
ANEXO III 
 

INFORMAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA 
COMERCIAL 

 
 
A PROPOSTA COMERCIAL será composta de duas partes, a saber: 
 
(a) Carta de Apresentação da Proposta (MODELO A), que indicará: (i) o FATOR K, cujo 

valor máximo é de 1,000 (um inteiro) e será aplicado sobre o valor da Tarifa de Água e 
Esgoto, bem como sobre os preços públicos dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
constantes da Tabela 1; e (ii) a validade da Proposta; 
 

(b) Plano de Negócios da LICITANTE (MODELO B), a ser apresentado conforme 
detalhamento a seguir, para fins de: (i) aferição da adequação entre a PROPOSTA 
TÉCNICA e a PROPOSTA COMERCIAL; bem como (ii) para a verificação da 
viabilidade do Projeto proposto pela LICITANTE. 

 
O correto preenchimento de todos os itens previstos nesta PROPOSTA COMERCIAL, bem 
como a sua adequação com as informações apresentadas na PROPOSTA TÉCNICA, são 
condições indispensáveis para a sua aceitação, de forma que a PROPOSTA que deixar de 
abordar qualquer informação, ou que apresentá-la de forma inadequada, será desclassificado. 
 
As LICITANTES deverão considerar, o montante a ser recolhido a título de regulação e 
fiscalização dos SERVIÇOS corresponderá, nos termos do EDITAL, a 0,5% (meio por cento) 
do valor mensal efetivamente arrecadado pela CONCESSIONÁRIA no mês imediatamente 
anterior ao do respectivo pagamento. 
 
O julgamento das Propostas, para fins de classificação, será feito mediante a atribuição de NOTA 
COMERCIAL à PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE conforme o valor do FATOR K. 
As Notas Comerciais (NC) serão calculadas conforme a fórmula abaixo: 
 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 35𝑥𝑥( 
2

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐾𝐾) 

 
Onde: 
NC = Nota Comercial da Licitante; 
FATOR K = Fator de multiplicação a ser aplicado ao tarifário de água e esgoto, que deverá ser 
oferecido com 4 (quatro) casas decimais. 



 
O FATOR K, por ser considerado um fator de desconto, será aceito, sem justificativas, dentro 
do limite de 1,0000 até 0,7000. Ofertas de FATOR K menores que 0,7000 deverão ser 
apresentados mediante justificativas técnicas que comprovem a exequibilidade da proposta. 
 
Assim, as NOTAS COMERCIAIS (NC) serão calculadas com 5 (cinco) casas decimais e aquelas 
que resultarem acima de 100,00000 deverão comprovar sua exequibilidade e aquelas que 
resultarem abaixo de 70,00000 (FATOR K > 1) serão motivo de imediata desclassificação da 
LICITANTE. 
 
Será desclassificada a PROPOSTA COMERCIAL que não atender a todos os requisitos deste 
Anexo. 

MODELO A  
 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
À  
Comissão Permanente/Especial de Licitação 
Concorrência Pública n.º XXXX 
Município de PIRANGI/SP 
 
Para a realização dos SERVIÇOS objeto do presente EDITAL, a LICITANTE (inserir nome da 
empresa) vem, por meio desta, apresentar FATOR K de X,XXXX (número por extenso), a ser 
aplicado aos valores das TARIFAS de água e esgotamento sanitário constantes da Tabela 1, 
bem assim aos preços dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES relacionados na Tabela 2. 
 
Informamos, outrossim, que a validade de nossa PROPOSTA COMERCIAL é de 180 (cento e 
oitenta dias), a contar da data de sua apresentação. 
 
Declaramos, ainda, expressamente que: 

(a) Concordamos com as condições estabelecidas no EDITAL e em seus respectivos Anexos. 
Temos pleno conhecimento do local, e das condições de execução dos SERVIÇOS, e 
execução das obras e os investimentos necessários para o atingimento das metas do 
TERMO DE REFERÊNCIA, neste sentido, utilizaremos as Equipes Técnica e 
Administrativa e os equipamentos indicados em nossa PROPOSTA (sem prejuízo de 
eventuais outros necessários) para a perfeita execução do escopo contratual; 



(b) Na execução dos SERVIÇOS observaremos, rigorosamente, as especificações das 
normas brasileiras e as recomendações e instruções do Poder Concedente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Local e data 
  
____________________________________ 
Empresa Licitante  
Representante legal  



TABELA 1 – TARIFAS-BASE A SEREM CONSIDERADAS NA PROPOSTA 

COMERCIAL 

 

TABELA 1 – VALORES DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO 
 

Água 

 

 
 
 
 
 
 
 

          Categoria Publica / Industrial 
Faixa de 
Consumo 

Valor em 
Reais 

Unidade 

0 a 10 4,500 m³ 
11 a 20 4,800 m³ 
21 a 30 5,000 m³ 
31 a 40 
41 a 50 

          51 a 60 
         Acima de 60 

5,500 
5,800 
6,000 
8,000 

m³ 
m³ 
m³ 
m³ 

• Todas as tarifas independentes da categoria terão o valor mínimo de 10 m³ 
 
 

Categoria 
Residencial 

Faixa de 
Consumo 

Valor em 
Reais 

Unidade 

      0 a 10 3,300 m³ 
11 a 20 3,400 m³ 
21 a 30 3,560 m³ 
31 a 40 4,460 m³ 
41 a 50 5,560 m³ 
 51 a 60  

Acima de 60 
7,560 
8,000 

m³ 
m³ 

   
Categoria Comercial 

Faixa de 
Consumo 

Valor em 
Reais 

Unidade 

0 a 10 4,000 m³ 
11 a 20 4,500 m³ 
21 a 30 5,000 m³ 
31 a 40 5,500 m³ 
41 a 50 6,000 m³ 
51 a 60 

Acima de 60 
8,000 
8,500 

m³ 
m³ 

   



 
 
 

Esgoto 
Categoria Residencial 

Faixa de 
Consumo 

Valor em 
Reais 

Unidade 

0 a 10 1,485 m³ 
11 a 20 1,530 m³ 
21 a 30 1,602 m³ 
41 a 50 
51 a 60 

2,502 
3,402 

m³ 
m³ 

Acima de 60 3,600 m³ 
 
 
 

Categoria Comercial 
Faixa de 
Consumo 

Valor em 
Reais 

Unidade 

0 a 10 1,800 m³ 
11 a 20 2,025 m³ 
21 a 30 2,250 m³ 
31 a 40 2,475 m³ 
41 a 50 2,700 m³ 

         51 a 60 
Acima de 60 

3,600 
3,825 

m³ 
m³  

   

Categoria Pública/Industrial  m³ 

Faixa de 
Consumo 

Valor em 
Reais 

Unidade 

0 a 10 2,025 m³ 
11 a 20 2,160 m³ 
21 a 30 2,250 m³ 
31 a 40 2,475 m³ 
41 a 50 2,610 m³ 

            51 a 60 
   Acima de 60 

2,700 
3,600 

m³ 
m³ 

 
• A Tarifa de Esgoto corresponderá, inicialmente a 45% (quarenta e cinco por cento) da 

Tarifa de Água e será incrementada progressiva e paulatinamente no sistema público de 
esgotamento sanitário, até chegar a 80% (oitenta por cento) da Tarifa de Água; 

 



• A partir do 1º (primeiro) mês, após a ORDEM DE INÍCIO, quando a 
CONCESSIONÁRIA aplicara tarifa de esgoto em 45% da tarifa de água; 

 
•  A partir do 13º (décimo terceiro) mês, após a ORDEM DE INÍCIO, quando a 

CONCESSIONÁRIA aplicará tarifa de esgoto em 55% da tarifa de água; 
 
• A partir do 25º (vigésimo quinto) mês, após a ORDEM DE INÍCIO, quando a 
CONCESSIONÁRIA aplicará tarifa de esgoto em 70% da tarifa de água; 
 
• A partir do 37º (trigésimo sétimo) mês, após a ORDEM DE INÍCIO, quando a 
CONCESSIONÁRIA aplicará tarifa de esgoto em 80% da tarifa de água, mantendo se assim 
até final da Concessão. 
 
Observação: A composição das tarifas de água e esgoto sanitárias acima indicadas 
compreendem os componentes operacionais e de investimento, sendo destinadas a cobrir as 
despesas de custeio, manutenção, operação e regulação, bem como os custos operacionais e de 
investimentos nos sistemas de água e esgotamento sanitário do Município, conforme indicados 
no Plano de Saneamento Básico em vigor. 

 

TABELA 2 – PREÇOS PÚBLICOS DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

  
Tarifas R$ 
Tarifa de aferição de hidrômetro de até 1’’ 109,82 
Tarifa de fornecimento de água m3 35,74 
Valor por km do transporte (ida/volta) 30,83 
  
Mudança de Cavalete R$ 
Mudança de cavalete Residencial 165,97 
Mudança de cavalete Comercial 286,54 
Mudança de cavalete Industrial 430,42 
Tarifa para ligação provisória e consumo mínimo de 15 dias (parques, circos, eventos) 1.568,17 
Substituição de cavalete 172,98 
Rebaixamento de cavalete 172,98 
Giro de cavalete 172,98 
Levantamento de cavalete 172,98 
Instalação de ventosa 102,98 
Tarifa Emissão 2º Via de Fatura 3,94 
  
Ligação de Esgoto R$ 
Ligação de Esgoto Completa - Asfalto até 4 metros - Residencial 1869,34 
Ligação de Esgoto Completa - Asfalto até 4 metros - Comercial 1.909,91 
Ligação de Esgoto Completa - Asfalto até 4 metros - Industrial 2.153,77 



Ligação de Esgoto Completa – Calçada/Terra até 4 metros - Residencial 945,48 
Serviço de localização de esgoto 245,97 
Serviço de limpeza de fossa por viagem 567,51 
Serviço de instalação de válvula de retenção de esgoto 122,98 
  
Tarifas Diretrizes R$ 
Emissão de diretriz (por lote) 35,00 
Emissão de diretriz (por unidade habitacional) 27,00 
Emissão de diretriz para estabelecimento comercial/ industrial (por m²) 2,10 
Tarifa de visita técnica 196,72 
Tarifa de visita 62,64 
  
  
Tarifa de Reparo de Calçada R$ 
Calçada de concreto m² 35,34 
Calçada de Pedra portuguesa m² 93,34 
Calçada de Grama (sem fornecimento de grama) m² 32,64 
Calçada de Piso (sem fornecimento do piso) m² 45,34 
Tarifa para reposição de asfalto m² 295,55 
Tarifa para encaminhamento de conta para endereço diverso da ligação 29,00 
  
Multa por violação de lacre R$ 
Residencial 721,00 
Comercial 1.600,00 
Industrial 1.999,00 
Multa por consentir retirada de água do prédio para outros fins 1.919,00 
Multa por ligação de água pluvial na rede de esgotos 1.900,00 
  
Multa por ligação irregular/ Adulteração de hidrômetro R$ 
Residencial 1.900,00 
Comercial 3.500,00 
Industrial 6.000,00 
  
Multa por Restabelecer Ligação Cortada através da Concessionária R$ 
Residencial 700,00 
Comercial 1.500,00 
Industrial 2.100,00 
  
Tarifa de Ligação de Água R$ 
Ligação de Água Completa com Hidrômetro - Asfalto até 4 metros – RESIDENCIAL 1869,34 
Ligação de Água Completa com Hidrômetro - Asfalto até 4 metros – COMERCIAL 1.909,91 
Ligação de Água Completa com Hidrômetro - Asfalto até 4 metros - INDUSTRIAL 2.153,77 
Ligação de Água Completa com Hidrômetro – Calçada/Terra até 4 metros - RESIDENCIAL 760,83 
Ligação de Água Completa com Hidrômetro - Calçada/Terra até 4 metros - COMERCIAL 801,40 



Ligação de Água Completa com Hidrômetro - Calçada/Terra até 4 metros - INDUSTRIAL 945,48 
  
Tarifa de Desligamento R$ 
Desligamento no cavalete a pedido do usuário 200,17 
Desligamento no ramal a pedido do usuário 264,75 
Desligamento no cavalete a pedido do hidrômetro usuário com retirada de hidrômetro 264,75 

  
Tarifa de Religação R$ 
Decorrente de corte no cavalete por falta de pagamento 200,17 
Decorrente de corte no ramal por falta de pagamento 264,75 
Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário 114,76 
Decorrente de corte no ramal por pedido do usuário 264,75 
Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário com colocação de hidrômetro 264,75 
 

 
  



MODELO B  
 

ROTEIRO PARA DETALHAMENTO DO PLANO DE NEGÓCIOS 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 
A PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE deverá conter, além do FATOR K, o seu PLANO 
DE NEGÓCIOS, de forma a evidenciar, na hipótese de vencer a LICITAÇÃO, o planejamento 
econômico-financeiro decorrente de sua visão sobre os modos concretos pelos quais pretende 
cumprir os compromissos contratuais. O planejamento econômico-financeiro deverá ser 
plenamente compatível com o planejamento físico que lhe corresponde, sendo que este, por sua 
vez, será apresentado no âmbito da PROPOSTA TÉCNICA. 
 
Dessa forma, o PLANO DE NEGÓCIOS, a ser redigido na forma de tabelas, deverá abordar as 
seguintes situações: 
 
Nível de Atendimento e da População Atendida 
 
A LICITANTE compromete-se a manter a universalização dos SERVIÇOS prestados atingindo 
100% da população urbana do município, conforme definido no TERMO DE REFERÊNCIA, 
Anexo VI do EDITAL. 
 
Q1 – Evolução do Volume Produzido, Faturado e Índice de Perdas 
 
Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar os volumes estimados anuais e as perdas durante 
o prazo de CONCESSÃO. Entende-se: 
 

• Volume Produzido: O volume total anual de água tratada, e perdas deste sistema; 
• Volume Medido: O volume total anual de água medido no hidrômetro; e 
• Volume Faturado: O volume total de água anual faturado para os USUÁRIOS; 
• Perdas: A porcentagem de perdas no sistema de abastecimento de água, obedecendo o 

disposto no anexo IV do Edital.  
 
Q2 – Evolução do Volume de Esgoto Coletado  
 
Nesse quadro, a LICITANTE deverá estimar os volumes anuais de esgoto coletado, a infiltração 
no sistema de esgotamento sanitário e o volume faturado de esgoto durante o prazo da 
CONCESSÃO. 
 
 



Q3 – Evolução do número de Ligações de Água e Esgoto 
 
Nesse quadro, a LICITANTE deverá estimar a quantidade média de ligações e de economias 
anuais e a respectiva extensão de rede necessária para o atendimento durante o prazo da 
CONCESSÃO. 
 
Q4 – Plano de Intervenções de Expansão e Melhoria 
 
Nesse quadro, a LICITANTE deverá identificar todas as intervenções necessárias para a 
expansão e melhoria do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de acordo 
com as metas e indicadores definidos no TERMO DE REFERÊNCIA, respeitando rigorosamente 
o conteúdo mínimo contido no Anexo – I da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 
– 2021 (Anexo IV desta Concorrência Pública) alocando-as ano a ano durante o prazo da 
CONCESSÃO. 
 
Q5 – Investimentos em Água 
 
Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar os valores do quadro Q4 – Plano de Intervenções 
de Expansão e Melhoria, bem assim os demais investimentos necessários para o sistema de 
abastecimento de água, para fins de cumprimento das metas e dos indicadores definidos no 
TERMO DE REFERÊNCIA, respeitando rigorosamente o conteúdo mínimo contido no Anexo 
– I da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – 2021 (Anexo IV desta Concorrência 
Pública) alocando-as ano a ano durante o prazo da CONCESSÃO. 
 
 
Q6 – Investimentos em Esgoto 
 
Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar os valores do quadro Q4 – Plano de Intervenções 
de Expansão e Melhoria, bem assim os demais investimentos necessários para o Sistema de 
Esgotamento Sanitário na área de concessão, para fins de cumprimento das metas e indicadores 
definidos no TERMO DE REFERÊNCIA, respeitando rigorosamente o conteúdo mínimo 
contido no Anexo – I da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – 2021 (Anexo IV 
desta Concorrência Pública) alocando-as ano a ano durante o prazo da CONCESSÃO. 
 
 
Q7 – Outros Investimentos 
 
Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar os valores os demais investimentos necessários na 
área de concessão, para fins de cumprimento das metas e indicadores definidos no TERMO DE 
REFERÊNCIA, respeitando rigorosamente o conteúdo mínimo contido no Anexo – I da Revisão 



do Plano Municipal de Saneamento Básico – 2021 (Anexo IV desta Concorrência Pública) 
alocando-as ano a ano durante o prazo da CONCESSÃO. 
 
 
Q8 – Resumo dos Investimentos 
 
Nesse quadro, a LICITANTE deverá consolidar todas as informações constantes dos Quadros 
Q5, Q6 e Q7. 
 
Na coluna “Outros Investimentos”, deverá a LICITANTE informar os investimentos em 
equipamentos, veículos, ferramentas, software, hardware, etc., constantes do Quadro – Q4 – 
Plano de Intervenções de Expansão e Melhoria. 
 
 
Q9 – Recursos Humanos – Evolução do número de Empregados e Salários 
 
Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar os recursos que serão alocados durante o prazo da 
CONCESSÃO. 
 
Em cada item, deverá ser informada a quantidade média mensal e o respectivo valor anual. 
 
Q10 – Composição de Custeio 
 
Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar todos os custos anuais de operação e as despesas 
da SPE, durante o prazo da CONCESSÃO. 
 
 
Q11 – Composição do Faturamento 
 
Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar o faturamento anual de Água, Esgoto, e Serviços 
Complementares, com base no volume faturado do Quadro Q1 – “Evolução do Volume 
Produzido, Faturado e Índice de Perdas” e na estrutura tarifária, durante o prazo da 
CONCESSÃO. 
 
Q12 – Demonstrativo do Resultado do Exercício 
 
Nesse quadro, a LICITANTE deverá consolidar todas as informações dos Quadros anteriores, 
elaborando o demonstrativo e cálculo do imposto de renda, incluindo os impostos sobre o 
faturamento conforme legislação vigente, devendo ser desconsiderado a incidência do imposto 
sobre serviço - ISS. 



 
Q13 – Fluxo de Caixa do Projeto 
 
Nesse quadro, a LICITANTE deverá calcular o fluxo de caixa do Projeto em valores correntes 
(sem inflação), utilizando como base os critérios econômicos contidos no Quadro Q12 – 
“Demonstrativo de Resultado do Projeto”, incluindo o cálculo da Taxa Interna de Retorno – 
TIR. 
 
 


