a adequação das atividades da empresa no contexto de delegação 

dos serviços de saneamento; 

(iv) Definição do montante de recursos que deverá ser vertido para a CAERD, 

a título de outorga pela delegação dos serviços de saneamento, 

necessário para garantir a sustentabilidade financeira das operações da 

empresa (no cenário de redefinição das suas atividades), não 

considerando eventuais fontes adicionais de recursos de terceiros ou 

aportes de capital pelo Estado de Rondônia; 

 

Independente do modelo de desestatização adotado, o Plano de Atuação deverá 

compreender: 

 Elaboração de um novo Plano de Negócios para a CAERD, incluindo 

projeção de fluxo de caixa para os horizontes de curto, médio e longo 

prazos, incluindo a interface com o projeto de concessão a ser 

estruturado; 

 Elaboração de um Plano de Transição, o qual deverá apontar as 

principais ações (principalmente a redefinição de processos e atividades 
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organizacionais) que devem ser implementadas durante os primeiros 

meses de execução do Projeto. 

 Preparação de relatórios, opinativos, apresentações e outros 

documentos, que estejam relacionados ao Plano de Atuação da CAERD. 

 Elaboração de minutas de documentos societários e outros documentos 

jurídicos que venham a se mostrar necessários para implementar as 

recomendações sugeridas no Plano de Atuação da CAERD.  

Para a elaboração do Plano de Atuação da CAERD e das proposições nele 

contempladas, a Autorizada deverá conduzir, previamente, os levantamentos e estudos 

que se façam necessários, buscando valer-se, sempre que possível, de informações, 

relatórios e estudos produzidos pela CAERD. 

Sem prejuízo de outras informações que se mostrem necessárias para a elaboração do 

Plano de Atuação da CAERD, entende-se que tal instrumento será elaborado a partir 

das atividades e levantamentos contemplados nos seguintes grupos: 

 Gestão e Processos  

 Mapeamento das principais competências do negócio, processos 

internos, estrutura organizacional, sistemas de controle de informações 

gerenciais e governança adotadas pela CAERD. 

 Análise do plano de negócios e estratégia da CAERD para o médio e 

longo prazo; 

 Avaliação da situação de gestão de pessoal, levando em conta os 

benefícios, a produtividade, o plano de cargos e salários, abrangendo 

representações dos empregados e aspectos sindicais; 

 Econômico-Financeira  

 Avaliação da rentabilidade da operação atual da CAERD, com a 

segmentação em: 

a) ativos e negócios rentáveis, potencialmente rentáveis e 

os que necessitam de subsídios; 
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b) municípios e regiões rentáveis, potencialmente 

rentáveis e os que necessitam de subsídios; 

 Análise dos principais ativos e passivos da empresa, considerando sua 

valoração e liquidação; 

 Análise do impacto de passivos em potencial; 

 Análise das regras de fixação e reajuste para as tarifas e suas 

implicações para a CAERD; 

 Devem-se considerar neste escopo também os seguintes aspectos 

econômico-financeiros enumerados nos itens 4.6 (subitens (a), (b), (c), 

(d), (e) e (f)), 4.8 e 4.9 deste Termo de Referência para fins de avaliação 

econômico-financeira da CAERD.  

 A avaliação econômico-financeira se dará com base no fluxo de caixa 

descontado da firma e apresentará as premissas adotadas, as planilhas 

de projeções, os resultados obtidos e suas conclusões com a 

recomendação do preço mínimo das ações, acompanhado de sumário 

executivo consolidado.  

 Jurídico-Contábil 

 Diagnóstico dos passivos já conhecidos e em potencial, de natureza 

fiscal, trabalhista, ambiental, societário, civil, administrativo e patrimonial; 

 Análise dos principais litígios atualmente em curso e em potencial, no 

âmbito administrativo e/ou judicial, que afetem ou possam afetar à 

CAERD, em especial os que impactem fortemente no fluxo de caixa da 

empresa; 

 Análise da relação jurídica entre CAERD e municípios onde a empresa 

opera, incluindo a análise da base contratual, legal e regulamentar 

existente. 

  Avaliar possíveis discrepâncias da política contábil adotada pela CAERD 

em relação aos princípios contábeis usualmente empregados pelas 

empresas do setor ou similares; 

 Efetuar procedimentos que assegurem, em base de testes, a adequação 

dos saldos das contas contábeis, tais como: (i) obtenção de análises 
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contábeis auxiliares preparadas pelas empresas, (ii) verificação de 

documentação suporte pertinente, (iii) exame dos principais contratos 

firmados com clientes, fornecedores, instituições financeiras e outras 

partes, e (iv) envio de cartas de confirmação de saldos a devedores e 

credores selecionados; 

 

 

 

6. COMUNICAÇÃO 

 

6.1. Análise de Stakeholders e Plano de Divulgação e Comunicação do 

Projeto 

 Durante o desenvolvimento dos Estudos Técnicos, a Autorizada deverá 

desenvolver e auxiliar a CAERD na concepção de uma estratégia de comunicação e 

divulgação com os principais stakeholders da empresa, como clientes, fornecedores, 

órgãos ambientais, agências reguladoras, comunidade, colaboradores, parceiros e 

sindicatos. A Autorizada deverá ainda elaborar um Plano de Divulgação e Comunicação, 

bem como apoiar a CAERD na sua implementação.  

 O objetivo buscado com a implementação do Plano de Divulgação e 

Comunicação é permitir um fluxo de informações precisas e adequadas, de modo que 

as partes interessadas no processo compreendam corretamente os objetivos buscados 

com a realização do Estudo do Projeto e do Plano de Atuação da CAERD, a importância 

da universalização dos serviços de saneamento no Estado de Rondônia e os papéis 

que serão assumidos pela CAERD.  

 Para cumprir tais objetivos, o Plano de Divulgação e Comunicação deverá atingir 

os principais formadores de opinião do setor, utilizando-se de ferramentas e meios 

inovadores de comunicação, de forma a prover informações claras, concisas e objetivas.  

 Na medida do que for necessário, os profissionais da Autorizada incumbidos do 

suporte nas atividades de comunicação e divulgação também poderão ser demandados 

para auxiliarem com os road shows do projeto e interação com potenciais licitantes.  
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7. GESTÃO DE INFORMAÇÕES 

 

A Autorizada deverá disponibilizar ferramenta para o armazenamento e 

compartilhamento de documentos, arquivos e informações relativas aos Estudos 

Técnicos (Data Room), que somente poderá ser acessada pelas equipes da Autorizada, 

CAERD ou terceiros autorizados por esta. 

Caberá à Autorizada dimensionar a capacidade e definir as características do 

Data Room tendo em vista as necessidades observadas para a elaboração dos Estudos 

Técnicos.   

 

8. PRODUTOS 

 

 Os Estudos Técnicos deverão ser apresentados para a análise e avaliação da 

CAERD conforme os produtos elencados nos Quadros 1, 2 e 3 a seguir.  

 A Autorizada, na formatação da sua proposta, plano de trabalho e cronograma, 

com o intuito de otimizar a gestão de seus recursos e conferir eficiência ao 

desenvolvimento dos Estudos Técnicos, dispõe de autonomia técnica para fracionar os 

produtos em relatórios parciais ou temáticos. 

 

Quadro 1: Produtos do Estudo do Projeto 

Produtos Itens 

A – Diagnóstico da Situação Atual 4.1 

C – Análise Ambiental 4.2 

D – Estudo de Demanda 4.3 
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E – Dimensionamento da Oferta  4.4 

F – Estudo Referencial de 

Engenharia 

4.5 

G – Plano de Negócios 4.6 

H – Caderno de Encargos 4.12 

I – Indicadores de Desempenho 4.13 

J – Estudos Jurídicos 4.14 

K – Caracterização da Região de 

Intervenção do Projeto 

4.11 

L - Mapeamento de potenciais 

licitantes 

4.15 

 

Quadro 2: Produtos do Plano de Atuação da CAERD 

Produtos Item 

A – Relatório com o levantamento 

de informações  

5 

B - Plano de Atuação da CAERD 5 

 

Quadro 3: Produto de Comunicação 

Produto Item 
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A – Análise de Stakeholders e 

Plano de Divulgação e 

Comunicação do Projeto 

6.1 

 

9. CRONOGRAMA E ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS TÉCNICOS  

 

A Autorizada deverá apresentar o cronograma de realização dos trabalhos a 

serem desenvolvidos em conformidade com os escopos dos Estudos do Projeto e Plano 

de Atuação da CAERD (Itens 4 e 5, respectivamente) e entrega dos Produtos (Item 6). 

O cronograma deverá dispor sobre os Produtos e a sua segmentação em relatórios 

parciais.  

 

O cronograma a ser elaborado e apresentado para aceitação pela CAERD 

deverá considerar que o prazo máximo para a entrega da primeira versão de todos os 

relatórios dos Estudos Técnicos será de até 6 (seis) meses, contados: 

 

(i) da data de publicação da Autorização ou  

(ii) da data de aprovação da solicitação de apoio técnico e financeiro por 

parte de instituições públicas de fomento que disponibilizem programas 

de apoio para a realização de Estudos Técnicos. 

 

A atuação da Autorizada na elaboração dos Estudos Técnicos deverá abranger 

adicionalmente: 

 

(i) a atualização, revisão, complementação e aperfeiçoamento dos referidos 

estudos, inclusive após o período inicial de 6 (seis) meses estipulado para 

a elaboração da primeira versão dos produtos;  

 



 

 

27 
 

CNPJ 05.914.254.001-39 – JUCER 11.3.0000011.1- SUFRAMA 710007.30-2-INSCR.EST. 00000000.27648-1 
AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046 

FAX (0XX69) 3216-1728 – TELEFONE (OXX69) 3216-1712– 0800-647-1950 
SITE: www.caerd-ro.com.br 

 

(ii) suporte à CAERD durante o processo de licitação, o qual deverá ser 

provido até (a) a assinatura do contrato de concessão ou (b) até o 

decurso do prazo de até 24 (vinte e quatro) meses contados da entrega 

da primeira versão dos Estudos Técnicos, o que ocorrer primeiro, 

incluindo-se neste apoio eventuais atualizações aos Estudos Técnicos; e 

 

(iii) a participação em reuniões, sempre que solicitado, com a CAERD, entes 

da Administração do Estado de Rondônia e instituições públicas de 

fomento apoiadoras do Projeto.   

 

Porto Velho, 01 de setembro de 2016 

 

 

IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZAMOR 
PRESIDENTE 

 

 


