
Rogerio Manão 

De: 
Enviado em: 	 sexta feira, 4 de outubro de 2019 1 : 
Para: 	 Rogeri 	não 
Cc: 	 gigovso04@caixa.gov.br; gegov@caixa.gov.br; gesan09@caixa.gov.br; gigovspl2 

@caixa.gov.br; sr3332sp@caixa.gov.br  
Assunto: 	 RETORNO: Aditivo Contrato de Financiamento - Solicitação de Esclarecimentos 

Prioridade: 	 Alta 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE/SP 
Secretaria Municipal de Governo 

Prezado Sr. Secretário 

1 	Em atendimento ao exposto abaixo, seguem as informações solicitadas: 

Qual o valor de cada uma das modalidades? 
Quais os valores das contrapartidas do tomador? 
362.198-24 — Abastecimento de Água: FGTS: R$ 4.730.753,00 / CONTRAPARTIDA: R$ 525.639,00 / TOTAL: R$ 
5.256.392,00 
362.200-69 -(6esenvolvimento Institucional: FGTS: R$ 2.260.130,00 / CONTRAPARTIDA: R$ 118.954,00 / TOTAL: R$ 
2.379.084,00 — 
369.157-88 — Redução e controle de perdas: FGTS: R$ 4.239.916,53 / CONTRAPARTIDA: R$ 223.153,50 / TOTAL: R$ 
4.463.070,03 

Quais os saldos devedores? Competência: 20/09/2019 
362.198-24 — Abastecimento de Água: R$ 4.017.569,63 
362.200-69 — Desenvolvimento Institucional: R$ 1.794.034,58 
369.157-88 — Redução e controle de perdas: R$ 3.346.182,11 

Qual o prazo para quitação dos referidos contratos? 
362.198-24 — Abastecimento de Água: 225 meses a contar de 20/02/2017 
362.200-69 — Desenvolvimento Institucional: 105 meses a contar de 20/02/2017 
369.157-88 — Redução e controle de perdas: 105 meses a contar de 20/02/2017 

Existem valores a serem desembolsados? Contrapartidas? 
362.198-24 — Abastecimento de Água: Sim 
362.200-69 — Desenvolvimento Institucional: Não. Contrato 100% executado. 
369.157-88 — Redução e controle de perdas: Não. Contrato 100% executado. 

O cronograma original de desembolsos continua sendo respeitado e por quais motivos? 
362.198-24 — Abastecimento de Água (único em andamento): Por orientação do jurídico da CAIXA, os desembolsos de 
recursos estão suspensos até o transito em julgado do processo que visa a declaração de nulidade da concessão, só 
devendo ser retomado em caso de decisão favorável a Tomadora. 

O Tomador vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações, principalmente as financeiras? 
O Tomador está em dia com os pagamentos dos juros e amortizações. 

A "Conta Reserva" (2178 — 003 — 1012/9) está com o saldo previsto? 
Sim 

Existem outros contratos de financiamento junto a essa instituição financeira além dos acima citados? 
Com o Tomador Saneaqua Mairinque SA, hoje, existem somente os contratos citados acima. 

Existe algum contrato de financiamento pela Saneaqua Mairinque S/A para investimento no sistema de 
esgotamento sanitário? 
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Existe uma operação em estudo, na Modalidade Esgotamento Sanitário. 

Quais os valores já disponibilizados para a Saneaqua Mairinque S/A em cada uma das modalidades? Quando 
foram feitos os desembolsos? 
362.198-24 — Abastecimento de Água: FGTS: R$ 4.208.439,68 / CONTRAPARTIDA: R$ 467.604,21 / TOTAL: R$ 
4.676.043,89. Realizados de 2014 a 2018. 
362.200-69 — Desenvolvimento Institucional: FGTS: R$ 2.260.130,00 / CONTRAPARTIDA: R$ 118.954,00 / TOTAL: R$ 
2.379.084,00. Realizados de 2015 a 2018. 
369.157-88 — Redução e controle de perdas: FGTS: R$ 4.235.350,79 / CONTRAPARTIDA: R$ 222.913,20 / TOTAL: R$ 
4.458.263,99. Realizados de 2014 a 2018. 

O Grupo Odebrecht teve prévia e expressa anuência do agente financeiro (CEF) para alienar para o Grupo BRK o 
controle acionário do tomador (Saneaqua)? 
Sim 

Favor encaminhar a esta Municipalidade os extratos das contas do financiamento (todas as modalidades), com 
indicação dos repasses à Saneaqua e das respectivas contrapartidas pagas. 
Disponibilizamos os extratos digitalizados, através do seguinte endereço: 
https:llawds.caixa..ov.br/MyDevice/s/570/3dc215e8-adle-4db0-8777-b126aecab9bd 
Observação: Os arquivos ficam disponíveis por 10 dias. 

Ressaltamos que a contrapartida do contrato é constituída por contrapartida física e contrapartida 
financeira. 

Considerando o atual estágio da Ação Civil Pública n. 0004741-33.2009.8.26.0337 (na qual a nulidade da licitação 
e do contrato de concessão já foi liminarmente reconhecida e depois confirmada por sentença, ratificada por 
acordão do Tribunal e não tiveram admitidos seguimentos dos recursos especial e extraordinário, embora 
pendentes de agravos), o Agente Financeiro continuará fazendo repasses ao Tomador? 
Não.  

A proximidade do trânsito em julgado da ação n. 0004741-33.2009.8.26.0337 e do reconhecimento definitivo da 
nulidade do contrato de concessão pelo Poder Judiciário pode prejudicar os repasses do Agente Financeiro ao 
Tomador? 
A área jurídica da CAIXA recomendou a suspensão de desembolsos até o trânsito em julgado do processo que visa a 
declaração de nulidade da concessão, só devendo ser retomado em caso de decisão favorável à Tomadora. 

Alterações nos atos constitutivos do Tomador e Acionistas podem implicar suspensão dos desembolsos do 
Agente Financeiro? 
O Contrato de Financiamento e Repasse entre a CAIXA e a Saneaqua Mairinque SA prevê na Cláusula Vigésima Quarta —
da Suspensão dos Desembolsos, que uma das hipóteses de suspensão dos desembolsos é o disposto no Item VII -
Alteração de qualquer disposição prevista nos atos constitutivos do TOMADOR e das ACIONISTAS, que 
comprovadamente coloque em risco a segurança do crédito do AGENTE FINANCEIRO, cuja análise cabe ao agente 
financeiro. 

A cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas no contrato de financiamento sem prévia e 
expressa autorização do Agente Financeiro, como ocorrera com a transferência do controle acionário pela 
Odebrecht para a BRK, podem implicar vencimento antecipado de parcela ou da totalidade do financiamento? 
Sim, porém a transferência do controle acionário pela Odebrecht para a BRK teve a anuência deste agente financeiro. 
Ressalta-se que o Poder Concedente também concedeu anuência Prévia, em 22 de novembro de 2016, para 
implementação da referida reorganização societária. 

O Agente Financeiro teve autorização do Poder Concedente para efetuar repasses ao Tomador após a 
transferência do controle acionário deste? 
Esclarecemos que tal procedimento não necessita de participação do Poder Concedente, conforme Manual de Fomento. 

2 	Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente 

Rosane W. B. Martins 
Assistente Sênior 

Otoniel Pereira da Costa 
Coordenador de Filial 
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Rogerio Fernando do Amaral 
Gerente de Filial 
Gerência Executiva de Governo Sorocaba/SP 
Caixa Econômica Federal 
Tel.: (15) 3333-2850 

De: Rogerio Manão [nnailto:roderio.manaoamairindue.sp.gov.br] 
Enviada em: sexta-feira, 28 de junho de 2019 12:15 
Para: GIGOVSO - GE Governo Sorocaba/SP 
Assunto: Aditivo Contrato de Financiamento - Solicitação de Esclarecimentos 

Caro Rogério, 

Município de Mairinque na condição de Interveniente Anuente no Contrato de Financiamento e Repasse SANEAQUA 
MAIRINQUE S/A SIAPF n°: 
362.198-24 — Abastecimento de Água, 
362.200-69 — Desenvolvimento Institucional e 
369.157-88 — Redução e controle de perdas, 
assinado em 25 de fevereiro 2013 vem através do presente solicitar as seguintes informações, separadamente por 
modalidade contratada: 

Qual o valor de cada uma das modalidades? 
Quais os valores das contrapartidas do tomador? 

Quais os saldos devedores? 

Qual o prazo para quitação dos referidos contratos? 

Existem valores a serem desembolsados? Contrapartidas? 

O cronograma original de desembolsos continua sendo respeitado e por quais motivos? 

O Tomador vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações, principalmente as financeiras? 

A "Conta Reserva" (2178 — 003 — 1012/9) está com o saldo previsto? 

Existem outros contratos de financiamento junto a essa instituição financeira além dos acima citados? 

Existe algum contrato de financiamento pela Saneaqua Mairinque S/A para investimento no sistema de esgotamento 
sanitário? 

Quais os valores já disponibilizados para a Saneaqua Mairinque S/A em cada uma das modalidades? Quando foram 
feitos os desembolsos? 

O Grupo Odebrecht teve prévia e expressa anuência do agente financeiro (CEF) para alienar para o Grupo BRK o 
controle acionário do tomador (Saneaqua)? 

Favor encaminhar a esta Municipalidade os extratos das contas do financiamento (todas as modalidades), com indicação 
dos repasses à Saneaqua e das respectivas contrapartidas pagas. 

Considerando o atual estágio da Ação Civil Pública n. 0004741-33.2009.8.26.0337 (na qual a nulidade da licitação e do 
contrato de concessão já foi liminarmente reconhecida e depois confirmada por sentença, ratificada por acordão do 
Tribunal e não tiveram admitidos seguimentos dos recursos especial e extraordinário, embora pendentes de agravos), o 
Agente Financeiro continuará fazendo repasses ao Tomador? 
A proximidade do trânsito em julgado da ação n. 0004741-33.2009.8.26.0337 e do reconhecimento definitivo da nulidade 
do contrato de concessão pelo Poder Judiciário pode prejudicar os repasses do Agente Financeiro ao Tomador? 

Alterações nos atos constitutivos do Tomador e Acionistas podem implicar suspensão dos desembolsos do Agente 
Financeiro? 
A cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas no contrato de financiamento sem prévia e expressa 
autorização do Agente Financeiro, como ocorrera com a transferência do controle acionário pela Odebrecht para a BRK, 
podem implicar vencimento antecipado de parcela ou da totalidade do financiamento? 
O Agente Financeiro teve autorização do Poder Concedente para efetuar repasses ao Tomador após a transferência do 
controle acionário deste? 
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