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DEFINIÇÕES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

ANEXO II – DEFINIÇÕES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

No EDITAL e CONTRATO, salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos a 

seguir, grafados em maiúsculas, significarão: 

1. ANEXO(S): cada um dos documentos anexados tanto ao CONTRATO, quanto ao EDITAL. 

2. APÊNDICE(S): cada um dos documentos apensados aos ANEXOS, tanto ao CONTRATO, 

quanto ao EDITAL.   

3. ARRECADADOR(ES): são todas as instituições financeiras e/ou agentes arrecadadores, atuais e 

futuros, contratados pela COPASA para o recebimento da sua receita arrecadada em 

decorrência da prestação dos serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto 

no Estado de Minas Gerais, que será destinada à CONTA CENTRALIZADORA para fins de 

constituição e movimentação da CONTA VINCULADA, nos termos deste CONTRATO. 

4. BANCO DEPOSITÁRIO: é a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede na Cidade de Brasília, 

Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, inscrita no CNPJ sob nº00.360.305/0001-

04, ou sua sucessora a qualquer título, onde é mantida a CONTA CENTRALIZADORA, e onde serão 

abertas e mantidas a CONTA VINCULADA e a CONTA RESERVA, e que será responsável pelo 

recebimento e segregação das receitas da COPASA arrecadadas pelos ARRECADADORES, e pela 

movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, CONTA RESERVA e CONTA VINCULADA, conforme o 

presente CONTRATO. 

5. CAPACIDADE NOMINAL DO SES corresponde à capacidade nominal da infraestrutura de 

transporte e tratamento de esgoto disponível para operação. 

6. COMISSÃO: comissão de licitação da COPASA que será responsável por examinar e julgar 

todos os documentos e conduzir os procedimentos relativos à CONCORRÊNCIA. 

7. COMISSÃO TÉCNICA: é a comissão que tem por atribuição a emissão de pareceres sobre os 

temas oriundos deste CONTRATO a ela submetidos por qualquer das PARTES. 

8. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: é a presente contratação de parceira público-privada, na 

modalidade de concessão administrativa, para a execução do OBJETO do presente CONTRATO 

pela SPE, incluindo os SERVIÇOS de que a COPASA será usuária direta, nos termos da Lei Federal nº 

11.079/04 e da Lei Estadual nº 14.868/03. 

9. CONCORRÊNCIA: é o procedimento administrativo – Concorrência nº [●] –objeto do EDITAL e 

seus ANEXOS, por meio do qual foi selecionada a proposta mais vantajosa para a COPASA, com 

vistas à contratação da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
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DEFINIÇÕES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

10. CONSÓRCIO: associação de pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, instituições 

financeiras, entidades de previdência complementar, ou fundos de investimento. 

11. CONTA CENTRALIZADORA: é a conta corrente de titularidade da COPASA, aberta junto ao 

BANCO DEPOSITÁRIO, sob o número 500-0, na Agência 0935, ou outra conta que venha a ser 

aberta com a mesma finalidade, não movimentável pela COPASA, com movimentação exclusiva 

pelo BANCO DEPOSITÁRIO, na qual é centralizada a integralidade da receita decorrente da 

prestação, pela COPASA, de serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto no 

Estado de Minas Gerais. 

12. CONTA MOVIMENTO: é a conta corrente de titularidade da COPASA, aberta junto ao BANCO 

DEPOSITÁRIO sob número 3200-8, na Agência número 0935, ou outra conta que venha a ser 

aberta com a mesma finalidade, de livre movimentação da COPASA. 

13. CONTA RESERVA: é a conta corrente de titularidade da COPASA, vinculada ao cumprimento 

das obrigações pecuniárias assumidas pela COPASA no presente CONTRATO, aberta junto ao 

BANCO DEPOSITÁRIO, sob o número [*], Agência [*], ou outra conta que venha a ser aberta com 

a mesma finalidade, não movimentável pela COPASA, com movimentação exclusiva pelo 

BANCO DEPOSITÁRIO, de acordo com os termos e condições do presente CONTRATO e do 

CONTRATO DE VINCULAÇÃO DE RECEBÍVEIS FUTUROS, que deverá sempre conter saldo não inferior 

ao SALDO MÍNIMO, com as características e funções previstas na cláusula 28 – DA GARANTIA DE 

PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇAÕ MENSAL do CONTRATO e no CONTRATO DE VINCULAÇÃO 

DE RECEBÍVEIS FUTUROS. 

14. CONTA VINCULADA: é a conta corrente de titularidade da COPASA, aberta junto ao BANCO 

DEPOSITÁRIO, a ser indicada no CONTRATO DE VINCULAÇÃO DE RECEBÍVEIS FUTUROS, não 

movimentável pela COPASA, com movimentação exclusiva pelo BANCO DEPOSITÁRIO, de 

acordo com os termos e condições deste CONTRATO e do referido CONTRATO DE VINCULAÇÃO 

DE RECEBÍVEIS FUTUROS, destinada a receber a RECEITA VINCULADA e com características e 

funções previstas na cláusula 2828 – DA GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇAÕ 

MENSAL do CONTRATO. 

15. CONTRAPRESTAÇÃO MÁXIMA: é soma da PARCELA POR DEMANDA e da PARCELA POR 

DISPONIBILIDADE MÁXIMA, previstas no ANEXO - PLANO DE NEGÓCIOS. 

16. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL: é a remuneração mensal a que a SPE faz jus em decorrência da 

execução do OBJETO da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, a ser paga pela COPASA à SPE, 

composta pela PARCELA POR DEMANDA e pela PARCELA POR DISPONIBILIDADE indicada na 

PROPOSTA COMERCIAL da ADJUDICATÁRIA, que será calculada conforme especificado neste 

CONTRATO e ANEXOS. 
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DEFINIÇÕES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

17. CONTRATO: é o presente instrumento jurídico a ser celebrado entre a COPASA e a SPE, que 

rege a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

18. CONTRATO DE PROGRAMA: é o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Divinópolis 

e a COPASA, por meio do qual o município concede à COPASA a prestação dos serviços de 

saneamento básico até o ano de 2041. 

19. CONTRATO DE VINCULAÇÃO DE RECEBÍVEIS FUTUROS: é o contrato celebrado entre a COPASA, 

a SPE e o BANCO DEPOSITÁRIO, que regula as obrigações das PARTES e do BANCO DEPOSITÁRIO e 

demais condições pertinentes à GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA COPASA. 

20. COPASA: é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, sociedade de economia mista 

integrante da Administração Pública Indireta Estadual, criada pela Lei Estadual nº 6.084, de 15 de 

maio de 1973, que celebra o presente CONTRATO com a SPE, ou sua sucessora a qualquer título. 

21. CRONOGRAMA: é o cronograma físico para desenvolvimento das OBRAS, que deverá ser 

apresentado pela SPE e aprovado pela COPASA nos termos deste CONTRATO e ANEXOS TERMO 

DE REFERÊNCIA e REMUNERAÇÃO E MECANISMO DE REMUNERAÇÃO, no qual constarão as ações 

e os respectivos marcos, observando-se o MARCO FINAL DO CRONOGRAMA e as diretrizes fixadas 

pela COPASA. 

22. CVM: Comissão de Valores Mobiliários. 

23. DATA-BASE: é a data-base a ser considerada para fins de reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, 

definida como sendo a data de entrega dos envelopes com a DOCUMENTAÇÃO. 

24. DOCUMENTAÇÃO: é a documentação a ser entregue, nos termos deste EDITAL, pelas 

PROPONENTES, abrangendo a GARANTIA DE PROPOSTA, a PROPOSTA COMERCIAL e os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

25. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: conjunto de documentos que demonstram a habilitação 

jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica das PROPONENTES. 

26. DOE: Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

27. EDITAL: é o instrumento convocatório e seus ANEXOS, regulador dos termos e condições da 

LICITAÇÃO. 

28. EEEs: são as Estações Elevatórias de Esgoto contempladas no OBJETO do CONTRATO. 

29. ETAs: Estações de Tratamento de Apoio contempladas no OBJETO do CONTRATO. 

30. ETEs: são as estações elevatórias de tratamento de esgoto do SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO DE DIVINÓPOLIS que compõem o OBJETO. 
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DEFINIÇÕES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

31. FATOR DE DISPONIBILIDADE: é o índice de disponibilidade da infraestrutura para tratamento 

efetivo de esgoto pela SPE, obtido por meio da divisão da CAPACIDADE NOMINAL DO SES pela 

meta de disponibilidade prevista, que incidirá sobre a PARCELA DE DISPONIBILIDADE com a 

finalidade de se apurar o percentual devido em função da parcela da infraestrutura 

efetivamente disponibilizada pela SPE. 

32. FINANCIADOR(ES): instituições financeiras responsáveis pelos financiamentos à SPE para a 

realização dos investimentos. 

33. GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA COPASA: é a cessão, em favor da SPE, dos recursos 

depositados na CONTA RESERVA, que servirão para cobrir os casos de inadimplemento das 

obrigações pecuniárias assumidas pela COPASA no presente CONTRATO, bem como a 

vinculação, em favor da SPE, da RECEITA VINCULADA a ser utilizada para fins de manter o SALDO 

MÍNIMO de acordo com as condições previstas no CONTRATO.  

34. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia a ser prestada pela SPE em favor da 

COPASA, de forma a garantir o fiel cumprimento de suas obrigações previstas neste CONTRATO. 

35. GARANTIA DE PROPOSTA: garantia de integral cumprimento da proposta prestada pela 

PROPONENTE na CONCORRÊNCIA, que poderá ser executada nos termos previstos no EDITAL. 

36. INDICADORES DE DESEMPENHO: indicam o desempenho geral dos SERVIÇOS a serem 

prestados pela SPE, estabelecendo regras claras e justas de ônus a serem aplicados no caso de 

não conformidade desses SERVIÇOS, em cotejo com referenciais pré-estabelecidos no ANEXO – 

INDICADORES DE DESEMPENHO. 

37. MARCO FINAL DO CRONOGRAMA: é a implantação da primeira Etapa do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Divinópolis com prazo máximo para conclusão das OBRAS de 31 

dezembro de 2016, conforme ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA.  

38. NOTA QID: nota obtida por meio da verificação mensal do QID, variável de 0 (zero) a 

100(cem), que será utilizada para aplicação de eventuais descontos na PARCELA POR DEMANDA, 

conforme ANEXO – INDICADORES DE DESEMPENHO. 

39. NOTIFICAÇÃO DE RETENÇÃO: é a notificação enviada pela SPE ou pela COPASA, por meio de 

correspondência física ou eletrônica com confirmação de recebimento, ao BANCO DEPOSITÁRIO, 

determinando a este a obrigação de reter a RECEITA VINCULADA na CONTA VINCULADA e 

proceder a sua imediata transferência para a CONTA RESERVA até o montante necessário a 

alcançar o SALDO MÍNIMO e/ou efetuar a transferência dos recursos da CONTA RESERVA para a 

conta indicada pela SPE. 



 

6 

 

DEFINIÇÕES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

40. OBJETO: é o objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, previsto no EDITAL e no CONTRATO, 

compreendendo a execução das OBRAS e a prestação dos SERVIÇOS pela SPE. 

41. OBRAS: são as obras a serem executadas pela SPE, visando à ampliação do SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, nos termos deste CONTRATO, do EDITAL 

e seus ANEXOS. 

42. OPERAÇÃO ASSISTIDA: inicia-se com a expedição do TERMO DE INÍCIO DE OPERAÇÃO, e 

consiste no período durante o qual as PARTES darão assistência técnica mútua com relação às 

atribuições que couberem a cada uma, e farão o acompanhamento intensivo com relação à 

operação do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, que 

perdurará por 3 (três) meses, prorrogáveis por mais 3 (três) meses nos termos da cláusula 20, 

encerrando-se de forma automática, independentemente de notificação de uma PARTE à outra. 

43. ORDEM(NS) DE SERVIÇO(S): são as ordens de serviço a serem emitidas pela COPASA, 

consistentes nos atos por meio dos quais esta determina e autoriza o início da execução das 

OBRAS pela SPE, após aprovação do PROJETO EXECUTIVO correspondente, nos termos do 

presente CONTRATO. 

44. PARCELA POR DEMANDA: parcela mensal que compõe a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

destinada ao pagamento dos custos variáveis e da rentabilidade do negócio. Será paga com 

base no volume de esgoto tratado pela SPE, sobre a qual incidirão os indicadores de 

desempenho, por meio da aplicação da NOTA QID, na forma prevista nos ANEXOS – 

INDICADORES DE DESEMPENHO e REMUNERAÇÃO E MECANISMO DE PAGAMENTO. 

45. PARCELA POR DISPONIBILIDADE: parcela mensal que compõe a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

destinada ao pagamento dos investimentos e custos fixos, que será paga na proporção da 

infraestrutura de esgotamento sanitário efetivamente disponibilizada para o tratamento de 

esgoto, conforme o cumprimento pela SPE de cada MARCO ESPECÍFICO. 

46. PARCELA POR DISPONIBILIDADE MÁXIMA: o valor máximo da PARCELA POR DISPONIBILIDADE 

sobre o qual as PROPONENTES deverão aplicar o percentual único de desconto em suas 

PROPOSTAS COMERCIAIS. 

47. PARTE(S): são a COPASA e a SPE. 

48. PLANO DE MONITORAMENTO DO QID: plano a ser desenvolvido pela COPASA seguindo as 

diretrizes do item 5 do ANEXO – INDICADORES DE DESEMPENHO, no prazo de até 60 (sessenta) dias 

contados da apresentação do PROJETO EXECUTIVO da SPE para aprovação da COPASA, tendo 

por finalidade pormenorizar a forma como se dará o monitoramento e medição dos indicadores 

de desempenho constantes do QID. 
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DEFINIÇÕES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

49. PROJETO BÁSICO: é o conjunto de elementos caracterizadores das OBRAS, elaborado com 

base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que asseguram a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental das referidas OBRAS, e que possibilitam a avaliação 

de seus custos e a identificação de métodos e prazo de sua execução. 

50. PROJETO EXECUTIVO: é o conjunto de elementos caracterizadores das OBRAS, a ser 

elaborado pela SPE com referência no PROJETO BÁSICO, que asseguram a perfeita execução e 

funcionalidade das OBRAS. 

51. PROJETO REFERENCIAL: é o projeto da COPASA anexo ao EDITAL, não vinculante, que tem 

como finalidade dar as diretrizes gerais para os PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, que deverão ser 

realizados por conta e risco da SPE. 

52. PROPONENTE: isoladamente ou em CONSÓRCIO, qualquer pessoa jurídica brasileira ou 

estrangeira participante da CONCORRÊNCIA. 

53. PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta formulada nos termos do EDITAL, consubstanciada na 

Carta de Proposta, que contém os valores que compõem a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL a ser 

paga pela COPASA e os demais documentos exigidos pelo EDITAL e seus ANEXOS. 

54. QID: é o quadro constante do ANEXO – INDICADORES DE DESEMPENHO que tem como 

finalidade a verificação do desempenho obtido pela SPE na prestação dos SERVIÇOS. 

55. RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas alternativas, complementares, acessórias ou 

oriundas de projetos associados, referidas no artigo 11 da Lei Federal nº 8.987/95, que a SPE 

poderá auferir, direta ou indiretamente, nos termos do CONTRATO, mediante prévia autorização 

da COPASA. 

56. RECEITA VINCULADA: é a parcela da receita decorrente da prestação pela COPASA, de 

serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto no Estado de Minas Gerais, que 

corresponda, mensalmente, a 1% do VALOR DO CONTRATO, a ser reajustada anualmente pelo 

IPCA. 

57. RELATÓRIO MENSAL DO QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO (RMQID): relatório enviado 

mensalmente pela SPE contendo o cálculo da nota do QID correspondente ao período 

compreendido entre o primeiro e último dia do mês anterior, para fins de pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. 

58. RELATÓRIO MENSAL DO VOLUME DE ESGOTO TRATADO (RMVET): relatório enviado mensalmente 

pela SPE contendo o volume de esgoto na entrada das Estações de Tratamento de Esgoto em 

operação correspondente ao período compreendido entre o primeiro e último dia do mês 

anterior, para fins de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. 
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DEFINIÇÕES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

59. SALDO MÍNIMO: é o montante de recursos a ser mantido na CONTA RESERVA até o final 

cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas pela COPASA neste CONTRATO, equivalente 

a equivalente a 120% (cento e vinte por cento) do valor médio da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

paga no trimestre anterior . 

60. SAS: Sistema de Abastecimento de Água do Município de Divinópolis. 

61. SERVIÇOS: são os serviços a serem prestados pela SPE, relacionados ao SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS conforme previsto no CONTRATO, 

TERMO DE REFERÊNCIA e demais ANEXOS. 

62. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS (SES Divinópolis): é a 

infraestrutura identificada no CONTRATO e ANEXOS, na qual será executado o OBJETO da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

63. SOCIEDADE DE PRÓPOSITO ESPECÍFICO (SPE): é a pessoa jurídica constituída pela licitante 

vencedora, que celebra o presente CONTRATO com a COPASA e será responsável pela 

execução do OBJETO da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

64. TERMO DE INÍCIO DE OPERAÇÃO: é o ato emitido pela COPASA que autoriza a SPE a dar início 

à prestação dos SERVIÇOS, iniciando, ainda, a OPERAÇÃO ASSISTIDA, a partir da qual a SPE faz jus 

à CONTRAPRESTAÇÃO relativa à respectiva operação, nos termos do CONTRATO. 

65. TERMO DE REFERÊNCIA: é o conjunto de elementos e dados que descreve e pormenoriza o 

OBJETO do presente CONTRATO, as diretrizes a serem observadas e as demais informações 

necessárias para caracterizar as OBRAS e os SERVIÇOS integrantes da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 

66. USUÁRIO(S): todas as pessoas físicas e jurídicas que sejam tomadoras diretas ou indiretas dos 

serviços de esgotamento sanitário objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

67. VALOR DO CONTRATO: é o valor de R$ [●], correspondente ao valor presente líquido do 

somatório das receitas provenientes da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, projetadas para todo o 

prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, descontado à taxa SELIC, calculado segundo fórmula 

prevista na cláusula 4.1 do CONTRATO. 

68. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: é o valor de R$ 482.064.636,00 (quatrocentos e oitenta e 

dois milhões, sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e seis Reais), correspondente ao valor 

presente líquido do somatório das receitas provenientes da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, 

projetadas para todo o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, descontado à taxa SELIC. 

 


