
Oficio .. ootzor6 - UNÌDÁU| CESTORA DE ÂÌrÂsTFCÌì\'l[NTO

FSGOÌ,d\'IENTO SANIT?1RìO UGPM/,ÁGUA'

MANAUS .*..",

SÉRGIO BR,{GA
Diretor Presidenie da MÂNÁUS AMBIENTAL 5/A

DF ÁcuA ti

,, I,

at
]u.-p,.

c/c:

FÁEIoÁucusro alHo DÀ cosr^
DúctopPÌesidente da 

^RSAM 
' Aeência Regu JdoE dos ScFiços

c.ôídenador dà Unidade dc Ásuà e Eseôtancnto Sânitário-

Ni"oot{
PROTOCOL0'ARSNi

ËNl!g/-ql,r t4-
HoRA.: -]pq.-+
vrsTo _ !!lP-:\

L j /,'t /J6



ANEXOS AO CONTRATO DE CONCESSÃO

ANEXO 1



AneÌo 1_ ptano dê Metas e tndi.adores

As meras seEo èvètEdàs conside.ando !m hÕri7ô.rêo mêçs de .Ònê..o ã d".";d;;-,;";o :, " "l ;d" ld'Pìdrr'o "rJ"' q e
ar.e'dà' 

" é o oe..e d-;:;ü; ;";",::",ï "" ìeG' oe oô" êno ce'èô

A CONCEsS ONARTA etébÕréra uh Retatono Ìé.n..
;s';.+;p;.";:;ì.:;:,::x.";:ïi.l;tii*iï{:.:ã,""_.:
Sêrào cônsderàd.s também no Rel.ioío Ìê.n." ..d:F'* ." @!",Õ6; ;s,,-.""; 

"".ì;';-" 
'"".::"ãç"õ,;" j: 

":ïï".""';.:uenÌes no conrratô ororfèlê seus ldrlrvos auêÕ.rvÊ*, "-*'a*o -*.'"" +.1;"", ;;;"", _1"J.. ò";'"'""*;:ïï;ï:ï::c oa-auèçro õô ooder oabt-o r .n! pé 04e.ë ee. uÌ obFt,,o (onÌ,;1. ô,r-rco.s d íoe5 trrc,idd rc s"."". 
".o e,,.o o" c,úd; ;";,t"ï,:";:mêrd.dêmíet\àÌ+êdr g,d.,e.ons.ôL"1,em;"t- o_"."-.t"_üà. menona da qLàtidade dê vdá dê pôputàÇão.

o_Pehdo lôr.o @re? c€r êltregrê ciô o.lo,hses,To/ d,u oo -ê. oeIã1pó 0o éro slbseoJenê 
"o oe- ooo de âmÌóã,1a_erro oôs iú(cdô,es

V\êr oo râmbéô á bod gest5Õ do" ea(Õjà.or!e--,or","oe\"-áêtãbord.âo
2016 r. âmoo p.d-o do co_o, "." puo", aiaoud. éb'ãr sprdo " s oê.dds ir. .es - @me. .,d.i o p a. ô oe""," €-;_ r?2.ro-se DÒp d. dretr/e.pã d o olárel.m-rto dd- rìst,rJ,\Ò-s - eqi.b;-ireHre! àô .o"bdtêd hàdmotë1." ,.aj. po.o,.rd, o6s,;"ç, oei.l,"",poaÌâ- écde,oréte"nê.tÕ | ì 1, r:or 
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Para a determ:nâção dos valores dos indicadores serão utilizados os
seguintês parâmetros dê cálculoi

1, cobertura do Serviçô deÁCuâ-(CA)

cobertur. do Serviço de Ásuâ = 1OO r (poputâção êtendidâ pëta disoonìbi dade dê
-êde de àgud no últi-odiã do mès de apurãçào dà netá / popLtàç:o urbdnã residente
homunkÍpio de Mân.u5, projetada no nês de apúração dâ 4eta).

A popul2ção aten.lida pela disponlbitid.de de rêdè de ág!a coresponde âo rúmerôde
economias resid€nciais nã áreã arendida pea conce$ionáriâ, extrêÍdos de suã base
comêrciãl q!e d€v€rá ser e audirada a cada 2 (dois)ônos, êstando essâs ecoiomiascjllgj!ëg l?o_j,:ô" o!4!!ã. -u or!édo óero . d,,E;;;;;;;; -lr .
êÌbàído do úhimo Censo D€mogÌáfÌco pubticado pelo tBGE lhstituro síasieiro de
Geôgrâia e Estâtistica).

Populaçãoúrbanâ rêsidenreno munjcípio dê túanaus: será câtcu ada petã muttipticaçãô
do vàlor do úlÌimo dádo dê populaç3o urbãnã domu.Ìcipio, fonecjdopetã tBGÈ(úhi;o
dado de Censo Dêmográfico) peo índice geométrico de cr-Êscimento ânualveriÍìcado
nos dôs últimos dèdoslornecidos peta tBcE, e,Ìrãidosde C€.so D€mogÌéfico.

2. Cobertu€ dos serviços deÈssoto-ÍCËì

Cobertuh do serviço dê Essoto = 1oo x (poputãção âtendida peta dìsponibiltdãde da
rede coletora dê esSoto no últlmo dla do mêrdêapurãção da mera/ poputaçâo urbana
residênt€ no munÌcÍpiode Mânãus, projerada no hês deapuração da hetâ).

A pop!lãção atefdidâ pelã disponibÌÌidáde dã rede coteto.a de esgoto corêsponde ão
número de economias resÌdencjais nâ área atendidà peta conc€ssÌÕnáÌia, exÌrãidos de
sua bâse conerclal que dêverã ser e áúdiÌadã a cadâ 2 (dot anos, êíando è*as
econohias conectadas ou nâo à rede pública, mukiplicado p€ o índice de ôcupãção
domicillâr exÍaido do último.enso demográtiôo pubticado peto tBGE (tníìrüìo
Brâsilê.o de Geograíia e Estãtistica)

A populâçãô urbana resldente iô município de Mànaus será câlcLtada como
ánÌerôrnêntêdênnid.

3, Índice de satisíação do clientê- (tSC)

Índice de satisíaçãoão Clientê = Índice quê Èía dê 0a 5, detêrminado pêto quociênte
entre o número dereclahações ãoserviço eâ popltãéo atendìda.

A Fopulação atendida foi deÍinida anteriormente. Constd€rã-se recamãção todo
queíionamento procêdênte sobreo nãôi!ncionamenrôou insuficênca quatitativa ou
quanÌiìativa do seNlço prestâdó pela CONCESSjONÁn A ou eÍos comprovàdos d€
q!antidade ou de vaior na conta do úsuárlo. o índice seÍá cakutadô.om base no
detalhamenÌo de recÌãmãções a ser f€i1o no Manua de presidção de s€.viços e
Atendimentôâo CÕnsumidôr



Oíídceéinve6ãnênrêpropoÍ.ionatâoquo.iènte,sêndoiBúa a:

r 5 sÒó quociêntêvartardêo,0Oa o,Os

. 4 se o qúo. ente vãÍúrde 0,06 ã 0,10

t 3 sêo quociênÌevariardê 0,r1ê O,2O

r 25e oquôcentevâriârdê0,21 a0,50

. 1se o quôclente yar àrdê 0,51a0,75

. 0 5e o quo.iênte var ar dè 0,76 ã 1,00

4. Ìempo deareôdinênto a DereÌtos no skrèmâ d€ Ásua - oaDA)
Ìênpoparâaiendìn€ntoadeieirosnôstsredãdêágua-quo.Ìenrê€ntreãsonatóriã
das horas comerclak Sasras ênrrê â etetÌvação dê uma rèctáúação ê o eiêrivo
ãtendinênto ao dêtelto rêclamâdo, divididô p€ta somâtórtã dê âtendimentos

lnperfêição doii!Ìemaopendo pe a Conces ônárta que cve
do seruiço ou que pÍovoque âsre$ãó ãô mêioambiêntê.

s. Têmpo dêÂtêndlmeiro a 0êfêit6 no Skìêna de EsgoÌo- (TADE)

Í€mpo pãra Arëndlmêntó â DeÍeitos no sktêna dê essotos = qúocìente entÍe a
sonãtóÌia das ho€s com€Ìclãis sasta3 entrê â ef€tivação de lma Ì€.tanação ê o
efêtlvôâte.dìnento ãodêíêlìó reclamadó, dÌvidldo pêá somarória dê âtêndJõêntos

6. RèclânaçõessoLucionadãs (RsJ

Reclamações Solucionâdas : 100 x somatóÌiã dê Íeclâmaçõ€s resotvidâs/ somarória
dê reclàdações procêdêntês ÍêelsÍâdâ!

Rêcâmãções: tôdô qúênonãmenÌo pÍocedente sobÍê ó não functônãmênla ou
nsuÍiciènciâquãlitã1vaou quant tauva doseryto prêÍâdôpe a conce$ onária ôu êÍós

cómp.ovados de quanlidade oú de vôoÌ ôâ conra do usuárlo. As re.lamações seÍão
ê,r'"n"\do i."nddê êg rro Dêà. d'nqrodd!o'!e,ôìJ'à

Rêdãnôçõeeresolvldas sãô âqúêlâsque ênlverem encenadas ôô periodo esÌabetec do
no N4anua de PrêÍâçãô de Servtços e Âtend mènró ão C tente- t4PSAC

7. continuidàdÊ do s€ryto dè Ásla -(csa)
Contif,úidade do sêruiço dê Águâ. BôhâtóÌia das ho€s dê fornecimenro dê ásuã ao
cons!nldorno último dlã dohêsdeapúração damètã/ soúôtóriade horas nôúttimo
diâ do nês de apuÍaÉô dã frera, d€scontãdas aquètas ên que houv.raÌa hação do
striênâ por notivos alheios à Ìesponsa6Jlrdadè da coNcÉsstoNÁRta.



L Pressão hínima nâ red€ dê ásua - (pMin)
pré$ão Mininâ na Redê dêÁguâ:10 nca êm quãtquer ponlo dã rêde.

pde de ós,c oê.dõo .eÌ rè rd, neo ,oe. -À trõ I dèd r'br ç5óopás.,er 10 ìrìi-o po..o.po iJrenàdpp o,.,,o

9. PÍessâo máxiha na rêde deásuã - (pMar,ì
PÌessão Máxina na Rêde deÁgua =50 hÉ ën quatquer ponto dã.ede.pr"( ãô n" ,' ã 1à r"oe oê àgL" oe,qãó.e, eih.rêdloê.1p..ãrdô
dirb.rÁod""g

Ì0. ooirentàscr dêìraràíê1ro ôos Lssoro\ ce-ádos e cotetados

Porcentãgên de ÌÉtamêntÕ dos Esgotós cêrados ê .ôtetados = 1OO x (vôtúme dê esgóro
lrârâdo/ vorlmede e5sor6seradd). o votumêd€ essóìos s€Edos s€É catcltâdo.onJorfrê

ovolumedeessoìosÌratadósrê.á suataovô úfrê3f uentêmêddonãsestâçõê5detrarânento
cônriderã 5e eseõtôbatadoo êÍluên1ê da un dadedeÌlãbnertô quê arende à têErs ãçãoviserÌe
qúafto âos pâdrõès dè descâÍga ê garanrê a manutençãó da chssificãçãô do corpo rocepror

11. vôlumèÌôtâl de Reservãção dÊ Ásla

Volumêlotalde resêryaçãó de ásla = somatóriâ dósvolumês dtsoÕníveie dos Ìérêruaróriôr dè
ásuâ por s€tôÍ hldráulico em opêraçãô nÕ último dia do mês de apurãËo dá heta.

o aunenlo dô vôúme de Íeservâçãó será ortentàdo de Jôrha a complêmênìaÍ è reservâção
necessáÍiã porsetor lì dráu i.ó.

12. Qualidãd€ deÁguã rrarâdâ

aualidad€ da água tÉtadâ = 100 xsomatórÌã dãsahálisêr em quê a quãtidade da água.têndeu
Pódaria 291412011do MÌnhtérrô dâ saúde ou a quevi€r a subíituÍ lôl somaróriã dê aôáljses
€Íêtuâdâs dento do progÌãma de coletâ àpresentado no Progrãma de conÍote dê quãidade

r3. Prêsênça de E, Colinã Áeua D nnb!rda

Prelença dè E, Coli na água distribuldã = PorcentaSem das ãmostrãs com pr€sênçâ de E, coti na
aná j3ê dàs afrôíras de água.ôlêtâdâs cÕníorn€ programa dê.ot€ta àprovâda no prosrãma
de Controlêdê auâ1Ìdade da Águã.

1a. ÍndÌce dê hrdromètração- {rHd)

lHd = 100 x núúêrô de ligaçõês âtiv* É.didas/ númêro totajdelisaçõ6 rii!âs.



T"belã - rneerriÍ*rô! 4l mãdo< oro8rdFàoo! oãrã o penodo de 2ot4 a 2045 en
Ag-ã e ErgoÌo. \eroo.êÍiô quê, .on!o'Ìe êíàleêcioó no 50 r4Ìo âdÌno do
.ónbâro dê conce$âo, o âlinsimento de metar seÌá atéídô ex. unvãmênt€ ôêro
(ronog.ãÍà Í:i(.êdÊete(u(ão <êldoqueosvàtoresdêinleninê1Ìo: je.on(t uem
em mê€ êstimãtiva, nãó õbrigãndo a concësjiohária na sua etetivà ér€cução, na
hedlda em quê Ìêfleteãpenas o ptãnejamênro esp€râdo pãra ã dècução dâs metas,

INVESTIMENTOS TOTAIS


