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CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES 

' Aos dois dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e cinco, por este 
instmmento paiticular de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE LIMEIRA, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, Dr. J URANDYR DA PAIXÃO DE 
CAMPOS FREIRE, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de 
Identidade R.G. nº 1.558.298 e inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas (CPF) sob nº 
007.173.718-91, residente e domiciliado à ma Benedito Kühl nº 463, Vila Cláudia, 
Lirneira/SP, doravante denominado simplesmente PODER CONCEDENTE; e de 
outro lado as empresas COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E OBRAS 
- CBPO, com sede na avenida Paulista, 2240, São Paulo/SP, inscrita no Cadastro 
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGC/MF) sob nº 61 J56.410/0001-
l O, neste ato representada por seus representantes legais JOSÉ PEREIRA 
WILKEN BICUDO, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 3.341.336 e inscrito no cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 
449.930.488-15, residente e domiciliado a rua Bernardino de Campos nº 883, 
Brooklin Paulista, São Paulo/SP e GERALDO VILLIN PRADO, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.945.371 e inscrito no 
Cadastro das Pessoas Físicas (CPF) sob nº 031.429. 758-88, residente e domiciliado a 
rua Affonso Brás nº 122, apto. 31, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, doravante 
denominada simplesmente CBPO, e LYONNAISE DES EAUX, sociedade 
anônima francesa, com sede na avenida de la Liberté, 72, Nanterre, França, 
matriculada no Registro de Comércio sob nº B542062559, neste ato representada por 
seu representante legal, MJCHEL ROBERT ULRICH, francês, solteiro, 
engenheiro, portador da carteira de residente estrangeiro nº 
RNVE051250RSPMAF/SR/SP e inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas sob nº 
049.116.128-00, residente e domiciliado a rua Brás Cardoso nº 654, apto. 1157, Vila 
Nova Conceição, São Paulo/SP, doravante denominada simplesmente LDE, estas 
atuando na forma de CONSÓRCIO, constituído em 05/04/95, com arquivamento na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 355306228113, em sessão de 
12/04/95, sediado na avenida Paulista, 2240, São Paulo/SP, doravante denominado 
simplesmente CONCESSIONÁRIO, têm entre si, justa e contratada, a concessão de 
serviços públicos com execução de obras públicas, na forma que a seguir estipulam, 
tudo sob a égide do disposto no artigo 175, I a IV, da Constituição da República, na 
Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, 
na Lei Federal nº 8.987/95, na Lei Estadual nº 7.835/92, no que não conflite com a 
Lei Federal nº 8.987/95 e na Lei Complementar Municipal nº 128/94, assim como em 
tudo quanto .consta do Edital nº 68/94 da Concorrên ia Pública nº 07/94 e da 
Proposta do Consórcio vencedor e das cláusulas e parágr' os a seguir: t 
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CLÁUSULA SEGU.NDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a concessão pelo PODER CONCEDENTE ao 
CONCESSIONÁRIO dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento 
de esgotos sanitários do Município de Limeira, incluindo o bombeamento, o 
tratamento, a distribuição e adução de água, a coleta, o tratamento e a destinação 
final de esgotos sanitários, com a execução de obras públicas, nos termos do Edital nº 
68/94 da ConcoITência Pública 07/94, em especial seus ítens 6.2.1 a 6.2.21, e da 
Proposta do Consórcio vencedor, que passam a integrar este contrato, como Anexos 
TI e Ili. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Constitui parte integrante e indissolúvel deste contrato, como Anexo TI, o Edital nº 
68/94 da Concorrência Pública 07 /94, o qual define, pormenorizadamente, a 
execução de todas as obras e serviços concedidos, na gestão do sistema de 
saneamento básico de água e esgotos sanitários do Município de Limeira. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CONCESSIONÁRIO terá exclusividade na gestão dos serviços e execução das 
obras objeto do presente contrato, sendo vedado ao PODER CONCEDENTE, sob 
qualquer pretexto, contratar outra empresa para sua execução, durante a vigência 
deste instrumento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A exclusividade de que trata o parágrafo acima será plena quanto à área urbana do 
Município. Quanto à área rural, o CONCESSIONÁRIO terá a exclusividade 
somente para a gestão do sistema de serviços, com base na Planta do Município de 
Limeira/SP contendo a delimitação do perímetro urbano, a este instrumento 
incorporado como Anexo IV. 

PARÁGRAFO QUARTO 

As obras e os serviços ora concedidos, discriminados no Anexo II, deverão ser 
prestados de modo a atender às necessidades de qualidade, regularidade, 
continuidade, eficiência, segmança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 
prestação e modicidade das tarifas.~ 
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PARÁGRAFO QUINTO 

A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento, das 
instalações e a sua co.nservação, bem como a melhoria e expansão dos serviços. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Para a fiel execução de todas as obras e dos serviços concedidos, o 
CONCESSIONÁRIO deverá empregar pessoal habilitado e idôneo, dentro das 
necessidades exigidas para tanto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

O prazo de concessão é de trinta (30) anos, contados a partir da data da assinatura 
deste contrato, ato no qual é dada ao Concessionário a posse dos serviços concedidos, 
mediante Termo próprio, que integra este ajuste como Anexo VTII. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

No término do prazo contratual, o PODER CONCEDENTE assumrra 
imediatamente os serviços, obras, e instalações, a ele retomando incontinenti todos os 
bens, direitos, privilégios, transferidos ao CONCESSIONÁRIO, bem como todos 
os bens, obras e instalações acrescidos durante a vigência deste instrumento, em 
perfeitas condições de uso, livres de quaisquer ônus, ressalvados o desgaste por uso 
normal. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A remuneração do CONCESSIONÁRIO será efetuada pela cobrança da tarifa 
diretamente aos usuários conforme Tabela 7.2. 1-A, demais ônus ou encargos 
conforme Tabela 7.2. l-B, no valor da TRA (Tarifa Referencial de Água) e da TRE 
(Tarifa Referencial de Esgotos) cada uma igual a R$ 0,55 (cinqüenta e cinco centavos 
de real), e o repasse de tributos diretamente aos usuários, conforme item 7.3 .1-b do 
Anexo II, aplicadas ao volume de água e esgotos faturáveis e à prestação dos serviços 
confonne disposto nas Tabelas supracitadas.\ 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O cálculo do valor da tarifa será efetuado com base no volume mensal de água 
consumido pelos usuários, e no volume de esgotos coletados, de acordo com a Tabela 
nº 7.2. 1-A e Tabela rf 7.2.1-B do Anexo II, reproduzidas abaixo: 

TABELA Nº 7.2.1-A 
ESTRUTURA TARIFÁRIA PRÉ-ESTABELECIDA 

SERVIÇO MEDIDO 
(por economia) 

CATEGORIAS CLASSES DE CONSUJ\10 
DE USO CODIGO FAIXA 

(m3/mês.ccon.) 

RESIDENCIAL R.l 00 a 15 
R.2 16 a 30 
R.3 31 a60 
R.4 6 1 a 100 
R.5 acima dc l Ol 

CO~iERCIAL C. l 00 a 15 
C.2 16 a 30 
C.3 31a60 
C.4 61a100 
C.5 acima dc lOl 

INDUSTRIAL 1.1 00 a 15 
1.2 16 a 30 
1.3 31a 60 
1.4 61a 100 
1.5 acima de 10 1 

PÚBLICA P.l 00 a 15 
P.2 16 a 30 
P.3 31a60 
P.4 6 1 a100 
P.5 acima de 10 1 

TRA - Tarifa Referencial dos Serviços de Agua, dada cm RS/mJ 
TRE- Tarifa Referencial dos Serviços de Esgotos. dada cm RSfmJ 

AGUA 
(R$/m3) 

0,40 xTRA 
1,00 xTRA 
l ,50 xTRA 
2,00xTRA 
2,50 xTRA 

0,90xTRA 
l ,50xTRA 
2.50xTRA 
3,50xTRA 
4,50xTRA 

l,OOxTRA 
l,60xTRA 
2,60 xTRA 
3,60 xTRJ\ 
4,60xTRA 

0,50 xTRA 
l ,l OxTRA 
1,60 xTRA 
2,10 xTRA 
2,60xTRA 

TABELA Nº 7.2.1-B 

TARIFAS 

ESGOT:f>S 
(RS/m '> 

0,40xTRE 
1,00 x TRE 
l ,50 xTRE 
2,00x TRE 
2,50xTRE 

0,90xTRE 
1.50 x TRE 
2.50xTRE 
3,50xTRE 
4,50xTRE 

1,00x TRE 
1,60 xTRE 
2,60xTRE 
3,60xTRE 
4,60xTRE 

0,50xTRE 
l , lOxTRE 
1,60 x TRE 
2,10 xTRE 
2,60xTRE 

TABELA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 
Nº SERVIÇOS 
OI Conserto de Cavalete 3/4" 
02 Substituição de Hidrômetro 3/4" 
03 Conserto de Ramal de água de 3/4" - Passeio si pavimcuto 
04 Conserto de Ramal de Esgoto de 4" - Passeio si pavimento 
05 Religação de Água - Cortada por falta de pagamento 
06 Vistoria domiciliar até duas economias 
07 Ligação de Água de 3/4" - Passeio si pavimento 
08 Lig;ição de Esgoto de 4''. - Passeio si pavimento 
09 Ampliaç:1o de Rede de Agua - Passeio si pavimento 
10 Ampliaç:1o de Rede de Esgoto - Passeio si pavimento 
ll S.:gunda Via da Conta de Água 
12 Leitura de Hidrômetro - Eventual 
13 Certidões Negativas 
14 Afcric.fo de Hidrômetro 1,5 a 5m> Ih 
15 Aferic.fo de Hidrômetro acima de 5nr' Ih 

TRA - Tarifa Referencial dos Serviços de Agua, dada em R$/mJ 
TRE - Tarifa Referencial dos Serviços de Esgotos, dada cm RS/rn3 

CODIGO TARIFAS (RS) 
AI 18, 93 X TRA 
A 2 6, 2 1 x TRA 
A3 40, 46xTRA 
E I 47, 26xTRE 
A4 15, 16xTRA 
A 5 l7,02xTRA 
A6 126, 91 xTRA 
E 2 152. 28 X TRE 
A7 9, 67 xTRA 
E J 28, 84 xTRE 
A8 l , 79 xTRA 
A9 4, 94xTRA 

A 10 2, 18 x TRA 
A 11 27,04xTRA 
A 12 85, 23 xTRA 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

Para a cobrança das tarifas dos usuanos, com periodicidade mensal, o 
CONCESSIONÁRIO deverá implantar sistema de cobrança em conformidade e nos 
prazos previstos no Anexo II, principalmente em seus ítens 6.2.14 e 6.2.15 sendo que, 
até a implantação do novo sistema, as tarifas continuarão sendo cobradas através da 
sistemática existen~e e utilizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Limeira, de ora em diante denominado simplesmente SAAE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O valor da conta mínima será apurado em conformidade com o estabelecido nos ítens 
7.2.1.c e 7.2.1.d do Anexo II. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Periodicamente, por iniciativa do CONCESSIONÁRIO ou do PODER 
CONCEDENTE, sempre que oc01Terem motivos técnicos, econômicos, financeiros 
ou conjunturais que possam comprometer a cobertura dos investimentos, dos custos 
operacionais de manutenção, ampliação, melhoria e modernização dos serviços, bem 
como o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Tarifa Referencial de Água 
(TRA) e a Tarifa Referencial de Esgotos (TRE) deverão ser revisadas, para mais ou 
para menos, com base nos termos deste instrumento e seus Anexos, a fim de manter
se o equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Os valores da TRA (Tarifa Referencial de Água) e da IRE (Tarifa Referencial de 
Esgotos) deverão ser atualizados periodicamente, conforme o estabelecido em lei, 
com base na variação do índice aplicado para atualizar a Unidade Fiscal do 
Município de Limeira (UFML). 

a) Caso esse índice e/ou a UFML venham a ser extintos, as partes adotarão índice 
que reflita os mesmos conceitos econômicos-financeiros, e permita a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato. 

b) O pedido de atualização será formulado pelo CONCESSIONÁRIO ao PODER 
CONCEDENTE com antecedência de pelo menos ~ uinze ( 15) dias, que o aprov~ 
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PARÁGRAFO SEXTO 

Os va1ores da TRA (Tarifa Referencial de Água) e da TRE (Tarifa Referencial de 
Esgotos) deverão serireajustados periodicamente, conforme estabelecido em lei, com 
base na variação dos seguintes indicadores: índice de mão-de-obra da construção 
civil; tarifa básica de energia elétrica; índice da indústria de transformação química; 
índice nacional de :construção civil; índice de máquinas, veículos e equipamentos; 
índice de variação cambial e índice de juros aplicáveis ao financiamento nacional e 
internacional. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Quando da aplicação do reajuste de que cuida o parágrafo anterior, as partes deverão 
apurar o impacto na TRA (Tarifa Referencial de Água) e na TRE (Tarifa Referencia] 
de Esgotos) de cada um dos índices citados no aludido parágrafo, a fim de 
estabelecerem em conjunto uma ponderação dos mesmos para a implementação do 
referido reajuste. 

PARÁGRAFO OITAVO 

As atualizações e reajustes de que tratam os parágrafos quinto e sexto acima serão 
aplicados com periodicidade anual, nos termos da legislação vigente aplicável à 
espécie e das condições deste contrato e seus anexos, sendo que qualquer 
modificação na legislação em questão deverá ser incorporada ao presente contrato, 
pelas partes. 

PARÁGRAFO NONO 

Efetivado pelo CONCESSIONÁRIO o pedido de revisão e/ou reajuste do preço das 
tarifas dispostas no parágrafo quarto acima, o PODER CONCEDENTE, no prazo 
de quinze (15) dias, analisará e, em decisão motivada, aprova-lo-á ou não. 

PARÁGRAFO DEZ 

O PODER CONCEDENTE somente poderá modificar as categorias ou faixas de 
tarifas estabelecidas nas Tabelas contidas nos ítens 7.2.1-A e 7.2.1-B do Anexo II, 
reproduzidas no parágrafo primeiro desta cláusula, mediante a manutenção do valor 
global da receita dos serviços objeto deste contrato., 
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CLÁUSULA QUIN.TA - DAS TARIFAS REDUZIDAS 

O CONCESSIONÁRIO, nos termos da Lei Municipal nº 2.029, de 02 de dezembro 
de 1986, cobrará as tarifas de consumo de água e esgotos pelo critério mínimo, das 
entidades a seguir indicadas: 

a) instituições de :assistência social registradas no Centro de Promoção Social 
Municipal - CEPROSOM, reconhecidas como de utilidade pública municipal e em 
pleno funcionamento; 

b) hospitais sem fins lucrativos e reconhecidos como de utilidade pública municipal. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Aditamentos contratuais não poderão, direta ou indiretamente, alterar a disposição 
desta cláusula em nenhum momento da vigência desta concessão. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ISENÇÔES 

Serão isentos do pagamento das tarifas de consumo de água e esgotos e de serviços 
os imóveis de propriedade do PODER CONCEDENTE, ou de propriedade de 
terceiros, sempre que estejam em uso para atender as atividades desenvolvidas 
diretamente pelo município, bem como o consumo destinado ao uso público, tais 
como hidrantes, chafarizes, irrigação de logradouros públicos, limpeza urbana e 
similares, obri~ando-se o PODER CONCEDENTE a comunicar o 
CONCESSIONARIO a cessação do uso público municipal dos imóveis em questão. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O PODER CONCEDENTE assume a responsabilidade pelo uso adequado das 
águas fornecidas yara os fins descritos no caput desta cláusula e, em conjunto com o 
CONCESSIONARIO, poderá estabelecer sistemas de controle de uso das águas 
dessa natureza, ao longo do período de concessão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Aditamentos contratuais não poderão, direta ou indiretamente, alterar a disposição 
desta cláusula em nenhum momento da vigência de.sta concessão., 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 

Constituem ob1igações do CONCESSIONÁRIO: 

a) o planejamento, implantação, ampliação, operação, manutenção, administração, 
exploração e gestão'. dos sistemas e dos serviços de saneamento básico de água e de 
esgotos sanitáiios do Município de Limeira, de forma a cumprir integralmente as 
obrigações constantes dos Anexos II e III; 
b) realizar os investimentos para a manutenção e expansão dos serviços e obras 
objeto do Anexo II, assim como obter os financiamentos necessários para tal. 

e) efetuar, durante o prazo de concessão, todas as obras necessárias ao cumprimento 
integral das obrigações por ele assumidas, de forma a executar plena e 
satisfatoriamente os serviços concedidos, nos prazos estipulados no Anexo li, 
principalmente em seus ítens 6.2.1 a 6.2.21 ; 

d) elaborar e implementar esquemas de atendimento à situações de emergência, 
mantendo disponíveis recursos materiais e humanos para tanto; 

e) zelar pela proteção dos recursos naturais e ecossistemas de qualquer forma 
envolvidos nos serviços concedidos, respondendo pelo assessoramento à coletividade 
na preparação dos dossiês exigidos pelos agentes de proteção ao meio ambiente; 

t) cumprir as determinações legais relativas à Segurança e Medicina do Trabalho; 

g) conduzir suas atividades com zelo, diligência e economia, procurando sempre 
utilizar a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas, em 
rigorosa observância às cláusulas e condições estabelecidas nos Anexos li e III; 

h) responder isoladamente pelo integral cumprimento das regulamentações vigentes 
no País, em especial quanto às obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, 
tributárias, securitárias, fiscais, comerciais, civis, criminais, relacionadas, direta ou 
indiretamente, aos serviços e obras públicos ora concedidos; 

i) responsabilizar-se isoladamente por todos os danos e preJmzos de qualquer 
natureza, inclusive relativos ao meio ambiente, causados ao PODER 
CONCEDENTE e/ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, ou de seus 
empregados, prepostos, subcontratados, deconentes dos serviços e obras ora 
concedidos, sem que a fiscalização exercida pelo PODER CONCEDENTE através 
do SAAE exclua ou atenue essa responsabilida e;' 
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j) manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação que antecedeu o presente contrato; 

k) fornecer ao PODER CONCEDENTE todas as informações que forem 
necessárias ao acompanhamento e fiscalização dos serviços objeto deste contrato, 
atendendo às suas solicitações, nos termos contidos neste instrumento; 

-
1) sustar a prestação dos serviços ora concedidos somente com relação aos usuários 
que estejam em atraso por periodo superior a trinta (30) dias quanto ao pagamento da 
conta tarifária, prazo esse contado a partir da data do vencimento da aludida conta; 
m) constituição, com o apoio do PODER CONCEDENTE, de uma associação dos 
usuários dos serviços objeto deste instrumento, visando gestões para celebração de 
uma convenção de consumo; 

n) manter em dia o inventário e o registro de todos os bens vinculados à concessão; 
o) prestar contas ao PODER CONCEDENTE e aos usuários da gestão dos serviços 
e obras concedidos, nos te1mos edificados pelos Anexos II, III e Vl 

p) permitir à fiscalização do PODER CONCEDENTE livre acesso, em qualquer 
época ou momento, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do 
serviço, bem como a seus registros contábeis, nos termos da cláusula treze. 

q) solicitar ao PODER CONCEDENTE a efetivação de desapropriação, ou 
instituição de servidão, formulada em pedido circunstanciado e justificado com todos 
os elementos técnicos pertinentes à matéria; 

r) zelar pela integridade, conservação e manutenção dos bens vinculados à prestação 
dos serviços e obras concedidos, bem como segurá-los adequadamente; 

s) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos serviços; 

t) a publicação de suas demonstrações financeiras periódicas, nos termos do inciso 
XIV do artigo 23 da Lei 8_987/95; 

u) prestar serviços adequados, entendendo-se como tais aqueles que satisfaçam as 
condições de qualidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, nos termos da Lei 
Federal nº 8.987/95. \ 

r 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pelo CONCESSIONÁRIO, serão 
regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se 
estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pelo 
CONCESSIONÁRIO e o PODER CONCEDENTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Fica estabelecido entre as partes que o CONCESSIONÁRIO não será sucessor do 
PODER CONCEDENTE nos direitos e obrigações decorrentes de quaisquer 
instrumentos por este firmados diretamente e/ou pelo SAAE, anteriormente ao 
presente Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

Constituem obrigações do PODER CONCEDENTE: 

a) fiscalizar permanentemente, através do SAAE, os serviços e obras concedidos; 
b) aplicar as penalidades previstas em lei e no contrato; 

e) intervir na prestação dos serviços nos casos e condições previstos nos artigos 32 a 
34 da Lei Federal nº 8. 987 /95 e demais legislações aplicáveis; 

d) extinguir a concessão nos casos previstos em Lei e neste instrumento; 

e) aprovar ou não os reajustes e a revisão das tarifas nos termos da cláusula quarta e 
seus parágrafos. 

f) aprovar as atualizações das tarifas nos termos da cláusula quarta e seus parágrafos; 

g) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e as cláusulas 
contratuais da concessão; 

h) zelar pela boa qualidade dos serviços, receber e apurar queixas e reclamações dos 
usuários, através do SAAE, o qual notificará o CONCESSIONÁRIO para solução 
das questões nos prazos estabelecidos; 

i) declarar de utilidade pública os bens necessários à execução dos serviços e obras 
públicas objeto deste contrato, promovendo as desapropriações diretamente, sendo de 
sua exclusiva responsabilidade todas as indenizaç · es decorrentes; ~ 

'\ 
I I 
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j) declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão 
administrativa, os bens necessários à execução dos serviços e obras públicas objeto 
deste contrato, promovendo-a diretamente, sendo de sua exclusiva responsabilidade 
todas as indenizaçõesidecorrentes; 

k) obter autorizações, licenças e permissões necessárias ao cumprimento e execução 
dos serviços e obras:concedidos; 

1) obter junto aos órgãos competentes as concessões de direito de uso dos mananciais 
de águas brutas que se fizerem necessárias para a execução dos serviços e obras 
concedidos; 

m) estimular em conjunto com o CONCESSIONÁRIO a formação de associações 
de usuários para defesa dos interesses relativos aos serviços e obras concedidos; 

n) responsabilizar-se pelo té1mino de todos os contratos, acordos, convênios e 
quaisquer outros instrumentos fumados por ele diretamente e/ou pelo SAAE, 
ante1ionnente à assinatura do presente instrumento, referentes aos serviços ora 
concedidos, arcando com todas as obrigações e responsabilidades decorrentes dos 
referidos instrumentos e de seus respectivos encerramentos, mantendo o 
CONCESSIONÁRIO informado a respeito, sendo que ao CONCESSIONÁRIO 
não poderá ser imputada qualquer responsabilidade decorrente dos instrumentos ora 
referidos. 

o) regularizar a situação do SAAE, conforme previsto no parágrafo único do artigo 8º 
da Lei Complementar Municipal nº 128/94, de modo que o referido órgão possa 
fiscalizar os serviços e obras concedidos, zelando por sua boa qualidade, inclusive 
recebendo e apurando queixas e reclamações dos usuários, respeitado o disposto 
neste contrato e seus anexos. 

p) realizar, no prazo de sessenta (60) dias, contados da data da assinatura do 
contrato, em conjunto com o CONCESSIONÁRIO, a avaliação dos bens públicos 
reversíveis a serem utilizados na prestação dos serviços concedidos, determinando de 
imediato o estado de conservação e suas condições de manutenção, para que o 
CONCESSIONÁRIO possa devolvê-los, ao término do prazo de concessão, nos 
termos do parágrafo primeiro da cláusula onze; 

q) auxiliar o CONCESSIONÁRIO na obtenção do financiamento de que cuida a 
cláusula sétima, letra "b" deste instrumento, de modo a envidar seus melhores 
esforços para tanto; \ 
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r) manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos da Lei Federal 
nº 8.987/95, principalmente em seu artigo 9°, parágrafos 3° e 4°, e seu artigo 10 e da 
cláusula quarta e seus parágrafos. 

s) dar publicidade ·da outorga da concessão objeto deste contrato, na forma 
estabelecida em lei; 

. 
t) solicitar a autorização previa do CONCESSIONÁRIO para a realização de 
quaisquer obras que interfiram nos serviços objeto deste contrato, permitindo a 
fiscalização e vistoria final das aludidas obras, anteriormente ao recebimento destas; 

u) assumir a responsabilidade pelo uso adequado das águas fornecidas pelo 
CONCESSIONÁRIO para o uso público, tais como aquelas utilizadas em imóveis 
de sua propriedade, ou de propriedade de terceiros, sempre que estejam em uso para 
atender as atividades desenvolvidas diretamente pelo Município, bem como em 
hidrantes, chafarizes, irrigação de logradouros públicos, limpeza urbana, e similares, 
sendo que poderá o CONCESSIONÁRIO, em conjunto com o PODER 
CONCEDENTE, estabelecer sistemas de controle de uso das águas dessa natureza, 
ao longo do período de concessão. 

v) comunicar a cessação do uso público municipal dos imóveis abrangidos pela 
isenção de que cuida a cláusula sexta. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No exercício da fiscalização a que alude letra "a" desta cláusula, o PODER 
CONCEDENTE, através do SAAE, terá acesso aos dados relativos à administração, 
contabilidade, recursos técnicos, econormcos e financeiros do 
CONCESSIONÁRIO, nos termos da cláusula treze deste instrumento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Para os fins do disposto na letra "p" desta cláusula serão lavrados Termos de Entrega 
e Recebimento dos bens supramencionados, quando da assinatura e término do 
presente instrumento respectivamente. Para o período de sessenta (60) dias contido 
na letra "p" acima será lavrado um Termo de Entrega Provisório, que passará a fazer 
parte integrante deste contrato. Este Termo Provisório será substituído por um Termo 
de Entrega Definitivo, após a realização da avaliação de que cuida a letra "p" desta 

cláusula. \ 

) 
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PARÁ GRAFO TE/f.CEIRO 

O Termo de Entrega Definitivo supracitado será sempre atualizado quando da 
ocorrência de supres~o ou acréscimo de bens. 

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

Sem prejuízo do disposto na Lei 8.078/90, esta concessão respeitará os direitos e 
deveres dos usuários, quais sejam: 

a) receber serviços adequados, entendendo-se como tais aqueles que satisfaçam as 
condições de qualidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, nos termos da Lei 
Federal nº 8.987/95; 

b) receber do PODER CONCEDENTE e do CONCESSIONÁRIO info1mações 
para a defesa de interesses individuais ou coletivos; 

e) obter e utilizar os serviços concedidos, observadas as normas do Anexo li deste 
contrato e da legislação aplicável; 

d) levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e do CONCESSIONÁRIO 
as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos serviços prestados; 

e) comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo 
CONCESSIONÁRIO na prestação de serviços; 

f) contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos 
quais lhe são prestados os serviços; 

g) pagar em dia as contas relativas à prestação dos serviços concedidos, sob pena de 
pagar multa e ter os serviços suspensos, conforme previsto no Regulamento de 
Comercialização, que constitui o Anexo V e integra este instrumento. 

CLÁUSULA DEZ - DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

O CONCESSIONÁRIO obriga-se a realizar todos os serviços e obras públicos 
licitados nos te1mos do Anexo ll. Os serviços extraordinários e/ou não previstos 
poderão ser executados mediante acordo entre as partes e expressa autoriz~ão do 

h 
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PODER CONCED,ENTE, nos termos da lei, assegurando-se, sempre, a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a teor da cláusula oitava, letra "r". 

CLÁUSULA ONZE - DA UTILIZAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS 

No exercício de s~as atividades poderá o CONCESSIONÁRIO utilizar os bens 
públicos reversíveis e solicitar que o PODER CONCEDENTE promova 
desapropriações e/ou estabeleça servidões nas estradas, caminhos e logradouros 
públicos, para a realização de obras e instalações, na forma preconizada na letra "q" 
da cláusula sétima. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Findo o prazo da concessão, todos os bens públicos e instalações utilizados pelo 
CONCESSIONÁRIO reverterão automaticamente ao Município de Limeira, bem 
como os bens e instalações acrescidos durante a vigência deste instrumento, em 
perfeitas condições de uso, livres de quaisquer ônus, ressalvado o desgaste por uso 
normal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A posse dos bens públicos constantes do Anexo IX e decorrente desta concessão não 
enseja direito ao CONCESSIONÁRIO de, a esse título, ou a qualquer outro, indicá
los à penhora, dá-los em garantia de qualquer tipo de operação financeira, ou de 
qualquer outra natureza, que venha contratar, ou gravá-los com ônus de qualquer 
natureza, ainda que em decorrência da execução do objeto deste contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O descumprimento do estabelecido no parágrafo antecedente constituirá infração 
contratual de natureza grave, hipótese em que o PODER CONCEDENTE poderá, 
de imediato, declarar a caducidade desta concessão. 

CLÁUSULA DOZE - DOS ESTOQUES 

As partes, em conjunto, realizarão o inventário dos estoques de produtos existentes 
no almoxaiifado do SAAE, necessários à normal continuidade da execução dos 
serviços, no qual estarão os produtos identifi dos, quantificados e avaliados, p a 

~ ) 
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que com base nessa avaliação seja fixado o valor global que o CONCESSIONÁRIO 
indenizará o SAAE, de uma só vez, no prazo de sessenta (60)dias da data da 
assinatura do contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os estoques de água tratada e pronta para o consumo dos usuários existentes nos 
reservatórios do SAAE são recebidos pelo CONCESSIONÁRIO e este se obriga a 
restituir todos os reservatórios existentes à época em que cesse a concessão com 
plenos estoques de água tratada e pronta para o consumo dos usuários, a título de 
compensação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As disposições contidas no caput desta cláusula serão observadas de forma inversa 
quando do término da concessão. 

CLÁUSULA TREZE - DA FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

O PODER CONCEDENTE deverá fiscalizar e assegurar o fiel e exato cumprimento 
de todas as obrigações licitadas, nos termos dos Anexos II e III, através do SAAE. A 
fiscalização será exercida basicamente nos seguintes termos: 
a) o CONCESSIONÁRIO deverá manter em seu escritório de administração todos 
os elementos necessários à prestação das informações e esclarecimentos que lhe 
forem solicitados; 

b) o CONCESSIONÁRIO deverá preparar e apresentar mensal, trimestral, semestral 
e anualmente ao PODER CONCEDENTE relatórios dos serviços e obras 
executados, bem como os investimentos realizados, contendo, no mínimo, as 
informações indicadas no Anexo VI. 

e) outros dados não rotineiros, comprovadamente necessários para a avaliação dos 
serviços objeto da concessão, poderão ser requisitados pela fiscalização do PODER 
CONCEDENTE ao CONCESSIONÁRIO, sendo que este terá um prazo razoável e 
compatível para o fornecimento dos dados solicitados, prazo este nunca inferior a 48 
(quarenta e oito) horas. 

d) no exercício da fiscalização a que se refere o item antecedente o SAAE terá acesso 
a todas as infonnações pertinentes à concessã~ ; bjeto deste instrwnento, sendo ' 

IMPRENSA OFICIAL 00 ESTADO S. 



INSTRUMENTO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO 
PÚBLICO COM EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS OVE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LIMEIRA E O- CONSÓRCIO 
CONSTITUÍDO PEJAS EMPRESAS COMPANHIA BRASILEIRA DE 
PROJETOS E OBRAS- CBPO E LYONNAISE DES EAUX. 

fls .16 

ESTADO DE SÃO PAULO· BRASIL 

MOO. 206 

para tanto, deverão ~er programadas visitas técnicas de inspeção e análise, precedidas 
de listagem contendo o elenco das questões que devam ser esclarecidas, respeitando
se o prazo mínimo estabelecido acima. 

e) a fiscalização de ·que cuida esta cláusula deverá ser feita com observância das 
especificações, parâmetros e padrões de qualidade estabelecidos no presente contrato 
e seus anexos, bem ~orno das n01mas técnicas aplicáveis. 

f) para efeito da fiscalização de que trata esta cláusula, serão respeitados os padrões 
de qualidade abaixo estabelecidos: 

1. Portaria nº 36, de 19/01/90, do Ministério da Saúde, quanto à avaliação do sistema 
de água; 

2. Decreto Estadual nº 8.468, de 08/09/76, para a avaliação do sistema de esgotos 
sanitários; 

3. Normas: 00587, 00588, 00591, 00592, 00593 e 00594 da ABNT, para a elaboração 
de estudos e projetos de abastecimento de água; 

4. Normas: 00566, 00567, 00568, 00569 e 00570 da ABNT, para a elaboração de 
estudos e projetos de esgotos sanitários. 

g) no exercício da fiscalização, o PODER CONCEDENTE, através do SAAE terá 
acesso franqueado a todas as informações referentes aos serviços e obras concedidos; 

h) constitui também objetivo da fiscalização assegurar aos usuários a prestação, pelo 
CONCESSIONÁRIO, de serviço adequado, nas condições definidas neste 
instrumento e seu Anexo II e na Lei 8.987/95; 

i) o CONCESSIONÁRIO manterá cadastro atualizado de livre acesso à fiscalização, 
contendo dados e info1mações sobre as obras e serviços concedidos. 

j) para efeitos da fiscalização da execução das obras de que cuida o parágrafo 
primeiro da cláusula segunda deste contrato, bem como da aprovação dos projetos 
básicos e autorização dos projetos executivos das aludidas obras, o PODER 
CONCEDENTE deverá respeitar as normas da ABNT referidas nesta cláusula. As 
aprovações e autorizações acima mencionadas deverão ser concedidas ou negadas 
pelo PODER CONCEDENTE no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados da apresentação dos mesmos pelo CONCESSIONÁRIO. A inexistência de 
resposta pelo PODER CONCEDENTE no prazp aqui estabelecido, significará a sua 
aprovação aos projetos apresentados. \ 

1 
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PARÁGRAFO ÚNICO 

O prazo aqui estipulado para análise e aprovação de projetos, quando se tratar de 
situações emergenciais, será reduzido ao mínimo compatível com a urgência do 
serviço ou obra a· ser executado e, quando abordarem questões de maior 
complexidade, o prazo referido na letra "j" acima poderá ser prorrogado uma vez por 
igual período. 

CLÁUSULA QUATORZE - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

A presente concessão poderá ser extinta por: 

a) advento do termo contratual; 

b) encampação; 

e) caducidade; 

d) rescisão; 

e) anulação; 

f) falência ou extinção do CONCESSIONÁRIO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Extinta a concessão, retomarão ao PODER CONCEDENTE todos os bens 
reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao CONCESSIONÁRIO, bem como 
todos os bens, obras e instalações acrescidos durante a vigência deste instrumento, 
em perfeitas condições de uso, livres de quaisquer ônus, ressalvado o desgaste por 
uso normal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Extinta a concessão, haverá a imediata assunção dos servtços pelo PODER 
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações 
necessários, autorizada a ocupação das instalações e a utilização, pelo PODER 
CONCEDENTE, de todos os bens reversíveis. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 

Nos casos previstos nas letras "a" e "b" do caput desta cláusul~ o PODER 
CONCEDENTE, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos 
levantamentos e avaliações necessários à determinação do valor da indenização que 
será devida ao CONCESSIONÁRIO, na forma estipulada nos parágrafos quarto, 
quinto e treze posteriores. 

PARÁGRAFO QUARTO 

A reversão no advento do termo contratual far-se-á sem indenização, salvo quando 
ocorrer a hipótese de existência de investimento não amortizado, que tenha sido 
realizado com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço 
concedido, quando então o PODER CONCEDENTE deverá restituir ao 
CONCESSIONÁRIO o valor referente ao investimento não amortizado até o prazo 
da extinção da concessão. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Para efeitos do ressarcimento de que cuida o parágrafo anterior, o PODER 
CONCEDENTE deverá proceder aos levantamentos, avaliações e liquidação no 
prazo máximo de noventa (90) dias, a contar da data da assunção dos serviços, 
ressalvadas as hipóteses de término do prazo contratual e encampação, previstos nas 
letras "a" e "b" do caput desta cláusul~ oportunidade em que tais providências 
deverão ser adotadas com a antecedência mínima de noventa (90) dias, contados da 
data do ténnino do contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO 

O PODER CONCEDENTE indenizará o CONCESSIONÁRIO pelos 
investimentos realizados ao longo do período de concessão, e não amortizados até o 
témrino ou rescisão deste contrato, sendo esta indenização calculada com base no 
valor atualizado dos investimentos, deduzidas as amortizações praticadas durante o 
período de vigência da concessão, além de outras indenizações cabíveis nos termos 
do artigo 79, § 2° da Lei Federal nº 8.666/93. 
PARÁGRAFO SÉTIMO 

Na ocorrência de encampação ou resgate o pagamento da indenização devida deverá 
ser feito antecipadamente pelo PODER CONCEDENTE na forma prevista no 
parágrafo antecedente e treze abaixo. ' 

r 
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PARÁGRAFO OITAVO 

Observado o disposto no contrato e seus anexos, o PODER CONCEDENTE, a seu 
crité1io, poderá declarar a caducidade da concessão, bem como aplicar as sanções 
previstas neste ajuste; na hipótese de o CONCESSIONÁRIO: 

a) prestar os serviç~s e obras concedidos de forma inadequada, deficiente, fora do 
cronograma de prazos e dos parâmetros do Anexo II; 

b) descumprir qualquer das cláusulas deste contrato e anexos; 

e) paralisar os serviços e/ou obras concedidos, ou concorrer para tanto, ressalvadas as 
hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior, bem como os atrasos de 
cronograma ou paralisações de serviços e obras por motivos devidamente 
justificados; 

d) perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais necessárias para manter 
a adequada prestação dos serviços concedidos; 

e) não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 

f) não atender às notificações do PODER CONCEDENTE no sentido de regularizar 
a prestação dos serviços ou obras concedidos; 

g) for condenado em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, 
inclusive contribuições sociais; 

h) entrar em concordata; 

i) ceder, transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e escrita 
autorização do PODER CONCEDENTE. 

PARÁGRAFO NONO 

A declaração de caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da 
inadimplência do CONCESSIONÁRIO em processo administrativo, assegurado o 
direito de ampla defesa, inclusive com perícia técnica, se necessário. 

PARÁGRAFO DEZ 

Não será instaurado processo administrativo de i adimplência antes de ser notificado 
ao CONCESSIONÁRIO, detalhadamente, os descumprimentos contratu · s 
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ocorridos, ofertando-lhe um prazo razoável e compatível com a ocorrenc1a, para 
corrigir as falhas e. transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos 
estabelecidos neste contrato. 

PARÁGRAFO ONZE 

Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade 
será declarada por decreto do PODER CONCEDENTE, devendo a indenização ser 
calculada no decurso do processo, descontando-se o valor das multas contratuais e 
dos danos causados pelo CONCESSIONÁRIO. 

PARÁGRAFO DOZE 

Declarada a caducidade, não resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer 
espécie de responsabilidade com relação aos encargos, ônus, obrigações ou 
compromissos com terceiros ou com empregados do CONCESSIONÁRIO. 

PARÁGRAFO TREZE 

Para os fins deste contrato, considera-se encampação ou resgate a retomada dos 
serviços concedidos pelo PODER CONCEDENTE, durante o prazo da concessão, 
por motivo de interesse público, mediante lei autorizadora específica e após prévio 
pagamento de indenização, nos tennos do presente contrato, sendo que no caso de 
encarnpação ou resgate da concessão objeto deste contrato, o PODER 
CONCEDENTE assumirá todos os direitos e obrigações contratados pelo 
CONCESSIONÁRIO com terceiros para o cumprimento dos termos do presente 
contrato. 

PARÁGRAFO QUATORZE 

O presente contrato de concessão poderá ser rescindido pelo CONCESSIONÁRIO, 
no caso de descumprimento das nonnas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, 
mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. 

PARÁGRAFO QUINZE 

Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os serviços e obras prestados pelo 
CONCESSIONÁRIO não poderão ser interro~ pidos ou paralisados até a data da 
decisão judicial transitada em julgado\ 
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CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA 

O CONCESSIONÁRIO apresenta neste ato, como garantia do cumprimento de 
todas as ob1igações decorrentes deste contrato e nos termos do item 9.2 do Anexo II, 
as apólices de seguro-garantia nºs 0.9500049 e 1261, emitidas respectivamente pelas 
seguradoras Companhia de Seguros Aliança da Bahia e SBF - Seguradora Brasileira 
de Fianças, com prazo de vigência de cinco (5) anos a partir de 02.06.95, 
prorrogáveis, com importância segurada total de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de 
reais). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A garantia será executada nas seguintes hipóteses: 

a) se declarada a caducidade; 

b) falência ou extinção do CONCESSIONÁRIO; 

e) sempre que ao CONCESSIONÁRIO for aplicada penalidade de multa na forma 
do contido na cláusula dezesseis. 

d) sempre que por ação ou omissão do CONCESSIONÁRIO, ou de seus prepostos, 
sejam causados danos ou prejuízos ao PODER CONCEDENTE; 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A fim de manter a equivalência da garantia prestada no transcurso da execução do 
objeto contratual o CONCESSIONÁRIO, por meio de endosso das apólices 
retrocitadas, atualizará a importância total segurada sempre que ocorra atualização, 
reajuste ou revisão das Tarifas Referenciais, no mesmo percentual em que estes 
forem autorizados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

As importâncias seguradas nas apólices retrocitadas não sofrerão redução de seu 
limite indenizatório nominal quando da ocorrência do previsto na letra "c" e "d", do 
parágrafo primeiro desta cláusula.\ 

C' 1 
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PARÁGRAFO QUARTO 

A cada cinco (5) anos a garantia será reduzida em R$ 1.000_000,00 (hum milhão de 
reais), observando-se quanto ao aqui disposto a regra do parágrafo segundo desta 
cláusula para efeito · da atualização dessa redução frente ao valor atualizado da 
garantia. 

PARÁGRAFO QUINTO 

A execução da garantia na hipótese da letra "d" do parágrafo primeiro desta cláusula 
será proporcional aos danos ou prejuízos causados, precedida de regular processo 
administrativo, assegurado ao CONCESSIONÁRIO o direito à defesa prévia. 

PARÁGRAFO SEXTO 

O CONCESSIONÁRIO obriga-se a ofertar outra garantia ao PODER 
CONCEDENTE caso os seguros-garantias de que trata o caput desta cláusula não 
venham a ser renovados ao término de seus prazos de vigência, devendo diligenciar 
de forma a fazê-lo sem que haja solução de continuidade na prestação da garantia 
contratual. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS PENALIDADES 

O não cumprimento pelo CONCESSIONÁRIO de qualquer das obrigações 
estabelecidas neste contrato e anexos ensejará a aplicação, pelo PODER 
CONCEDENTE, das penalidades a seguir indicadas, sem prejuízo de outras 
instituídas pela lei: 

a) advertência escrita; 

b) multa; 

e) declaração de caducidade da concessão.\ 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A penalidade de advertência escrita imporá ao CONCESSIONÁRIO o dever de 
cumprir, no prazo estabelecido, a exigência de implemento das obrigações contratuais 
em que esteja inadimplente, e será aplicada quando este: 

a) não permitir o ~gresso do pessoal do SAAE para o exercício da fiscalização na 
forma prevista neste instrumento; 

b) não facilitar, ou impedir o acesso, aos livros, documentação contábil e demais 
informações correlatas à prestação dos serviços; 

e) deixar de prestar no prazo as informações solicitadas, ou aquelas a que está 
obrigado independentemente de solicitação constantes do Anexo VI; 

d) descumprir qualquer norma relacionada com a prestação dos serviços concedidos; 

e) emitir incorretamente as contas ou outras deficiências que motivem reclamações 
dos usuários. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Sem prejuízo da obrigação de ressarcir os danos causados, ao CONCESSIONÁRIO 
será imposta, pelo PODER CONCEDENTE, através do SAAE, penalidade de multa 
a ser fixada entre o mínimo de 1.000 (um mil) e um máximo de 10.000 (dez mil) 
Tarifas Referenciais de Água vigentes, quando ocorra: 

a. Reincidência em infrações já penalizadas com advertência dentro do prazo de dois 
(2) anos consecutivos. 

b. Qualquer infração, por ação ou omissão, do CONCESSIONÁRIO, ou de seus 
prepostos, das disposições deste contrato e seus anexos, que afete os ususários, ou 
parte destes, principalmente por: 

1. deixar de informar à população, com antecedência mínima de quarenta e oito ( 48) 
horas, sobre cortes de serviços programados; 

2. interrupção imprevista dos serviços por doze (12) horas ou mais; 

3. abastecer a população com água 
qualidade estabelecidos neste contrato; 

l 

cance os níveis de quantidade e 
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4. o transbordamento de esgotos por responsabilidade do CONCESSIONÁRIO; 

5. destinação final dos esgotos (águas servidas) que não estejam nos níveis de 
qualidade aqui estabelecidos. 

e) majoração das: tarifas referenciais sem preVIa autorização do PODER 
CONCEDENTE, na forma estipulada na cláusula quarta; 

d) a prestação de informações requeridas pelo PODER CONCEDENTE, através do 
SAAE, de forma incompleta, imprecisa, que não responda ao solicitado e/ou falsa; 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

As multas decorrentes das infrações referidas no parágrafo precedente, serão 
estabelecidas em função do grau de gravidade destas, que estará definido pelos 
seguintes fatores : 

a) o tipo de infração; 

b) o número de usuários afetados; 

e) a duração da infração ou omissão; 

d) os efeitos ou consequências decorrentes da infração ou omissão; 

e) a reincidência na infração. 

PARÁGRAFO QUARTO 

A reincidência do CONCESSIONÁRIO em infração já penalizada com multa 
implicará: 

a) no acréscimo cumulativo de vinte por cento (20%) incidente sobre o valor 
atualizado da multa antecedente aplicada para a infração em que reincidiu; 

b) no acréscimo cumulativo de cinquenta por cento (50%) incidente sobre o valor 
atualizado da multa antecedente aplicada para a ,i,nfração em que reincidiu, quando 
esta tiver origem nas hipóteses dos ítens "1 ", " · " e "4" da letra "b" do parágrafo 

segundo;~ 

1 
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e) no acréscimo cumulativo de cem por cento (lOOo/o) incidente sobre o valor 
atualizado da multa. antecedente aplicada para a infração em que reincidiu, quando 
esta tiver origem nas hipóteses dos ítens "3" e "5" da letra "b" e da letra "c" do 
parágrafo segundo. 1 

PARÁGRAFO QUINTO 

As multas, aplicadas somente após regular processo administrativo, assegurado ao 
CONCESSIONÁRIO o direito à defesa prévia, poderão ser por este recolhidas no 
prazo estabelecido diretamente junto ao PODER CONCEDENTE e, não o fazendo, 
serão descontadas da garantia deste contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO 

As hipóteses contidas nas letras "a" até "e" do parágrafo primeiro desta cláusula só 
serão penalizadas com advertência após notificação nos termos do parágrafo dez da 
cláusula quatorze, que não tenha sido atendida no prazo por ela estipulado. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Na ocorrência das hipóteses previstas nas letras "a" até "e" do parágrafo primeiro a 
penalidade de multa somente poderá ser imposta quando precedida da aplicação da 
penalidade de advertência. 

PARÁGRAFO OITAVO 

A caducidade será declara na forma e na ocorrência das hipóteses previstas neste 
contrato. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DOS TRIBUTOS 

O CONCESSIONÁRIO é responsável por todos os tributos atuais e futuros 
incidentes sobre os serviços e obras ora concedidos, não cabendo ao PODER 
CONCEDENTE qualquer responsabilidade quanto a eles. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Caso venham a ser criados novos tributos ao longo do prazo de vigência do presente 
contrato, bem como sejam alterados os tributos existentes, de modo a afetar o 
equilíbrio econômico-financeiro inic;·a1, as tarifas deverão ser revisadas, nos te1mos 
da cláusula quarta e seus parágrafos. 

I 
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PARÁGRAFO SEG.UNDO 

Todos e quaisquer tributos, federais, estaduais e/ou municipais, atuais ou que venham 
a ser instituídos, q\ie incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora 
concedidos, serão repassados aos Usuários através das contas mensais de água e de 
esgotos. 

CLÁUSULA DEZÓITO - DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR 

As partes estarão desobrigadas do cumprimento das obrigações por elas assumidas no 
presente instrumento na ocon-ência de caso fortuito ou força maior, nos termos da 
legislação em vigor. 

CLÁUSULA DEZENOVE - DO IMPACTO AMBIENTAL 

As partes comprometem-se a obter junto aos órgãos competentes ou empresa, no 
prazo de sessenta (60) dias a partir da data da assinatura deste contrato, relatórios que 
estabeleçam o impacto que os serviços e as obras objeto do presente contrato terão 
sobre o meio-ambiente, ficando desde já acordado que será solicitado um relatório a 
fim de determinar a situação ambiental existente na data de assinatura deste contrato, 
relatório este que passará a ser parte integrante deste instrumento como Anexo VIL 

PARÁGRAFO ÚNICO 

O CONCESSIONÁRIO não será responsável por qualquer prejuízo causado ao 
meio-ambiente anteriormente à assinatura deste contrato, ou oriundo de fato 
ambiental não detectado que seja consequência de atos ou omissões anteriores à 
celebração deste instrumento, conforme a situação definida no Anexo VIL 

CLÁUSULA VINTE - DOS RECURSOS HUMANOS 

O CONCESSIONÁRIO, no prazo de sessenta (60) dias a contar da data da 
assinatura deste instrumento deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE a 
relação dos funcionários do SAAE selecionados e que poderão passar a integrar seu 
quadro de empregados. Caberá ao CONCESSIONARIO a apresentação de pro osta 
para a formalização legal da contratação, no mesmo prazo de sessenta (60) dias. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

As partes deverão acordar, em conjunto com os funcionários selecionados, quanto a 
aceitação da proposta apresentada pelo CONCESSIONÁRIO, como previsto no 
caput desta cláusula. · 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O PODER CONCEDENTE continuará responsável pelos funcionários do SAAE 
não selecionados pelo CONCESSIONÁRIO. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Durante o pe1íodo de seleção e fonnalização da contratação dos funcionários do 
SAAE pelo CONCESSIONÁRIO, a fim de manter a continuidade e regularidade 
dos serviços ora concedidos, poderá ele utilizar os funcionários do SAAE para a 
operação dos sistemas, arcando com todos os custos trabalhistas e de eventuais 
beneficios a que os aludidos funcionários tenham direito. Para os fins estabelecidos o 
CONCESSIONÁRIO deverá apresentar previamente ao SAAE relação dos 
funcionários que serão utilizados nesse período. 

CLÁUSULA VINTE E UM - DA NOVAÇÃO 

A não utilização por qualquer uma das partes de quaisquer direitos a elas assegurados 
neste contrato e seus anexos e/ou pela legislação aplicável, não se considerará 
renúncia às futuras exigências de cumprimento, tampouco novação dos termos deste 
instrumento. 

CLÁUSULA VINTE E DOIS - DOS SEGUROS 

O CONCESSIONÁRIO obriga-se a contratar e manter em vigor durante todo o 
período de concessão, os seguros identificados e especificados nos itens 10.1 a 
10.1.4d do Anexo II, com importância segurada compatível com o valor dos bens, 
devendo esta ser atualiza a sempre que necessário para que seja mantida a 
correspondência entre elas. 
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CLÁUSULA VINTE E TRÊS - DA SOCIEDADE CONCESSIONÁRIA 

Nos termos do item 8.1.1 do Anexo II o CONCESSIONÁRIO, neste ato, 
comprovou ter constituído sociedade para gestão da concessão objeto deste contrato, 
sob denominação de'"ÁGUAS DE LIMEIRAS.A.", sociedade esta registrada na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35.300.141.849, com sede na Via 
Tatuibi Km lº, em: Limeira/SP, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do 
Ministério da Fazenda (CGC/MF) sob nº 00.585.900/0001-48. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O CONCESSIONÁRIO deverá ceder totalmente à sociedade citada no caput desta 
cláusula, todos os direitos e obrigações decorrentes deste instrumento, estabelecendo
se e instituindo-se, a responsabilidade solidária da CBPO e da LDE, quanto à todas 
obrigações decorrentes deste contrato e seus anexos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

CBPO e LDE obrigam-se, em conjunto ou isoladamente, a manter a maioria do 
capital social votante da sociedade concessionária, durante todo o prazo deste 
contrato, e deverão prover a aludida sociedade de todos os suportes técnicos e 
econômicos necessários ao cumprimento de todas as obrigações estabelecidas neste 
instrumento e seus anexos. 

CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DA TRANSFERÊNCIA 

Com o objetivo de preservar a regular continuidade da prestação dos serviços 
concedidos a transferência destes será efetivada mediante a co-gestão pelo 
CONCESSIONÁRIO e o SAAE, pelo prazo de trinta (30) dias, a contar da data de 
assinatura deste instrumento e do Termo de Outorga de Posse (Anexo VIII), sob as 
condições a seguir estabelecidas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No periodo de transição, caberá ao CONCESSIONÁRIO: 

a) o gerenciamento total e exclusivo dos serviços concedidos;~ 

L ) 
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b) a responsabilidade exclusiva por todo e qualquer custo decorrente da prestação dos 
serviços objeto deste contrato, inclusive das contas telefônicas desse período; 

e) a responsabilidade exclusiva pela medição do consumo de água e esgoto, a 
emissão das contas e o recebimento da receita decorrente; 

d) a responsabilidade exclusiva pelas compras, entradas e saídas de materiais, sejam 
fisicas ou contábeis, relativos aos serviços objeto deste contrato; 

e) ressarcir o SAAE pela utilização, relativamente ao período de co-gestão, dos seus 
funcionários para a operação dos sistemas, arcando com todos os custos trabalhistas e 
de eventuais beneficios a que os aludidos funcionários tenham direito. 

f) os estoques dos materiais de propriedade do SAAE, consumidos no período de co
gestão, integrarão o inventário aludido na cláusula doze para os fins previstos na 
referida cláusula. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

No período de transição, caberá ao SAAE: 

a) manter o quadro de pessoal na mesma situação de carga de trabalho vigente até a 
data da assinatura deste instrumento e do Anexo VlII; 
b) proceder a alteração da car~a de trabalho vigente quando expressamente 
determinado pelo CONCESSIONARIO; 

e) prover todo o suporte administrativo e operacional necessário à implementação das 
orientações do CONCESSIONÁRIO; 

d) manter todos os bens móveis, inclusive as linhas telefônicas, à disposição do 
CONCESSIONÁRIO durante o prazo fixado no caput desta cláusula; 

CLAÚSULA VINTE E CINCO - DAS RECEITAS REMANESCENTES 

A receita oriunda das contas de consumo já medidas e vincendas no transcurso do 
mês de junho de 1995 será, na sua totalidade, do SAAE, que promoverá sua emissão, 
cobrança e recebimento.\ 

L 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

As receitas originárias do fornecimento de água, da coleta de esgotos e por serviços 
executados a que tem direito ao recebimento o SAAE, até a data de assinatura deste 
contrato e aquelas a que terá direito ao recebimento o CONCESSIONÁRIO a partir 
dessa mesma data, terão seu quantum apurado com cálculo à base de pro rata 
temporis aplicado spbre o total de cada fatura, observando-se que: 

a) o SAAE fará jus ao recebimento das receitas originárias do fornecimento, da 
coleta e por serviços executados, ocorridos até a data de 01.06.95, inclusive~ 

b) o CONCESSIONÁRIO fará jus ao recebimento das receitas originárias do 
fornecimento, coleta e por serviços executados, oconidos a partir do dia 02.06.95, 
inclusive~ 

e) serão contados os dias a partir da data de início, inclusive, do período a que se 
refira a medição até a data de 01.06.95, inclusive. O número de dias obtido 
multiplicará o resultado da divisão do total de cada fatura por trinta (30) e este 
resultado expressará a receita, em cada fatura, a cujo recebimento tem direito o 
SAAE. 

d) serão contados os dias a partir de 02.06.95, inclusive, até a data de término do 
período a que se refira a medição, inclusive. O número de dias obtido multiplicará o 
resultado da divisão do total de cada fatura por trinta (30) e este resultado expressará 
a receita, em cada fatura, a cujo recebimento tem direito o CONCESSIONÁRIO. 

e) as faturas relativas ao aqui disposto serão emitidas pelo CONCESSIONÁRIO 
especificando a receita do SAAE e do CONCESSIONÁRIO para fins de crédito 
bancário e de prestação de contas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Ao término da concessão serão observadas as mesmas disposições contidas nesta 
cláusula em sentido inverso.\ 

l 
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CLÁUSULA VINT;E E SEIS - DO FORO 

Elegem as partes o Foro da Comarca de Limeira para a solução de qualquer 
pendência originada~este contrato. 

CLÁUSULA VIN'FE E SETE - DOS ANEXOS 

Fazem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos: 

a) Anexo 1 - Lei Complementar Municipal nº 128/94; 

b) Anexo II - Edital de Concorrência Pública nº 68/94, juntado a f. 04 a 53 do 
Processo nº 16.421/94; 

e) Anexo III - Proposta do Concessionário, juntado a f. 1.267 a 1.893 e 1.945 a 1.967 
do Processo nº 16.421/94; 

d) Anexo IV - Planta do Município de Limeira/SP contendo a delimitação do 
perímetro mbano; 

e) Anexo V - Regulamento de Comercialização; 

t) Anexo VI - Plano de Prestação de Contas; 

g) Anexo VII - Relatório da Situação Ambiental; 

h) Anexo VIII - Termo de Outorga de Posse 

i) Anexo IX - Termo de Entrega Definitivo 
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CLÁUSULA VINTE E OITO - DISPOSIÇÃO FINAL 

E, por estarem assim, justos e contratados, ass· o presente Instrumento de 
Contrato de Concessão de Serviços Públicos co Execução de Obras Públicas, em 
quatro vias de igual teor e fonna, na presença d s testemunhas abaixo firmadas. 

LIMEIRA, em 2 d~junho de 1995. 

JURANDYR DA t 
Prefei 

Representante legal da 

rasileira de Projetos e Obras - CBPO 

MICHEL OBERT ULRICH 
legal da L YONNAISE DES EAUX 
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ANEXO I 

LEI COMPLEMENTAR NQ128>DE 3 DE MAIO DE 1994 

(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A OUTORGAR EM 
CONCESSAO A EXECUCAO DO SERVIÇO DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA E DE COLETA E DESTINO 
FINAL DE ESGOTOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE 
LIMEIRA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS) 

fl-1. 

JURANDYR DA PAIXAO DE CAMPOS FREIRE, 
Prefeito Muni'.cipal de Limeira, Estado de São Paulo, 

USANDO d as atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 

FP. Z saber que a Câmara Municipal de Limeira 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
Da s Disposições Gerais 

Art.lQ- Fica a Prefeitura Municipal de Limeira 
autorizada a outorgar concessão para execução de serviços 
públicos de abastecimento de água compreendendo b ombeamento, 
adução, tratamento, r eservação e distribuição, b em como coleta, 
tratamento e destino final de e sgotos sanitários, incluídos 
todos os investimento s e obras neces sários à consecução do 
objeto da aludida Conc e s são, na forma prevista nesta Lei, bem 
como pe lo disposto no Edital de Licitação e no respectivo 
contrato _ 

Art.2Q- A Concessão de que cuida esta Lei será 
precedida de licitação, na modalidade de Concorrência e do tipo 
técnica e preço, tendo em vista o grande vulto do serviço a ser 
prestado, bem como a necessidade de aplicação de tecnolog ia 
ní t idamente sofisticada, com repercussões significativas sobre 
a qualidade , rend i mento, durabilidade e c onfíabili d a de d o 
mesmo . 

Art_3Q- O prazo máximo da duração da Concessão será 
de 30(trinta) anos, s e ndo que ao final do refe rido prazo os 
serviços públicos de abastecimento de água e tratame nto e 
destino final de esgotos' sanitários r etornarão à Prefeitura. 
Municipal_ 

Art.4Q- A remuneraçgo do concessionário s e rá 
representada pela tarifa , cobrada diretamente dos u s uários, no 
valor apresentado na Concorrência _ 

Parágrafo Pr tmeiro- A tarifa será atualizada em 
conformidade com os cr i térios e prazos estabelecidos no Edital 
de Licita ção e no Contrato. sendo que eventuais distorções 
serão corrigidas me di&nte a revi ego da mesma. levando-se em 
conta que a receita conseguida pelo conce s sionário não cubr1 
variaçã o do cueto do s s e rviços, e a amortize.cão d ~ _ 
investimentos previ s tos e nã o previstoe . 

?f 
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CAPITULO II 
Do Contrato d e Concessão 

Art.5Q- A Concess ão de que cuida esta Lei será 
formalizada mediante Contrato, que será regido pelas normas da 
legislação sobre lici t acões e contratos administrativos e os 
dispositivos desta Lei. 

Art.6Q
estabeleçam : 

São cláusulas essenciais no Contrato as que 

I -objeto, área da prestação da concessão e prazo; 

II -modo, forma e condições da prestação doe 
serviços concedidos , c om a indicação d e padrões de qual idade , 
metas e prazos para seu aperfe içoamento; 

III -obrigaç ão de execução das obras necessárias à 
prestação dos serviço s concedidos, em conformidade com o 
cronograma da Concessão ; 

IV -critér ~os para a fix a ção e alteraçgo d a tarifa, 
com previsão da period icidade e dos parâmetros de cálculo dos 
reajustamentos; 

V -ga rantias para a adequada execução do Contrato ; 

VI - c a sos d e extinção da Concess ão; 

VII -fo rma de fiscalização do s se rv i ços. c om a 
est i pu l açbo d a obrigator i edade, forma e p r azo de pres tação de 
contas pelo conces sioná r io; 

VIII -direi t o s e deveres dos u suários e condiç õe s 
para que e s te s obtenham e pos sam utilizar os serviço; 

IX -respons abilidades das partes; 

X -penalidades aplicáveis aos usuarios pelo não 
cumprimento de obrigaçõe e legais ou regulamentares pertinentes 
à utilização dos serviçoe; 

XI -outorga de poderes ao concessionário para 
constituir as servidõe s administrativas necess árias à execucgo 
do s e rviço conc edido , bem como de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal pela realização das d e s apropriações 
necessá rias ; 

XII -fo ro comp~tente para ó s o luçã o d e even tuaie. 
diverg&ncias c ontratuai E. / 

... ) .~ 
/ 
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Art.•7Q- Cabe ao concessionário a execução direta e 
pessoal do serviço concedido , devendo ele responder por todos 
os prejuízos causados ao Poder Púb~ico, aos usuários e a 
terceiros. 

Parágrafo Pri meiro- é vedada a subconcessão total ou 
parcial dos serviços ob jeto da Concess&o de que trata eeta Lei . 

Parágrafo Segundo- sem prejuizo do disposto no 
p arágrafo acima, o concessionár i o poderá contratar t erceiros 
para o desenvolvimento de atividades acessórias ou 
complementares, desde que isso não implique na transferência de 
prestação do serviço concedido, oneração de seu custo ou 
detrimento de sua qual i dade, sendo que tais contratações serão 
regulamentadas pelo direito privado, não se estabelecendo 
vinculo jurídico algum entre os terceiros contratados e a 
Prefeitura Municipal. 

CAPITULO III 
Dos direitos e deveres do Poder Concede nte e d o Concessionário 

Art.8Q- Incumbe à Prefeitura Municipal na sua 
qualidade de Poder Concedente: 

I -regulamentar os 
fiscalizar permanenteme nte a sua. 
qualida de do mesmo ; 

serviços concedidos e 
prestação, zelando pela boa 

I I -cumprir e fazer cumprir as disposições 
regulamentares dos serviços e as cláusulas do Contrato; 

III -fixar a s tarifas, mediante a homologação do 
valor apresentado pelo vencedor da Concorrência; 

IV -declarar de utilidade pública os bens 
necessários à execução doe eerviçoe, promovendo ae 
desapropriações diretamente, quando neceeeãrio, ee 
responsabilizando pelas indenizações cabiveie; 

V -intervir na prestaç&o do serviço, retomá-lo e 
extinguir a concessão, nos casos e nas condições previstos 
nesta Lei e no Contrato. 

Parágrafo único- Para efeito do cumprimento do 
disposto no item I, de s te artigo, o S.A.A . E.- Serviço Autônomo 
de Agua e Esgoto tem modificado o eeu Objeto, constante em eeu 
Estatuto Soe ial, passando a exercer, tão somente. o p&pe: 1 de 
órg6o fiecõl iz&dor dos Serviços de õbó.etecimerito de &~ó.- , 

/ 
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col eta e t~atamento d e esgotos sanitários prestado s pelo 
concessionár io . 

Art.9Q- Incumbe ao c once·ss i oná.rio : 

I -prestar os ser viç os concedidos de forma 
adequada a t odos os usuário; 

II -cumprir e fazer cumprir as disposiçõee 
regulamentares dos serv i ços e as cláusulas contratuais ; 

III -lançar , fiscalizar e 
conforme homo logadas pela Pre fe i tura 
disposto no artigo 8Q, inciso II I; 

arrecadar 
Municipal. 

as tarifas . 
conforme o 

IV -zelar pela integridade dos b ens vinculados à · 
prestação dos s erviços; 

V - usa r o d ominio público necessário à execução do 
serviço, observando a s u a afe t ação e a legis lação pertinente; 

VI -a constituição das eervidões administrativae 
necessárias à execução dos serviços concedidos, inclusive para 
a realização de obr a s e instalações, após a declaracão de 
utilidade pública por Decreto do Poder Executivo ou a prévia 
autorização da Prefei t ura Municipal; 

VII -prest a r ao Poder Púb lico contas d a g e stão do 
serviço. $ 

Parágrafo On ico- Para efeito do diepoeto no inciso 
VI, deste artigo, a Prefe itura Mun i cipal deverá p r ovi denciar a 
autori zação para constituiç~o das servidões adminietrativae no 
prazo máximo de 30(tr i nta) dias a contar da data de solicitação 
pelo concessionário. 

Art. lOQ- Pa ra os f i ns do disposto no inciso I do 
artigo anterior, serviço adequado é o que atende ao interesse 
público e corresponde às exigências de qualidade, c ontinuidade , 
eficiência, atualidade . generalidade e segurança . 

Parágrafo Onico - Entende-se por atual idade fdo 
serviço o uso d e mé todos, instalações e e quipamen t os ~ 
correspondam a padrões de modernidade e avanço t ecnológic o . 

_; 11 
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CAPITULO IV 
Da .Extinção da Concessão 

Art.11- A Concessão de que trata esta. Lei ser6. 
extinta na ocorrência das seguintes hipóteses: 

I -término do prazo contratual; 

II -rescisâ o amigável ou judicial; 

III -encampa ção ou resgate; 

IV -caducidade; 

V -falênc i a ou extinção da empresa 
concessionária; 

Art.12- Ext inta a concessão por qualquer uma das 
hipóteses previstas no artigo acima, retornam à Prefeitura 
Municipal os direitos e privilégios concedidos, bem como os 
bens vinculados à prestação dos serviços, devendo a Prefeitura 
Municipal ressarcir o concessionário por eventuais 
investimentos não amortizados até a data da extinção da 
concessão. 

Parágrafo primeiro- Para efeitos do ressarcimento de 
gue cuida este artigo, a Prefeitura Municipal deverá proceder 
aos levantamentos, avaliações e liquidação do mesmo, no prazo 
de 60<se ssenta) dias, a contar da data de assunção dos eerviço s 
ressalvada a hipótese prevista no inciso I, do artigo 11, 
quando essas providênc i as deverão ser &dotadas com antecedência 
mínima de 60 (sessenta ) dias, contados da data de termino do 
contrato. 

Parágrafo segundo- Na ocorrência da hipótese 
prevista neste artigo, a Prefeitura Municipal assumirá 
imediatamente os serviç o , podendo ocupar e utilizar os locais, 
instalações, equipamentos e materiais vinculados à sua 
prestação . 

Parágrafo ter ceiro- A reversão, ao término do prazo 
contratual, será feita sem indenização, salvo quando ocorrer a 
hipótese de existência de investimento não amortizado, apurado 
conforme o disposto no parágrafo primeiro deste artigo, quando 
então a Prefeitura deverá restituir ao conceeeionário o 
investimento não amo ~tizado até o prazo de ext inçgo da 
conc ess6.o . 
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assegure ao concessionário o direito de defesa, nos seguintes 
' casos: 

I -inadequação ou deffciência da prestação do 
serviço; 

II -perda ou comprometimento das condições 
econômicas, financeiras, técnicas ou operacionais necessárias 
ao desenvolvimento do contrato ; 

III -descumprimento 
regulamentares ou contratuais; 

de obrigações legais, 

IV -paralisação dos serviços concedidos, sem justa 
causa. 

Art.14- A encampação ou resgate é a rescisão 
unilateral do contrato, com a imediata retomada do serviço pelo 
Poder Concedente, ante s do término do prazo da concessão, por 
motivos de interesse público, devidamente justificados. 

Parágrafo primeiro- O ato de encampação é privativo 
do Chefe do Executivo, sendo que a Prefeitura Municipal 
restituirá ao concessionário os investimentos feitos até a data 
da encampação, event ualmente não amortizados conforme o 
disposto no parágrafo primeiro, do artigo 12 acima, assumindo, 
outrossim, todos os pa s sivos do concessionário. 

Art.15- O contrato de concessão poderá ser 
res~indido por inicia tiva do concessionario, mediante ação 
judicial específica, no caso de descumprimento pela Prefeitura 
Municipal de obrigações legais, regulamentar·es ou contratuais, 
respeitado o direito à s restituições e indenizações. 

CAPITULO V 
Disposições Finais 

Art .16- Para a exploração e execução dos serviços 
concedidos, ficam a Prefeitura Municipal e o S.A.A.E.- Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto autorizados a transferir à. 
concessionária a posse dos bens necessários, que reverterão ao 
Município, automaticamente, ao término da concessão. 

ART.17- Fica a empresa concessionária, responsável 
pelo aproveitamento do pessoal autárquico do Serviço Autônomo 
de Agua e Esgoto, dentro de suas normas funcionais e adotan;0' · 
os critérios estabelecidos pelas l~ie trabalhi stas. t ! 
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Art~18- Fic a o Prefeito Municipal autorizado a 
t ornar todas as medidas destinas à outorga da concessão 
autorizada por esta Lei, bem como as que digam respeito à 
modificação do Objeto Social d o S.A.A .. E.- Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto, inc lusive quanto à ansferência para outros 
órgãos da Prefeitura Municipal Eventuais funcionários 
autárquicos que não se j am aproveit os pelo concessionário. 

Art.19- Es t a Lei ent ará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas dispos ições em contrário. 

PAçO MUNICIPAL DE 
maio do ano de mil nove centos 

dias d o mê s de 

JURANDYR DA PA O D 
- Prefeito M 

PUBLICADA no Departam nto d Expediente do Gab inete 
do Prefeito Municipal de Limeir , aos três dias do mê s de maio 
do ano de mil novecento s e noventa e. atro. 

,. " ~ ' "' . , .· ·-7<. :·. ,:/ _./ ,,ç <.~~ 
_.. ( ......-"-~~· ~ 1, 

,,,GABRIEL CHAMMA JUNIOR 
- Secretário Chefe do Gab i nete do Prefeito -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA· S.P. 

EDITAL Nº 68/94 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº07/94 

CONVOCAÇÃO 

Acha-se aberta no Departamento de Material da Prefeitura Municipal de Limeira, a 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA de Nº 07/94, com o objetivo de Contratar Empresa 
Especializada para efetuar a Gestão dos Sisfemas e dos Sen·iços de Saneamento Básico 
de Água e de Esgotos Sanitários da Cidade de Limeira-SP, que se encerrará às 
14:30 horas do dia 28 de Novembro de 1994. 

O Edital correspondente e seus anexos poderão ser examinados em Limeira, à rua Dr. 
Trajano, nº 596, 6º andar, salas 6 J e 63, à partir de 11 de Outubro de 1994, no horário de 
8:00 às 11 :00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. A aquisição poderá ser feita no mesmo 
local e no horário de 10:00 às J 2:00 horas e das 13 :30 às 16:00 horas, mediante o 
recolhimento de R$ 250,00. 

A Contratação será efetuada pelo Regime de Concessão e a Licitação será julgada 
pelo Critério de Técnica e Preço. 

Limeira, 1 O de Outubro de 1994. 

~~ 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

IMPllENS*- OllCl'-l 00 lS lAOO , .A IMES' 
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EDITAL Nº 68/94 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°07194 
• 

PREÂMBULO 

O Presidente da Comissão Especial de Licitação toma público a quem possa interessar que, de ordem do 
Senhor Prefeito Municipal, acha-se aberta a Concorrência Pública Nº07/94 destinada a Contratar 
Empresa Especializada para a Gestão dos Sistemas e dos Scn·iços de Saneamento Básico de Água e 
de Esgotos Sanitários, pelo Regime de Concessão, devendo os interessados entregar os Envelopes 
contendo Documentos e Propostas até às 14:30 horas do dia 28 de Novembro de 1 994, à rua Dr. Trajano 
596, Limeira-SP, quando terá início a abertura dos mesmos. 

A referida concessão não implicara na transferência ao futuro Concessionário do Direito de definição da 
Política de Saneamento do Município, o qual continuará sendo de competência exclusiva da Prefeitura 
Municipal, nos termos da Constituição Federal. 

A presente Concorrência Pública será regida pela Lei Federal nº 8666 de 21 de Junho de 1993 e Lei nº 
8883, de 08 de Junho de 1994, Lei Municipal 128/94, Lei Orgânica do Município e legislação 
pertinente, no que couber, a ser julgada consoante o Critério de Técnica e Preço. 
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l - OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1 - O presente Edital tem por Objeto a Concessão da Gestão dos Sistema! e Sen·iços de 
Saneamento Básico de Água e de Esgotos Sanitários da Cidade de Limeira-SP, incluindo todas as 
atividades, estudos técnicos, projetos, serviços e obras necessárias à consecução deste objeto ao longo 
do Período de Concessão. 

1.2 - O Contrato decorrente da presente licitação terá o valor estimado de RS496.568.372,40 ( 
Quatrocentos e noventa e seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e 
quarenta centavos), sendo que para o cálculo do referido valor foi utilizado o faturamento ~do 
S.A.A.E., conforme descrito no ANEXO 04. 

2 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

2.1 - As Empresas interessadas deverão apresentar a Proposta em 3 (três) Envelopes Distintos, opacos, 
lacrados e rubricados em seu fecho, os quais deverão ser entregues simultânea e impreterivelmente no 
local, dia e hora estabelecidos no Preâmbulo deste Edital, contendo cada qual os assuntos a seguir 
identificados: 

•ENVELOPE Nº l - "HABILITAÇÃO", contendo a Documentação de Habilitação; 

• E.J\'VELOPE Nº 2 - "PROPOSTA TÉCJ\1CA", contendo a Proposta Técnica; 

•ENVELOPE N° 3- "PROPOSTA ECONÔMICA, contendo a Proposta Econômica. 

2.2 - Os 3 (três) Envelopes deverão apresentar externamente, em caracteres bem legíveis, as seguintes 
indicações: 

• ENVELOPE Nº .. 
• PROPONENTE: 
•CONCORRÊNCIA Nº 07/94 
• DA TA: 28 DE NOVEMBRO DE 1 994 

.. 

3 - SÍNTESE DOS PROCEDJ..M.ENTOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Com o intuito de facilitar a visualização da sequência e dos procedimentos normais estabelecidos para a 
abetura e o julgamento dos três Envelopes Constituintes da Proposta. apresenta-se a seguinte síntese: 

• ENVELOPE Nº 1 - "HABILITAÇÃO" ô Serão abertos os Envelopes Nº 1 de Todas as Empresas 
que se apresentarem para a Licitação, no local, dia e hora estabelecidos no Preâmbulo do Edital; 

•ENVELOPE Nº 1- "PROPOSTA TtCNICA" ~ Somente serão Abertos os Envelopes Nº 2 
as Empresas ~~e forem Habilitadas pela Documentação Apresentada no Envelope Nº 1; 

s~\ 
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•ENVELOPE N• 3 • "PROPOSTA ECONÔMJCA" ~ Somente serão Abertos os Envelopes Nº 3 
das Licitantes que obtiverem a Nota Técnica Final Total (NlT) lgual ou superior a 7.0000 {sete 
inteiros e z.ero décimo de milésirr!o) no Julgamento da Proposta Técnica, de acordo com o Critério 
Estabelecido no Item 6.6 do presente Edital; 

• PROPOSTA VENCEDORA Será declarada Vencedora a Proposta que alcançar a maior "Nota 
Global da Proposta" (NGP), resultante da "Nota Técnica Final Total" da Proposta Técnica (NTT) e 
da "Nota Econômica Equinlente" da Proposta Econômica (NEE), conforme Critério Estabelecido 
no Item 7.6 do Edital, e relacionadas através da seguinte expressão: NGP = (NTT x 0,45) + (NEE 
X 0,55). 

4 • A ABERTURA DOS .ENVELOPES DA PROPOSTA 

4.1 • Os Envelopes contendo as Propostas das Licitantes serão abertos em ato público, na data, hora e 
local constantes no Preâmbulo deste Edital. 

4.1.1 • Em primeiro lugar a Comissão Especial de Licitação abrirá o ENVELOPE Nº 1 · 
HABlLIT AÇÃO, cujo conteúdo será rubricado pelos presentes. Na mesma oportunidade, os Envelopes 
Nºs 2 e 3, os quais permanecerão fechados/lacrados como foram entregues e sob a guarda da Comissão, 
deverão ser Rubricados por todos os participantes. Posteriormente, na mesma ou em outra sessão 
específica, após a análise da Documentação do Envelope Nº 1, a Comissão divulgará os Nomes das 
Empresas Licitantes Habilitadas às fases seguintes da Licitação; 

4.2 - Da Habilitação ou Inabilitação caberá recurso na forma da Lei; 

4.3 • Havendo desistência expressa de todos os Licitantes do Direito de Interpor Recursos quanto à 
Habilitação, 9 que constará da Ata, a Comissão Especial de Licitação procederá, na mesma sessão ou cm 
outra que vier a ser fixada, à Abertura do ENVELOPE Nº 2 • PROPOSTA TÉCNlCA exclusivamente 
das Licitantes Habilitadas. Os Envelopes Nºs 2 e 3 serão devolvidos fechados/lacrados aos Licitantes 
Inabilitados, devendo tal fato constar da Ata da Sessão; 

4.4 • Não havendo concordância quanto à desistência de Recursos, os trabalhos serão suspensos pelo 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficando os Representantes Legais das Concorrentes intimados a apresentar 
seus recursos neste praz.o. Neste caso, os Envelopes Nºs 2 e 3, das Propostas Técnica e Econômica 
respectivamente, serão Rubricados pelos presentes e guardados pela Comissão Especial de Licitação até 
a próxima sessão~ 

4.S • O Recurso será dirigido ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, podendo esta 
reconsiderar sua decisão, no prazo mâximo de 05 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir 

\'I o 
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à instância superior, devidamente infonnada. Neste caso, a decisão deverá ser proferida no praz.o máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados da interposição do recurso; 

4.6 - Decididos os Recursos ou Tránscorrido o Prazo para sua Interposição, o Presidente da Comissão 
designarâ nova data para a Sessão de Abertura do ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA TÉCNICA, ocasião 
cm que devolverá os Envelopes Nºs 2 e 3, fechados/lacrados, aos participantes Inabilitados; 

4.7 - De igual fonna se processarâ a abertura do ENVELOPE Nº 3 - PROPOSTA ECONÔMICA, após 
a divulgação das Empresas que obtiverem a pontuação mínima (NIT = 7.0000) na PROPOSTA 
rtCNJCA, conforme Item 6.6 deste Edital; 

4.8 - A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de, a qualquer momento, consultar os Setores 
Técnicos da Administração do Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE de Limeira, bem como a 
Universidade de São Paulo - USP, CETESB , SABESP, e qualquer outro que se fiu:r necessârio; 

4.9 - As licitantes se farão representar nas sessões por, no máximo,2 (dois) procuradores ou pessoas 
expressamente credenciadas, sendo que as deliberações tomadas nas referidas sessões deverão obedecer 
o princípio da publicidade na fonna da lei. 

4.10 - Das decisões tomadas quanto aos Envelopes números 2 e 3, caberá recurso na fonna da lei. 

5 - HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 1 

5.1 - OBJETIVO .. 

A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº J tem por objetivo pcnmtir que a 
Licitante comprove estar habilitada, qualificada e desimpedida para participar da presente Licitação, 
segundo os aspectos a seguir enunciados e adiante caracterizados: 

• Habilitação Juridica e Fiscal 
• Qualificação Econômica - Financeira 
• Qualificação Técnica 
• Documentação Complementar para Consórcio 

5.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL • 

A Empresa Licitante deverá apresentar os seguintes documentos no original ou cm fotocópias 
autenticadas e numeradas em ordem crescente, à saber: 

4 
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5.2.1 - Procuração por Instrumento Público ao seu Representante, concedendo ao outorgado amplos 
poderes para representá-la no decorrer da Licitação, sendo que uma cópia autenticada da mesma, ou seu 
original, deverá ser apresentado, pteliminannente e em separado, no ato de entrega dos envelopes para o 
presidente da Comissão Especial de Licitação, implicando a ausência do respectivo instrumento, ou sua 
inadequação aos tennos deste Edital na desconsideração, de pleno, da licitante, não podendo serem 
recebidos os respectivos envelopes; 

5.2.2 - Certificado de inscrição no Cadastro da Prefeitura Municipal de Limeira-SP, em atividades 
pertinentes ao objeto deste Edital, com sua validade em vigência, ou, na sua inexistência, os documentos 
exigidos nos sub-hens 5.2.3 a 5.2.5; 

.. 5.2.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 
ou órgão competente, em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações, 
acompanhado de Ata Arquivada da Assembléia de Eleição de seus Administradores; 

5.2.4 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada da prova de diretoria 
em exercício; 

5.2.5 - Decreto de Autorização, devidamente registrado, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente; 

5.2.6 - Registro da Licitante no CREA, com sua validade em vigência na data de apresentação das 
propostas; 

5.2.7 - Inscrição no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda; 

5.2.8 - Certidão Negativa de Débitos para com as Faz.endas Federal, Estadual e Municipal tanto da Sede 
da Empresa quanto de seu estabelecimento principal, expedida até 30 (trinta) dias antes da 
apresentação da documentação ou dentro de seu prazo de validade; 

5.2.9 - Certificado de Regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituldos por lei. 

5.2.10 - Certificado de Regularidade da Licitante junto ao Programa de Integração Social - PIS; 

5.2.l J - A apresentação do Certificado de Regularidade Jurídico-Fiscal - CRJF, emitido por qualquer 
órgão público, dispensa a apresentação dos documentos referidos nos itens 5.2.7 a 5.2. J O, sendo que a 
Empresa Licitante deverá apresentar declaração de que não há nenhum fato superveniente à emissão do 
CRJF que a impeça de participar da presente Licitação; 

5 
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5.3 - QUALIFICAÇÃO .ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.3.1 - Balanço e Demonstrativo d~ Conta de Lucros e Perdas do último exercício, sendo que, no caso de 
Sociedades Anônimas, deverá ser apresentada cópia de sua publicação no Diário Oficial ou em Jornal de 
grande circulação no Estado da Sede da Empresa. Para as demais Empresas deverá ser apresentado 
balanço autenticado, certificado por Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade 
competente, no qual esteja mencionado expressamente o número das folhas do Livro Diário em que o 
Balanço se encontra regularmente transcrito. O Balanço deverá ser acompanhado de parecer de Auditores 
Independentes; 

5.3.2 - Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata fornecida pelo Cartório Dislribuidor da 
Sede da Licitante, referente ao último ano, expedida até 60 (sessenta) dias antes da data da entrega dos 
documentos; 

5.3.3 - Prova de Capital Integralizado e Registrado ou Patrimônio Líquido, até a data da apresentação da 
Proposta de, no mínimo, RS 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Reais). 

5.3.4 - Para comprovação da Idoneidade Financeira, as Licitantes devem alcançar o f odice de Liquidez 
Geral Maior do que 1,5 ( um inteiro e cinco décimos) calculado pela fónnula abaixo, apurado no 
Balanço referido no item 5.3.I acima: 

onde: 

-ILG= 
-AC= 

-RL= 
-PC= 
-EL= 

• ILG = {AC+ RL}/{PC + EL} 

Índice de Liquidez Geral 
Ativo Circulante (excluídos os títulos descontados e a provisão para devedores 
duvidosos) 

Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante 
Exigível a Longo Prazo 

5.3.5 - Comprovante da Garantia de Participação de acordo com o item 9. 1 deste edital. 

S.4 ~ QUALIFICAÇÃO'fÉCNICA 

Ainda fazendo parte do Ennlope Nº 1 - "Habilitação", a Licitante deverá apresentar os seguintes 
Documentos de Qualificação Técnica: 

5.4.t - Registro no CREA da Empresa e dos seus Responsáveis Técnicos cm vigor na data de 
apresentação das propostas, com visto para o Estado de São Pau\r>, US1> v.j.a:n (J=-1-6:,-:-.~..:v.r. ~ v\Nci 
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5.4.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, até a entrega das propostas, Profissional de Nível 
Superior detentor de Atestado de Responsabilidade ·Técnica (A.R.T) relativo à GestAo de Serviços e de 
Sistemas de Abastecimento de ,Ã;gua e de Coleta, Afastamento e Disposição Final de Esgotos, 
fornecido por entidade de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional 
competente; / 

5.4.3 '.- Para Comprovação da Aptidão da Empresa em realizar o objeto da presente Licitação, a 
Licitante deverá apresentar Atestados fornecidos por pessoa de Direito Público ou Privado, 
devidamente Certificados pela Entidade Profissional competente, que demonstrem a sua experiência na 

• - Gestão de .Serviços e de Sistemas de Água e de Esgotos com as características mínimas seguintes: 

a) Operação e Manutenção de Sistema de Adução de Água, Bruta ou Tratada, que contenha pelo menos 
uma Estação Elevatória com Potência Instalada igual ou superior a l 200 (hum mil e duz.entos) CV -
integralizada por um. ou mais conjuntos de bombeamento - e linha adutora com o diâmetro mínimo de 
500 (quinhentos) mm; · 

b) Operação e Manutenção de Estação de Tratamento de Água para consumo humano, do Tipo 
Convencional, com Unidades de Mistura Rápida, Floculação, Decantação, Filtração, Preparação e 
Dosagem de Reagentes, Laboratório Físico-Químico de Controle do Processo, com Capacidade Nominal 
de Tratamento de pelo menos 800 (oitocentos) Vseg; 

c) Operação e Manutenção de Sistema de Distribuição de Água Tratada que contenha, no mínimo, 50.000 
(cinquenta mil) ligações e contenha, além da Rede de Distribuição e das Ligações Prediais, 
Reservatórios Apoiados e pelo menos um Elevado, e mais de duas Estações Elevatórias; 

d) Operação e Manutenção de Sistema de Esgotos Sanitários que contenha, no mínimo, 40 000 
(quarenta mil) ligações e disponha, além da Rede Coletora e das Ligações Prediais, de lnterceptor (es) 
e de pelo menos uma Estação Elevatória; 

e) Operação e Manutenção de Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários, do tipo Lodo Ativado ou 
Filtro-Biológico, com Unidades de Gradeamento, Desarenação, Aeração, Decantação Primária e 
Secundária, Espessamento/Concentração de Lodos, Digestão e Desidratação/Secagem de Lodos, 
incluindo Laboratório Físico-Químico de Controle do Processo, com Capacidade Nominal de 
Tratamento de pelo menos 400 (quatroc.:ntos) Vseg; 

f) Leitura de Hidrômetros e Entrega das Contas de Água e de Esgotos, incluindo todo o Processamento 
Eletrônico das Atividades Inerentes, com pelo menos 40 000 (quarenta mil) contas de cada modalidade; 

g) Serviço Informatizado de Atendimento ao Público Usuãrio de Sistemas de Abastecimento de Água e 
de Coleta de Esgotos, de localidade com pelo menos 40 000 (quarenta mil) Ligações de Esgotos e de, 
no mínimo, 50 000 (cinquenta mil) Lig~çõcs de Água; 

5.4.4 - Declaração de conhecimento das Instalações do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema 
de Esgotos Sanitários da cidade de Limeira, cm funcionamento ou cm construção; 
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5.4.5 - Declaração de que a empresa ficit.ante se submete às regras contidas nesse Edital, sendo ela tácita, 
quando não declarada. · 

5.5 - DOCUMENTAÇÃO COMJ>i.EMI:NT ARPARA EMPRESAS EM CONSÓRCIO 

5.5.1 - É pennitida a participação na presente Licitação de Empresas em Consórcio, sendo necessária a 
apresentação dos seguintes documentos: 

5.5.1.l - Os documentos exigidos no item 5.2 (Habilitação Jurídica e Fiscal) e item 5.3 (Qualificação 
Econômico-Financeira) deste edital, deverão ser apresentados isoladamente por cada empresa 
consorciada; 

5.5.l.2 - Para efeito da qualificação exigida no item 5.4 deste Edital, poderá ser apresentada a somatória 
dos atestados de cada uma das empresas consorciadas, e de seus respectivos responsáveis técnicos; 

S.5.1.3 - O documento exigido no item 5.2.1 deste Edital deverá ser apresentado por uma das empresas 
consorciadas; · 

5.5.1.4 - Compromisso de Constituição de Consórcio subscrito pelas Empresas Consorciadas, com 
indicação da Empresa responsável pelo consórcio que deverá ser a Uder do mesmo, bem como da 
Responsabilidade Solidária entre as Consorciadas; 

5.5.2 - A comprovação de que trata o item 5).3 deste Edital deverá ter um acréscimo de 30% (trinta por 
cento} quando da participação de empresas em Consórcio, devendo ser levada em consideração para 
efeito de qualificação econômica - financeira a somatória dos valores de cada um dos consorciados, na 
proporção de sua respectiva participação no Consórcio; 

5.5.3 - fica expressamente proibida a participação de empresa consorciada em mais de um consórcio ou 
isoladamente; 

5.5.4 - Quando da constituição de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá. 
obrigatoriamente, à empresa brasileira; 

5.5.5 - As empresas estrangeiras que não funcionem no pais, tanto quanto possível, deverão apresentar 
documentação equivalente aos documentos exigidos neste Edital, autenticados pelos respectivos 
consulados e traduz.idos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente, devendo ainda 
atender àtodas as demais exigências e condições deste Edital, conforme disposto no artigo 32, parágrafo 
4° da Lei 8666/93 e Lei 8883194. 
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6 - A PROPOSTA TECNICA - ENVELOPE Nº 2 

6.1 - OBJETIVO 

A PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE Nº 2 tem por objetivo pennitir à Licitante explicitar em sua 
Proposta os seguintes aspectos da presente Licitação: 

a) Demonstrar o Conhecimento a respeito das Instalações Físicas, em operação ou não, do Sistema de 
Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotos do Município de Limeira, confrontando as suas 
características com as demandas requeridas ao longo dos próximos 30 (trinta) anos, incluindo uma 
consistente análise critica; 

b) Demonstrar o Conhecimento a respeito dos Procedimentos Adotados e dos Recursos Disponíveis para 
a Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotos, 
acompanhado de pertinente análise crítica; 

c) Demonstrar o Conhecimento a respeito dos Procedimentos Adotados e dos Recursos Disponíveis para 
a Comercialização dos Serviços, com a análise crítica correspondente; 

d) Demonstrar o Conhecimento a respeito da Organização e dos Recursos Humanos existentes no SAAE 
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto, acompanhado da oportuna análise crítica; 

e) Apresentar a Proposta relativa ao Plano de Obras de Ampliação, Reabilitação e Melhoria, a ser 
dcsenvol\"ido ao longo do Período de Concessão, referente aos Sistemas de Água e de Esgotos; 

f) Apresentar a Proposta referente à Gestão do Sistema de Abastecimento de Água durante o Período de 
Concessão; 

g) Apresentar a Proposta relativa à Gestão do Sistema de Esgotos ao longo do Período de Concessão; 

h) Apresentar a Proposta concernente à fonna de Comercialização dos Serviços durante o Período de 
Concessão; 

i) Apresentar a Proposta referente ao Atendimento ao Público e a Prestação dos Serviços 
Solicitados/Requeridos às áreas Técnica e Comercial, ao longo do Período de Concessão; 

j) Apresentar a Proposta relativa ao trato dos Recursos Humanos Disponíveis e os Novos Requeridos ao 
Longo do Período de Concessão; 

k) Apresentar Resumos Organizados da Proposta Técnica Formulada. 
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6.2 - AS EXJGtNClAS DO CONCEDENTE 

A Prefeitura Municipal de Limeira Estabelece as Condições a seguir enunciadas, as quais deverão ser 
necessariamente atendidas pelas Li~itantes: 

6.2.1 - Em condições normais de funcionamento o Sistema de Abastecimento de Água , deverá assegurar 
o fornecimento demandado pelas ligações e garantir o padrão de potabilidade estabelecido na Portaria nº 
36, de 19/01/90, do Ministério da Saúde. 

6.2.2 - Ao final do Período de Concessão, isto é, no dia em que vencer o Contrato de Concessão 
definitivo originário da presente Licitação, o Sistema de Produção de Água deverá possuir a Capacidade 
Instalada (CI) pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) superior à média diária dos Volumes 
Produzidos, nos três anos precedentes ao tém1ino do Contrato. A expressão matemática desta condição é 
a seguinte: 

CI >= 1,25. (VLP.1 + VLP.2 + VLP.3). ( 1/ 3. 11365) 

onde: 

• CI - Capacidade Instalada do Sistema de Produção de Água, dada em m3/dia; 

• VLP.1 - Volume Líquido Produzido, dado em m3/ano, no 1° (primeiro) ano anterior ao do Ténnino 
da Concessão; 

• VLP.2 - Volume Líquido Produzido, dado em m3/ano, no 2º (segundo) ano anterior ao do Ténnino da 
Concessão; 

• VLP.3 - Volume Líquido Produzido, dado cm m3/ano, no 3° (terceiro) ano anterior ao do Término da 
Concessão. 

• VLP- Volume Lfquido Produzido é o Volume de Água Potável Efluente da Estação de Tratamento. 

6.2.3 - A Evolução Populacional Estimada da cidade de Limeira nos próximos 30 (trinta) anos está 
contida na Tabela Nº 6.2.3-A, a seguir apresentada. A Distribuição Espacial Prevista da população está 
caracterizada nos desenhos do estudo demográfico do Plano Diretor de Água e Esgoto. A Licitante 
deverá utilizá-los para os fins necessários à Presente Licitação. Para outras finalidades que vierem a 
surgir durante o Período de Concessão, tais como expansão de redes superiores às estimativas constantes 
deste edital, serviços extras, etc., aplicar-se-ão as projeções obtidas com base em dados reais da época. 
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ANO 

1 994 
1 995 
1 996 
1 997 
1 998 
1 999 
2 000 
2 001 
2 002 
2 003 
2 004 
2 00.5 
2 006 

TABELA N. 6.2.3·A 
CIDADE DE LIMEIRA 

E~OLUÇÃO POPULACIONAL ESTIMADA 

POPULAÇÁO URBANA 
(habitantes) 

217 246 
224 433 
231 725 
239 017 
246 308 
253 600 
260 892 
268 197 
275 385 
282 490 
289 495 
296 384 
303 260 

ANO 

2 007 
2 008 
2 009 
2 0 10 
2 011 
2 012 
2 013 
2 014 
2 OIS 

2 020 

2 025 

POPULAÇÁO URBANA 
(habitantes) 

310 114 
316874 
323 465 
329 417 
335 314 
341 212 
347 109 
3.53 007 
3.58 904 

386 642 

412 435 

6.2.4 - A Capacidade do Sistema de Produção de Água deverá ser ampliada em, pelo menos, 25 % (vinte 
e cinco por cento), em um prazo de até 4 (quatro) meses a contar do Início da Concessão dos Serviços. 
O atual Sistema de Produção de Água tem uma capacidade de aproximadamente 800 (oitocentos) litros 
por segundo; 

6.2.5 - O Índice de Perdas de Água do Sistema de Distribuição deverá ser reduzido a 25 % (vinte e cinco 
por cento) até o final do Período de Concessão. Nos primeiros cinco anos deverão ser reduzidos, no 
mínimo, 4 (quatro) pontos percentuais do valor médio apurado nos 3 (três) meses iniciais do Contrato, 
limitado ao valor estabelecido para o fim da Concessão. 

6.2.5.a - Para fins de apuração desta Condição, considerar-se-á como Índice de Perdas de Água no 
Sistema de Distribuição o valor resultante da seguinte fómlUla: 

• IJ>D = (VLP - V AF)/(VLP X 100) 

onde: 

- IPD --> Índice de Perdas de Água no Sistema de Distribuição,(%) 

VLP -->Volume de Água Líquido Produzido, dado em m3, correspondente à diferença entre o Volume 
Bruto Produzido pela Estação de Tratamento e o Volume Consumido no Processo de Potabilização 
(água de lavagem de filtros, descargas ou lavagem dos decantadores e demais usos correlatos), ou seja, 
VLP é o Volume de Água Potável Efluente da Estação de Tratamento; 
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! 
- VAF --> Volume de Água Fornecido, dado em m3, resultante da leitura dos micromed idores e do 
volume estimado das ligações que não o possuem. O Volume Estimado Consumido de uma Ligação 
sem Hidrômetro será a Média do Consumo das Ligações com Hidrômetro, de mesma característica 
Sócio-Econômica; 

6.2.6 - O fndice de Micromedição das Ligações do Sistema de Água não deverá ser Menor do que 90 % 
(noventa por cento), em qualquer época ao Longo da Concessão. Entretanto, caberá, à Concessionária 
estabelecer o Efetivo Índice de Hidrometração que irá adotar, haja vista que os hidrômetros 
necessários deverão ser fornecidos por ela; 

6.2.6.a - Do universo dos hidrômetros instalados, pelo menos 98 % (noventa e oito por cento) deverão 
ser pennanentemente mantidos em perfeitas condições de funcionamento. A Concessionária terá que 
atingir esta condição no prazo máximo de 3 (três) anos, contados do Início da Vigência do Contrato de 
Concessão; 

6.2.7 - Após o sexto ano do início e até o fim do Período de Concessão, a Concessionária deverá 
assegurar a Cobertura com Rede de Distribuição de Água de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por 
cento) da população residente na área urbana da cidade de Limeira; 

6.2.8 - Em até 8 (oito) meses do início do Período de Concessão, a Concessionária deverá concluir as 
obras e colocar em carga, o Reservatório Semi-Enterrado de 10.000 m3, situado ao lado da Estação de 
Tratamento de Água; 

6.2.9 - O Reservatório Apoiado de Nossa Senhora das Dores, com capacidade de projeto de 5 000 (cinco 
mil) m3 e cujas obras estão paraliz.adas, deverá ser concluído e posto em operação, no lim ite de sua 
capacidade técnica estrutural, em até 06 (seis) meses a contar do Início do Período de Concessão; 

6.2. 1 O - No prazo máximo de 36 (trinta e se is) meses a contar do Início da Concessão, as obras do 
Reservatório Apoiado da Vila Industrial, também possuindo 5 000 (cinco mil) m3 de volume de projeto, 
deverão ser concluídas e ele deverá ser posto em funcionamento com uma capacidade tecnicamente 
factível, tendo-se em conta as suas falhas de origem estrutural; 

6.2.11 - A Concessionária deverá minimizar os problemas de turbidez da água (água suja), causados por 
tubulações antigas que se verificam em algumas áreas de distribuição da cidade, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) meses, a partir da data da Assinatura do Contrato decorrente da presente Licitação; 

6.2.12 - No prazo máximo de 3 (três) anos do Início da Concessão, a Concessionária deverá implantar e 
colocar em funcionamento um Sistema de Controle Operacional do Sistema de Abastecimento de Água. 
aplicando os recursos tecnológicos disponíveis na época em Telemetria, Telecomando e lnfonnática. As 
unidades operacionais mais importantes do Sistema de Esgotos Sanitários deverão ser igualmente, objeto 
do referido Sistema de Controle Operacional; 

6.2.13 - A Concessionária deverá, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data do 
inicio da Concessão, instalar-se em sede exclusiva, devendo informar o seu novo endereço ao Poder 
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Concedente, bem como dar publicidade do mesmo, sendo que, durante o rcf e rido prazo, a Concessionária 
poderá operar nas instalações da Estação de Tratamento de Esgoto Tatu. 

' 
6.2.14 - Em prazo não superior a 2 ( dois ) anos do inicio do contrato, a Concessionária deverá 
promover a modernização da prestação dos serviços, implantando as seguintes ações : 

lnfonnatização do serviço de atendimento ao público de modo a agilizar a prestação de qualquer 
infonnação do interesse dos usuários, que deverá ser obtida através de simples consulta ao 
computadores especialmente programados. 

Implantação de unidades móveis de rádio-comunicação nas viaturas de atendimento aos serviços de 
manutenção de redes, bem como nos locais estretégicos tais como ETA, ETE, almoxarifado, postos 
de atendimento, elevatórias, etc .. 

Adoção de equipamentos operacionais destinados a acelerar o tempo de prestação dos serviços, de 
modo a propiciar eficiência máxima no atendimento ao usuário. 

Implantação de telemetria, telecomando e automação dos sistemas de água e esgotos. 

6.2.15 - A Concessionária deverá dispor no mínimo dos equipamentos constantes do ANEXO UI para 
Operar, Manter, Administrar e Comercializar os Sistemas e os Serviços, no prazo máximo de 21 O 
(duzentos e dez) dias, a partir contar da data de assinatura do Contrato de Concessão; 

6.2.16 - A partir do final do segundo ano do início, e até o fim do Período de Concessão, a 
Concessionária deverá assegurar a Cobertura com Rede de Coleta de Esgotos para, pelo menos, 80% 
(oitenta por cento) da população residente na área urbana da cidade de Limeira; 

6.2.17 - A Concessionária deverá executar o lnterccptor da Margem Direita do Ribeirão Tatu no prazo 
máximo de 2 (dois) anos, a paritir do início do Período de Concessão; 

6.2.18 - A Concessionária deverá concluir em duas etapas as obras da Estação de Tratamento de Esgotos 
Tatu, sendo a primeira em até 6 (seis) anos a partir do início do Período de Concessão, e a capacidade de 
tratamento da estação no final do referido período, deverá ser suficiente para tratar a totalidade dos 
efluentes coletados pelo sistema de esgoto; 

6.2.19 - Implantação pela Concessionária, a partir do terceiro ano da Concessão, de um Plano de 
Qualidade em conformidade com a nonna ISO 9004-2 concernente à Prestação de Serviços ao Público. 

6.2.20 - A quantidade de água a ser fornecida pela Concessionária não poderá ser fator impeditivo para a 
eventual instalação de novas indústrias na área correspondente à Concessão, uma vez respeitado o 
equillgrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. 

s 'O\~·.·' 
~ 6".:i.'Í 1 ·_ O Prazo da Concessão para a Gestão dos Serviços e dos Sistemas de Água e de Esgotos, objeto 

~- da presente Licitação, será de 30 (trinta) anos, contados da data de Assinatura do Contrato. As ,, \ •·'' ,_.,,\ · A JJJ.-1 13 
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obrigações e responsabilidades da Concessionária estarão limitadas aos termos desle Edilal e aos de sua 
Proposta Comercial; 

6.3 - CONHECIMENTO DOS SISTEMAS e SERVJÇOS 

A Licitante deverá efetuar um Diagnóstico Objetivo dos Sistemas de Abastecimento de Água e de 
Coleta, Afastamento, Tratamento e Disposição Final dos Esgotos Sanitários existentes, bem como da 
forma como os Serviços são prestados atualmente pelo SAAE · Serviço Autônomo de Água e Esgoto. A 
Licitante deverá, outrossim, demonstrar pleno conhecimento das deficiências existentes nos sistemas e 
serviços acima citados, de modo a embasar a formulação da sua Proposta Técnica. 

O Diagnóstico dos Sistemas e dos Serviços deverá abranger, no mínimo, os tópicos a seguir enunciados: 

6.3.1 - DIAGNÓSTICO DAS INSTALAÇÕES FÍSICO-OPERACIONAIS 

6.3.1.a - A E\'olução da Demanda e da Oferta de Água 

Neste item deverão ser abordados os aspectos relativos à Evolução Prevista da Demanda e da Oferta de 
Água, ao longo dos próximos 30 (trinta) anos. 

6.3.1.b - O Sistema de Abastecimento de Água 

Sob este título deverão ser descritas e analisadas as Unidades Operacionais e o Sislema de 
Abastecimento de Água como um todo, destacando-se os seus problemas com as pertinenles propostas 
para a solução dos mesmos, a curto, médio e longo prazo. Do confronto entre a Evolução Prevista da 
Demanda de Água e a Capacidade e as Características Qualitativas das Instalações Existentes, deverá 
resultar o Plano de Obras da Licitante, necessário e suficiente para atender às metas estabelecidas 
neste edital, devendo o mesmo ser caracterizado e claramenle enunciado no item 6.4 . 1 .b; 

O Sistema de Abastecimento de Água Existente deverá ser abordado segundo as suas duas partes básicas 
conslituintes: 

• O Sistema de Produção de Água Potável 

• O Sistema de Distribuição de Água Potável 

6.3.1.c - O Sistema de Esgotos Sanitários 

Neste segmento, à semelhança do item anterior, a Licitante deverá caracterizar e analisar as Unidades 
Operacionais e o Sistema de Esgotos como um todo, destacando os seus problemas com as pertinentes 

~<:post>s para a soluçAfão dos mesmos, a curto, médio ;

4
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dos anteriores, deverá resultar o Plano de Obras da Licitante necessário e suficiente para atender às 
metas estabelecidas neste edital, devendo o mesmo estar caracterizado e claramente enunciado no item 
6.4.1.c; 

As Instalações Físico-Operacionais do Sistema de Esgotos Sanitários deverão ser enfocadas segundo as 
seguintes partes componentes: 

•O Sistema de Coleta, Interceptação e Transporte dos Esgotos; 

•O Sistema de Tratamento dos Esgotos. 

6.3.2 -DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS E PROCEDIMENTOS TÉCN ICO-O PERACIONAIS 

6.3.2.a - A Operação e o Controle do Sistema de Água 

A Licitante deverá descrever e analisar os procedimentos adotados, bem como todos os recursos 
disponíveis e necessários, tais como, humanos, materiais, equipamentos e ferramentais, para a Operação 
e o Controle do Sistema de Abastecimento de Água, de modo a caracterizar suas deficiências e 
apresentar as soluções pertinentes. 

6.3.2.b - A Manutenção do Sistema de Água 

A Licitante deverá descrever e analisar os procedimentos e os recursos disponíveis utiliz.ados na 
manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, caracteri1,ando os mesmos quanto às tubulações das 
adutoras, à rede de distribuição, às ligações prediais e aos equipamentos eletromecânicos, de modo a 
identificar as suas deficiências e apresentar as soluções pertinentes. 

Deverá dar destaque para as eventuais deficiências encontradas e apontar as soluções alternativas. 

6.3.2.c - A Operação e a Manutenção do Sistema de Esgotos 

A Licitante deverá descrever e analisar os recursos disponíveis e os procedimentos adotados na 
operação e manutenção do Sistema de Esgotos, identificando as suas eventuais deficiências e 
apresentando as soluções necessárias à correção das mesmas, nas seguintes partes: 

•Rede Coletora, lnterceptores e Emissários; 

• Estações Elevatórias e Linhas de Recalque; 

• Estações de Tratamento. 
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6.3.3 - DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS E PROCEDIMENTOS COMERCIAIS 

A Licitante deverá caracterizar e analisar os recursos disponiveis e os procedimentos utilizados para os 
itens abaixo citados, identificando suas deficiências, e apresentando as soluções necessárias para a 
correção das mesmas: 

a - sistema de cadastro dos consumidores; 

b - sistema de leitura e faturameoto; 

c - sistem a de cobrança e arrecadação; 

d - atendimento ao público. 

6.3.4 - DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Licitante deverá Caracterizar e Analisar a Estrutura Organizacional do SAAE, seja ela fonnal ou 
infonnal, indicando suas eventuais deficiências e apontando as soluções pertinentes com vistas a 
agilização do processo decisório e à mcU1oria da qualidade dos serviços prestados. 

6.3.5 - DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HUMANOS 

A Licitante deverá efetuar um resumo dos recursos humanos disponíveis no SAAE, por área de atuação 
e/ou por unidade organizacional, bem como efetuar uma análise crítica e indicar as eventuais soluções. 

6.3.6 - PROJETOS BÁSICOS E PLANO DIRETOR DE ÁGUA E ESGOTO 

A Prefeitura Municipal colocará à disposição dos interessados nesta licitação, à Rua Dr. Trajano, 596 3° 
andar, sala 31, no horário das 8:00 às 11 :00 horas e das 14:00 às 18:00 horas em Limeira, para consulta, 
os Projetos Básicos , bem como o Plano Diretor de Água e Esgoto, a fim de que os licitantes possam 
atender às exigências deste Edital. 

6.4-A PROPOSTA TÉCNICA DA LICITANTE 

A Licitante deverá expor a sua Proposta Técnica. levando em conta os aspectos: construtivo, 
operacional, comercial e administrativo, sendo que a referida proposta deverá ser constituída pelos itens 
abaixo: 
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6.4.1 - PLANO DE OBRAS AO LONGO DO PRAZO DE CONCESSÃO 

6.4.1.a - Diretrizes para a Elaboração dos Estudos, Projetos e Execução das Obras; 

6.4 .1.b - Caracterização das Obras Previstas neste Edital e Propostas para o Sistema de Água; 

6.4.1.c - Caracterização das Obras Previstas neste Edital e Propostas para o Sistema de Esgotos; 

6.4 .1.d - Avaliação dos Recursos Financeiros necessários para o Sistema de Água; 

6.4.1 .e - Avaliação dos Recursos Financeiros necessários para o Sistema de Esgotos; 

6.4 .1.f - Cronograma Físico-Financeiro dos Estudos, Projetos e Execução das Obras para o Si stema de 
Água; 

6.4 .1.g - Cronograma Físico-Financeiro dos Estudos, Projetos e Execução das Obras para o Sistema 
Esgotos. 

6.4.2 -A GESTÃO DO SlSTEl\-lA DE ÁGUA 

6.4 .2.a - Diretrizes para a Gestão do Sistema de Água; 

6.4.2.b - Caracterização dos Estudos e Serviços de Modern ização Propostos; 

6.4 .2.c - Avaliação dos Recursos Financeiros Necessários; 

6.4.2.d - Cronograma Físico-Financeiro dos Estudos e Serviços de Modemiz.ação Propostos. 

6.4.3 -A GESTÃO DO SISTEl\iA DE ESGOTOS 

6.4 .3.a - Diretr izes para a Gestão do Sistema de Esgotos; 

6.4.3 .b - Caracterização dos Estudos e Serviços de Modernização Propostos; 

6.4.3 .c - Avaliação dos Recursos Financeiros Necessários; 

6.4.3.d - Cronograma Físico-Financeiro dos Estudos e Serviços de Modernização Propostos. 
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6.4.4 - A COMERCIALIZAÇAO DOS SERVIÇOS 

6.4.4.a - A Base do Regulamento de Comercia lização dos Serviços; 

6.4.4.b - Caracterização dos Estudo.se Serviços de Modernização Propostos; 

6.4.4.c - Avaliação dos Recursos Financeiros Necessários; 

6.4.4.d - O Cronograma Fisico-Financ. dos Estudos e Serviços de Modernização Propostos. 

6.4.5 -0 ATENDIMENTO AO PÚBLICO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

6.4.5.a - As Diretrizes para o Atendimento ao Público e para a Prestação de Serviços; 

6.4.5.b - Caracterização dos Estudos e Serviços de Modernização Propostos; 

6.4.5.c - Avaliação dos Recursos Financeiros Necessários; 

6.4.5.d - O Cronograma Físico-Financ. dos Estudos e Serviços de Modern ização Propostos. 

6.4.6 -A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

6.4.6.a - As Diretrizes para a Gestão dos Recursos Humanos; 

6.4.6.b - Caracterização dos Recursos Humanos Necessários ao Longo da Concessão; 

6.4.6.c - Avaliação das Despesas com Recursos Humanos ao Longo da Concessão. 

6.4.7- AVALIAÇÃO DOS INSUMOS REQUERIDOS PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS 

Neste segmento, a Licitante deverá efetuar a Estimativa, ano a ano, dos Insumos Básicos Requeridos para 
a Gestão dos Sistemas de Água e de Esgotos e dos Serviços em Geral ao longo do Período de Concessão, 
tais como energia elétrica, produtos químicos, combustível, etc. Deverá quanti fi cá-los fisicamente e 
avaliar os seus custos, indicando os critérios e parâmetros adotados para a realização desta tarefa. 
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f. 

6.5 - RESUMO DOS INVESTIMENTOS E DAS DESPESAS DE GESTÃO (CUSTEIO) 

A Licitante deverá apresentar, de forma organizada e didática, em um ou mais quadros, o Resumo dos 
Valores Monetários a serem gastos com Investimentos, b~m como com as Despesas de Gestão dos 
Sistemas e Serviços em Geral (custo operacional ou de custeio), ano a ano, em forma de Valor 
Constante, avaliados nos itens anteriores da Proposta Técnica. 

6.6- CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

6.6.1 - As propostas técnicas apresentadas serão julgadas pela Comissão Especial de Licitação, através da 
análise comparativa e da atribuição justificada de Notas Técnicas, variáveis de O ( zero) a 1 O (dez), a 
cada um dos quesitos enumerados nos itens 6.3 .1. a 6.3 .5. e 6.4.1. a 6.4. 7. deste edital. 

6.6.2. - Individualmente, os membros da Comissão Especial de Licitação atribuirão Notas Técnicas a 
cada um dos quesitos aludidos acima, segundo o critério que a seguir se estabelece, o qual deverá ser 
entendido como uma escala rclath·a de arnliação, podendo os membros da Comissão Especial de 
Licitação atribuir aos quesitos notas de valores intermediários aos abaixo indicados, de modo a refletir 
adequadamente a qualidade das Propostas Técnicas: 

a) NOTA ZERO - Para os quesitos 6.3 . 1. a 6.3.5, esta nota será atribuída quando o quesito não for 
abordado pela licitante ou quando, apesar de abordado, revelar total desconhec imento da realidade local; 
para os quesitos 6.4.1. a 6.4.7, será atribuída quando o quesito não for abordado ou quando, apesar de 
abordado, formular propostas que não sejam coerentes com as defici ências eventualmente apontadas no 
diagnóstico ou que não atendam ao exigido no item 6.2. (Exigências da concedente) deste Edital. 

b) NOTA SETE - Para os quesitos 6.3. l.a 6.3.5 ., esta nota será atribuída quando o fi car demostrado que 
a licitante examinou e avaliou com clareza e precisão técnica todos os aspectos mencionados neste edital 
quanto aos referidos quesitos, identificando defeitos ou defic iência relevantes nos sistemas e serviços 

·envolvidos; para quesitos 6.4 . 1. a 6.4.7, será atribuída quando o quesito formular propostas eficazes para 
corrigir tais defeitos ou deficiências, bem como para atender completamente ao exigido no item 6.2. 
deste edital. 

~º '\. 
<"::>~ .,~ 

~o ~~~o.~~ e) NOTA DEZ - Para os quesitos 6.3 . l. a 6.3.5, esta nota será atribuída quando o quesito demonstrar um 
:- ~o.~ ótimo conhecimento dos aspectos mencionados neste edital quanto aos referidos quesitos, identificando 
~· nos mesmos todos os defeitos e deficiências que afetem o desempenho dos sistemas e serviços 
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envolvidos; para os quesitos 6.4.1. a 6.4.7, será atribuída quando o quesito refletir um pleno domínio do 
assunto pela licitante, apresentar propostas que contenham diagnósticos completos a respeito de todos os 
defeitos e deficiências apontados e que atendam cabalmente ao exigido no item 6.2 deste edita l, 
relevando coerência e consistência, apresentando propostas que conduzam à melhor qualidade em tennos 
de procedimentos e que incorporem a melhor tecnologia, mantendo plena compatibilidade entre os 
cronogramas de investimento e a evolução das demandas de serv iços. 

6.6.3 - Os pesos a serem atribuídos a cada um dos segmentos das propostas técnicas e aos seus quesitos 
serão os constantes na Tabela nº 6.6.3 -A seguir: 

TABELA• 6.6.3-A 
J ULGAMENTO DA PROPOSTA T ÉCNICA 

PESOS DOS SEGMENTOS E QUESITOS DA PROPOSTA 

SEGMENTOS/QUESITOS DA PROPOSTA TÉCNICA 

A - CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

A.1 - DIAGNÓSTICO DAS INST ALAÇÔES FÍSICO OPERACIONAIS 
A.2 - DIAGNÓSTICO DOS REC. E PROC. TÉCNICO-OPERACIONAIS 
A.3 - DIAGNÓSTICO DOS REC. E PROC. COMERCIAIS 
A.4 - DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
A.S - DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HUMANOS 

B- PROPOSTA DA LIC. À CONCESSÃO DOS SERVIÇOS 

B. I - O PLANO DE OBRAS AO LONGO DA CONCESSÃO 
B.2- A GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 
B.3 - A GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS 
B.4 - A COMERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
B.S - O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
B.6- A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 
B. 7 - A V ALLAÇÃO INSUMOS REQUERJDOS PI GESTÃO DOS SERVIÇOS 

TOTAL 

1 SEGMENTO 

0.3000 

0.7000 

1.0000 

PESOS 

1 QUESITO 1 GLOBAL 

0.3000 

0.6000 0.1 800 
0.1500 0.0450 
0.1000 0.0300 
0.0500 0.0150 
0.1000 0.0300 

0.7000 

0.3000 0.2100 
0.2000 0.1400 
0.1000 0.0700 
0.1300 0.0910 
0.1300 0.0910 
0.1000 0.0700 
0.0400 0.0280 

1.0000 

6.6.4 - Cada um dos membros da Comissão Especial de Licitação atribuirá notas a cada quesito, 
calculando-se em seguida a média aritmética das notas atribuldas a cada quesito e multiplicando-se essas 
médias pelos pesos correspondentes, de acordo com o esquematizado na Tabela oº 6.6.4-A mais 
adiante. 
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6.6.5 - A Nota Técnica atribuída às Proposta Técnicas será a somatória das parcelas obtidas conforme o 
descrito no item anterior e também esquematizado na Tabela nº 6.6.4-A. 

TABELA Nº 6.6.4-A 
JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

CÁLCULO DA NOTA TÉCNICA FINAL TOTAL 
(NTT) 

SEGMENTOS/QUESITOS MED ARJT. 

PROPOSTA TÉCNICA NOTAS 
TÉCNICAS 

A - CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

A. I - DIAGNÓSTICO DAS INST ALAÇÔES FiSICO OPERACIONAIS 
A.2 - DIAGNÓSTICO DOS REC. E PROC. TÉCNICO-OPERACIONAIS 
A.3 - DIAGNÓSTICO DOS REC. E PROC. COMERCIAIS 
A.4 - DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
A.5 - DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HUMANOS 

B- PROPOSTA DA LICITANTE Á CONCESSÃO DOS SERVIÇOS 

B. I - O PLANO DE OBRAS AO LONGO DA CONCESSÃO 
8.2 ·A GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 
8.3 - A GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS 
8.4 ·A COMERClALIZAÇÀO DOS SERVIÇOS 
B.5 ·O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
B.6 ·A GESTÃO DOS RECURSOS HLJ}.tANOS 
B.7 ·AVALIAÇÃO INSUMOS REQUERIDOS PIA GESTÃO DOS SERVIÇOS 

NOTA TÉCNICA FINAL TOTAL >> 

PESO DOS NOTA TECNICA 

QUESITOS FINAL 

0-3000 

0.1800 
0 .0450 
0.0300 
0.0150 
0.0300 

0.7000 

0.2100 
0. 1400 
0.0700 
0.0910 
0.0910 
0.0700 
0.0280 

NTf> 

6.6.6 - A Comissão Especial de Licitação preparara e anexará ao processo referente à presente licitação 
um relatório circunstanciado, justificando pormenorizadamente as notas atribuídas aos vários quesitos. 

6.6.7 - Somente serão c lassificadas para a fase seguinte da presente licitação as licitantes que obt iverem 
Nota Técnica Final Total (NTT) igua l ou superior a 7,0000 (sete). 

6.6.8 - O Envelope Nº 3 - Proposta Econômica será devolvido fechado/lacrado às licitantes que não 
obtiverem a pontuação mínima aqui estabelecida. 
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7 -fROPOSTA ECONÔMICA - ENVELOPE Nº 3 

7.1 - OBJETIVO 

A PROPOSTA ECONÔMICA -- ENVELOPE Nº 3 tem por objetivo pennitir à Licitante explicitar em 
sua Proposta os seguintes aspectos da presente Licitação: 

a) Apresentar o Planejamento Econômico-Financeiro dos Seviços de Água e de Esgotos durante o 
Período de Concessão, tendo por base o Resumo dos Investimentos e das Despesas de Gestão 
(Custeio) caracterizados no item 6.5 da Proposta Técnica, resultante de todos os In vest imentos 
previstos/necessários para a Arnpliação/Reabilitação/Melhoria/Modcmização dos Sistemas de Água e de 
Esgotos e dos Serviços em Geral, das Despesas com a Operação, Manutenção, Comercialização e 
Administrnção dos Sistemas e dos Serviços e da Remuneração da Concessionária durante o Período de 
Concessão; 

b) Apresentar os Valores da Tarifa Referencial de Água (TRA) e da Tarifa Referencial de Esgotos 
(TRE), dados em R$/m3, necessários e suficientes para fazer face às Despesas Econômicas e Finance iras 
resultantes da Ampliação, Reabilitação, Melhoria, Modernização dos Sistemas de Água e de Esgotos, 
bem como dos Serviços cm Geral, quanto à Operação, Manutenção, Comerciali7.ação e Administração 
dos referidos Sistemas e Serviços, devendo, igualmente, garantir a Remuneração da Concessionária 
durante o Período da Concessão; 

7.2 - CONDIÇÕES PRÉ-ESTABELECIDAS 

A Prefeitura Municipal de Limeira estabe lece as Condições adiante enunciadas, as quais 
necessariamente deverão ser atendidas pela Licitante em sua Proposta Econômica: 

7.2. I - eara todos os efejtQs da presente Licitaç~ara a comercialização dos volumes de água e de 
e.sgotos no período de Concessão. a Concessionári a deverá aplicar a Estrutura Tarifária apresentada na 
Tabela 7.2.1-A. 

Para todos os efeitos da presente licitação e para a comercialização dos demais serv.iços prestados, atéw 
dos volumes de água e esgoto. a Concessionária poderá a12licar a tabela de prestação de Serviços 7 .2. 1-B 
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TABELA Nº 7.2.1-A 
ESTRUTURA TARIFÁRIA rRÉ-ESTABELECIDA 

SERVIÇO MEDIDO 

CATEGORIAS 

DE USO 

RESIDENCIAL 

COMERCIAL 

TNDUSTRJAL 

PÚBLICA 

( r economia) 

CLASSES DE CONSUMO 

CÓDIGO FAIXA 

m3/mcs ccon.) 

R. I o a 15 
R.2 16 a 30 
R.3 31 a 60 
R.4 61 a 100 
R.S acima de 101 

C.I o a 15 
C.2 16 a 30 
C.3 31 a 60 
C.4 61 a 100 
C.5 acima de 101 

1.1 o a 15 
1.2 16 8 30 
1.3 31 a 60 
1.4 61 8 100 
1.5 acima de 101 

P.I o a 15 
P.2 16 a 30 
P.3 31 8 60 
P.4 61 a 100 
P.5 acima de 101 

TRA - Tarifa Referencial dos Serviços de Água. dada em RS / m3 
TRE - Tarifa Referencial dos Serviços de Esgotos, dada em RS I m3 

23 

ÁGUA 

RS/mJ 

0,40 X TRA 
1,00 X TRA 
l ,SOx TRA 
2,00 x TRA 
2,SOx TRA 

0,90 X TRA 
1,50 X TRA 
2,50 x TRA 
3.50 X TRA 
4.50 X TRA 

1,00 x TRA 
1,60 X TRA 
2,60 X TRA 
3.60 X TRA 
4,60 X TRA 

0,50 X TRA 
1,10 x TRA 
1,60 X TRA 
2,10 X TRA 
2.60 X TRA 

TARJFAS 

ESGOIOS 

RSlm3) 

0,40 X TRE 
1,00 X TRE 
l,50x TRE 

2,00 x TRE 
2,50 X TRE 

0,90 X TRE 
1,50 X TRE 
2.50 X TRE 
3.50 X TRE 
4,50 X TRE 

1,00 x TRE 
1,60 X TRE 
2.60 X TRE 
3,60 X TRE 
4,60 X TRE 

0,50 X TRE 
1,10 X TRE 
l,60x TRE 
2. 10 X TRE 
2,60 x TRE 
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TABELA Nº 7.2. 1-B 

TABELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº SERVIÇOS 

OI Conseno de Cavalete 3/4" 

02 Substituição de Hidrômetro de 3/4 .. 

03 Conseno de Ramal de Água de 314" ·Passeio si pavimento 

04 Conseno de Ramal de Esgoto de 4" ·Passeio si pavimento 

05 Religação de Água • Cortada por falta de pagamento 

06 Vistoria domiciliar até duas economias 

07 Ligação de Água de 3/4"- Passeio si pavimento 

08 Ligação de Esgoto de 4"- Passeio si pavimento 

09 Ampliação de Rede de Água· Passeio si pavimento 

10 Ampliação de Rede de Esgoto • Passeio si pavimento 

l i Segunda Via da Conta de Água 

12 Leitura de Hidrômetro· Eventual 

13 Certidões Negativas 

14 Aferição de Hidrômc110 1.5 11 5 m'fl1 -

15 Aferição de Hidrôm_~_l:ro !!Cima de 5 m'/h -
TRA - Tarifa Referencial dos Serviços de Água, dada cm RS I m3 
TR.E - Tarifa Referencial dos Serviços de Esgotos, dada cm RS I m3 

CÓDIGO TARIFAS · ( RS) 

AI 18.93 x TRA 

A2 6,21 X TRA 

A3 40.46 X TRA 

EI 47.26 X TRE 

A4 15. 16xTR.A 

AS 17.02 X TRA 

A6 126,91xlRA 

E2 152,28 X TR.E 

A7 9,67 x TRA 

E3 28,84 X TRE 

A8 1.79 X TRA 

A9 4.94 X TRA 

AIO 2,18 X TRA 

Ali 27.04 X TRA 

Ai2 8~.~J X ·1 RA 

7.2.1.a - Serão iguais, para todos os efeitos da presente Licitação e os dela decorrentes, o Valor da TRA 
·· Tarifa Referencial de Água (R$/m3) e o Valor da TRE -- Tarifa Referencial de Esgotos (R$ I m3). ou 
seja, TRA=TRE, que estão limitados ao valor máximo de RS 0,65 (zero virgula sessenta e cinco 
ccola\•os de reais). 

7 .2. J.b - Ao longo do Período de Concessão, sempre que fatos ou motivos conjunturais justificarem, os 
Índices Estruturais constantes da Tabela Nº 7.2. 1-A e a Tabela Nº 7.2.1-B, poderão ser reavaliados e 
modificados. Os Estudos sobre o assunto levados a cabo, deverão ser submetidos à apreciação e 
aprovação da Prefeitura Municipal de Limeira. Quando partir dela tal proposição, a Concessionária 
efetuará a análise do Impacto no Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato decorrente da presente 
Licitação, e proporá medidas para sanar o eventual desequilíbrio; 

Os serviços listados na Tabela Nº 7.2.1 -B são considerados apenas os serviços básicos a serem 
prestados pela concessionária aos seus clientes. A concessionária poderá propor à Prefeitura Municipal 
ao longo do período de concessão a inclusão de outros serviços e/ou o a eliminação de um ou outro Item 

\~º 
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dos serviços da Tabela Nº 7 .2.1-B para melhor definição e ajuste dos seus preços em função de sua 
especificação construtiva e/ou de execução. 
7.2.1.c - Para as Ligações que pos~uem Hidrômetro, fica estabelecido que o Valor da Conta Mínima 
corresponderá ao Consumo Mínimo de Água de 10 (dez) m3/mes.economia. obtido pela multiplicação 
da TRA pelo referido Consumo Mínimo e pelo Índice Estrutural da Primeira Faixa de Consumo (O a 15 
m3/mes.econ) da respectiva Categoria de Uso, acrescido das taxas e/ou tributos incidentes; 

7.2.1.d - Para as Ligações que não possuem Hidrômetro, fica estabelecido que o Valor da Conta Mínima 
corresponderá ao Consumo Mínimo de Água de 15 (quinze) m3/mes.economia, obtido pela 
multiplicação da TRA pelo referido Consumo Mínimo Atribuído e pelo Índice Estrutural da Primeira 
Faixa de Consumo (O a 15 m3/mes.econornia) da respectiva Categoria de Uso, acrescido das taxas e/ou 
tributos incidentes; 

7.2. l .e - Periodicamente, por iniciativa da Concessionária ou da Prefeitura Municipal, sempre que 
ocorrerem motivos Técnicos, Econômicos, Financeiros ou Conjunturais que possam comprometer a 
cobertura dos Investimentos, dos Custos Operacionais de 
Manutenção/Ampliação/Melhoria/Modernização dos Serviços, bem corno o Equilíbrio Econôrnico
Financeiro do Contrato, a Tarifa Referencial de Água (TRA) e a Tarifa Referencial de Esgotos (TRE) 
deverão ser reavaliadas e reajustadas. Caberá sempre à Prefeitura de Limeira, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, a contar da data do pedido de reavaliação pela Concessionária, a análise e a aprovação da 
proposta que venha a ser efetuada; 

7.2.1.f - Os Valores da TRA e TRE ofertados pelas Licitantes, expressos em Real, não poderão conter 
expectativa inflacionária alguma. Caso venha a ocorrer inflação, os referidos valores serão atualizados 
nos limites e na fonna legal. 

7.2.2 - Para as Ligações à Rede Coletora de Efluentes Industriai s ou Não Domést icos, o Valor da Conta 
Mensal será obtido com base no Volume de Água Fornecido pela Concessionária ou no Volume Total de 
Efluente Lançado na Rede (m3/mês), tomando-se o maior deles, no preço unitário - TRE - dado em R$ 
/ m3, no Índice Estrutural da Classe de Consumo - conforme Tabela 7.2. l-A - e no Fator de sua 
Carga Poluente, calculado através dos parâmetros de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) ou da 
DQO (Demanda Química de Oxigênio) e do teor de Sólidos em Suspensão (SS), expressos em Kg/mês. 

7.2.2.a - A Concessionária poderá, a seu exclusivo critério, firmar contratos para tratamento de efluentes 
industriais e não domésticos com os consumidores, estabelecimentos industriais, que lancem os referidos 
efluentes na rede coletora. 

7.2 .3 - Para serem Lançados no Sistema Operado pela Concessionária, os Efluentes Industriais ou Não 
Domésticos deverão atender ao disposto no Artigo 19-A do Decreto Nº 2468176, com a redação dada 
pelo Decreto Nº 15 425 de 23 de junho de 1 980. 

7 .2.4 - A Proposta Econômica deverá ser elaborada de acordo com as presentes prescrições e as adiante 
apresentadas. A Licitante que não atendê-Ias será desclassificada. 
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7.3 - A PROPOSTA ECONÔMICA DA LICITANTE RELATIVA À CONCESSÃO DOS 
SERVIÇOS 

7.3.1 - OBJETIVO E PRINCÍPIOS BÁSICOS 

7.3 .1.a - O Objetivo Final desta Proposta Econômica é a Definição por p a rle da Licitante dos 
Valores da: 

\. . _
1
: • TRA (RS/m3) -- Tarifa Referencial dos Serviços de Água 

e 

( . 

. 
' ' t ( .' . . ,... . . 
<:-.. ,· 

• TRE (R$/m3) -- Tarifa Referencial dos Serviços de Esgotos, 

que Aplicados à 

•Estrutura Tarifária estabelecida na Tabela 7.2.1 -A, 
aos 

•Volumes de Água e de Esgotos Faturáveis ao Longo do Período de Concessão 
eà 

•Prestação de Sen·iços estabelecida na Tabela Nº 7.2.J-B 

Gerem a Receita Necessária e Suficiente para fazer face às Despesas Econômicas e Financeiras 
resultantes da Ampliação/Reabil itação!Melhoria/Modemiz.ação dos Sistemas de Água e de Esgotos e dos 
Serviços cm Geral , da Operação, Manutenção, Comercialização e Administração dos Sistemas e Serv iços 
e da Remuneração da Concessionária. 

Em outras palavras, a TRA e a TRE (sendo TRA=TRE - Condição Pré-Estabelecida) devem assegurar o 
Eq uilíbrio da Equação Técoica-Econômica-flnauccira dos Sistemas e dos Serviços de Água e de 
Esgotos, ao longo do Período de Concessão, confonne o disposto no item 7.2. 1 acima. 

7.3.1.b - As Taxas e os Impostos, federais, estaduais e/ou municipais que incidam ou venham a incidir 
direta ou indiretamente sobre as Tarifas dos Serviços, inclusive qualquer Tarifa, serão automaticamente 
repassados para os Usuários através das Contas Mensais de Água e de Esgotos, não cabendo à 
concessionária qualquer responsabilidade quanto ao pagamento dos mesmos, razão pela qual não podem 
ser levados em consideração para efeito da proposta econômica. 

7.3.2 - PROJEÇÃO DAS DESPESAS ECO NÔMJCAS E FINANCEIRAS DOS SERVIÇOS 

Tendo rigorosamente por base os dados resultantes da Proposta Técnica, a Licitante deve rá e laborar e 
apresentar em fonna de quadro ou tabelas, os Estudos a seguir identificados. A incoerência ou 
discrepância com os dados da Proposta Técnica implicará na desclassificação da Licitante . 

... 
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7.3.2.a - Projeção das Despesas de Custeio com o Sistema de Água; 

7.3.2.b - Projeção das Despesas de <;'.usteio com o Sistema de Esgotos; 

7.3.2.c - Projeção das Despesas de Investimentos com o Sistema de Água ; 

7.3.2.d - Projeção das Despesas de Investimentos com o Sistema de Esgotos; 

7.3.2.e - Projeção das Despesas Totais, de Custeio e com Investimentos, relativas ao Sistema de Água; 

7.3.2.f - Projeção das Despesas Totais, de Custeio e com Investimentos, relativas ao Sistema de 
Esgotos. 

7.3.2.g- Projeção das Despesas Totais com os Sistemas de Água e de Esgotos 

7.4-DECLARAÇÃO EXPLÍCITA DA LICITANTE DE SUA PROPOSTA COMERClAL 

A Licitante deverá explicitar em folha timbrada o Valor da TRA ( Tarifa Referência) dos Serviços de 
Água), dado em R$/m3 (Real por metro cúbico de Água Consumida), e as demais Condições 
Econômicas Propostas para Concessão dos Serviços de Água e Esgotos, observando as Condições Pré
Estabelecidas pela Prefeitura Municipal, confonne Modelo contido no Anexo II, apresentado ao final do 
presente Documento. 

7.5 - CIUTÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔJ\UCA 

7 .5.1 - Fica estabelecido que a ocorrência de qualquer discrepância, incoerência ou omissão na Proposta 
Econômica com relação à Proposta Técnica, ou erro de cálculo em sua própria elaboração, implicará na 
desclasssificação da respectiva proposta. 

7.5.2 - Serão também desclassificadas as propostas que não atenderem às Condições Pré-Estabelecidas 
para a Proposta Econômica; 

7.5 .3 - Aos Valores Propostos pelas Licitantes para a TRA (R$ / m3) - Tarifa Referencial dos Serviços 
de Água - serão atribuídas Notas Econômicas Equivalentes (NEE), de acordo com o critério que a 
seguir se estabelece : 

a) Ao Menor Valor Proposto para a TRA pelas Licitantes qualificadas, será atribuída a Nota 
Econômica Equivalente a 10.0000 (dez inteiros e zero décimo de milésimo); 

27 

IMPl\[NSA OílCIAL 00 [STAOO S.A IM[SP 



STADO DE SÃO PAULO· BRASIL 

b) Para os demais Valores Propostos para a TRA, serão atribuídas Notas Econômicas Inversamente 
Proporcionais aos seus Valores, se,gundo a seguinte fórmula: 

> > NEEx = (TRAm .10.0000) / TRAx < < 

onde: 

• NEEx - Nota Econômica Equivalente ao Valor Proposto (R$ I mJ) para a TRA, por 
uma Licitante x; 

• TRAm - Menor Valor (R$ / m3) Proposto na Licitação para a Tarifa Referencial de Água; 

• TRAx - Valor Proposto (R$ / m3) pela Licitante x, para a Tarifa Referencial de Água; 

• 10.0000 - Nota Econ. Equivalente Máxima, atribuída à TRA (R$ / m3) de Menor Valor 
Proposto na Licitação. 

Exemplificando: 

• Proposta da Licitante a - TRAa = 200,00 R$ I m3 
• Proposta da Licitante' b - TR.Ab = 100,00 R$ / m3 ~ 
• Proposta da Licitante e - TR.Ac = 140,00 R$ I m3 
• Proposta da Licitante d - TRAd = 138,25 R$ / m3 

Atribuição das Notas Econômicas Equi\'alentes 
(NEE) 

Menor Valor Proposto para a TRA >>Licitante b ---> TRAb = TRAm = 100,00 RS / m3 

Portanto, as Notas Econômicas Equivalentes (NEE) serão as seguintes: 

NEEb = (I 00,00. 10.0000)/100,00 ---> NEEb = 10.0000 (dez inteiros e zero décimo de milésimo); 
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... 

! 
N EEa = ( 100,00. 10.0000)/200,00 ---> NEEa = 5.0000 (cinco inte iros e zero décimo de miléslin o); 

NEEc = ( 100,00 . 10.0000)/I 40,00 ---> NEEc = 7.1429 (sete inteiros e um mil,quatrocentos e vinte 
e nove décimos de milésimo); ' 

NEEd = (100,00. 10.0000)/138,25 ---> NEEd = 7.2333 (sete inteiros e dois mil, trezentos e tr inta e 
três décimos de milésimo). 

O Tabela seguinte sintetiza os Dados ( R$ / m3) e os Resultados (NEE) 

LICITANTE VALOR PROPOSTO NOTA ECONOMICA 
pia TRA EQUIVALENTE 
RSlmJ) !'\[[ 

a 200,00 5.0000 
b 100,00 10.0000 
c 140,00 7.1429 
d 138,25 7.2333 

7.6 - J ULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DAS LICITANTES 

7.6. 1 - Serão desclassificadas as Propostas que não estiverem de acordo com este Edital , as que 
apresentarem borrões, rasuras, emendas ou ressalvas, bem como aquelas que apresentem discrepância 
entre a Proposta Técnica e a Proposta Econômica; 

7.6.2 - Será considerada Vencedora da Presente Licitação a Licitante que alcançar a maior Nota G lobal 
da Proposta (NGP), resultante da "Nota Técn ica Final Total" da Proposta Técnica (NlT) e da 
"Nota Econômica Equivalente" da Proposta Econômica (NEE) e relac ionadas através da seguinte 
expressão: 

NGP = (NTT X 0.45) + (NEE X 0.55) 

onde: 

• NGP - Nota Global da Proposta, cujo valor máximo é 10.0000; 

• NTT - Nota Técnica Final Total, resultante do Julgamento da Proposta Técnica efetuado com base no 
critério exposto no Item 6.6 do Edita l; 

1 ,~o 
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• NEE - Nota Econômica Equivalente ao Valor da TRA (R$/m3), resultante do Julgamento da Proposta 
Econômica efetuado de acordo COf11 o critério exposto no Item 7.5 do Edital. 

7.6.3 - Em caso de empate entre duas ou mais Propostas, após obedecido o disposto no Parágrafo 2°, do 
Artigo 3°, da Lei Federal Nº 8 666 de 21 de Junho de 1 993 e Lei Nº 8883 de 08 de Junho de 1994, a 
classificação será feita por Sorteio em Ato Público. 

8 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

8.1 - Após a Comissão Especial de Licitação ter efeluado a Classificação das PROPOSTAS, a mesma 
encaminhará o Processo à autoridade competente para Homologação e Adjudicação do Objeto da 
Licitação à Licitante classificada em primeiro lugar, convocando o adjudicatário para assinatura do 
Contrato; 

8.1.1 - O Contrato será Adjudicado à Licitante Vencedora, sendo permitido à esta const1tu1r uma 
Empresa para a execução e o gerenciamento da Concessão, sem prejuízo das responsabilidades e 
obrigações por ela assumidas, sendo que nesta hipótese o Contrato será cedido à referida empresa. 

8.2 - Da Adjudicação caberá Recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de OS (cinco) dias úteis, contados 
da Intimação ou Publicação do Ato; 

8.3 - O Recurso dirigido ao Presidente da Comissão Especial de Licitação deverá ser entregue no 
endereço mencionado no Preâmbulo. 

9-DAS GARANTIAS 

9.1 - A Licitante deverá garantir o cumprimento integral de todas as obrigações assumidas com a 
apresentação de sua proposta, optando por uma das modalidades de garantias previstas em lei, no valor 
correspondente a R$ 2.000.000,00 (dois milhões) de reais. 

9 . 1.1 - A garantia referida nos Itens acima, prestada pela Licitante vencedora, ficará retida até a 
assinatura do Contrato de Concessão, sendo que as demais Licitantes poderão solicitar à Comissão 
Especial de Licitação a restituição das suas respectivas garantias, após a assinatura do Contrato acima 
referido, bem como após o vencimento do prazo de validade da respectiva proposta. 

9.2 - A Licitante Vencedora, no ato de assinatura do Contrato de Concessão, deverá prestar garantia, em 
qualquer das modalidades permitidas em lei, no valor de RS 6.000.000,00 (seis milhões) de reais, valor 
este que será reduzido em R$ 1.000.000 (um milhão) de reais a cada quinqüênio durante o periodo de 
concessão, de modo a garantir o cumprimento integral de todas as obrigações assumidas no aludido 
Contrato. 
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10. SEGUROS 

10.1 - A Concessionária se obriga a contratar e manter em vigor durante todo o Período de Concessão. 
os seguros a seguir identificados e a'diantc especificados: 

• Seguros de Danos Materiais 
- Seguro de Riscos de Engenharia 
- Seguro do Tipo "Compreensivo" 

• Seguro de Responsablidade Civil Geral 
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos 

• Seguros Obrigatórios por Lei 

10.1.1 - Seguros de Danos Materiais 

1O.1. l .a - Seguro de Riscos de Engenharia 

- de modo a proporcionar Cobertura aos Danos Materiais que possam ser causados às obras decorrentes 
do Contrato de Concessão, sendo que o referido Seguro deverá ser contratado à medida da execução de 
cada uma das obras ao longo do período de Concessão. A importância segurada da apólice do referido 
seguro deverá ser igual ao valor total de cada uma das obras; 

10.1. l.b - Seguro do Tipo "Compreensivo"-

• visando a Cobertura de Danos Materiais aos prédios, instalações, máquinas e equipamentos cedidos 
pela Prefeitura Municipal de Limeira, ocupados pela Concessionária e que apresentem vinculação com o 
objeto da Concessão. O Valor Segurado deverá corresponder ao custo de reposição, considerando a 
depreciação pelo uso e estado de conservação vigente na data de inicio de cobertura da apólice. 

10.1.2 - Seguro de Responsabilidade Civil Geral 

10.1.2.a - Deverá ser Contratado para a Cobertura de Danos Materiais e/ou pessoais a terceiros e à 
própria Concessionária, incluindo os riscos de contaminação, descontaminação e do empregador, que 
venham a ser imputados à Concessionária em virtude da existência do Contrato de Concessão. O limite 
único de responsabilidade deverá ser, no mínimo, o equivalente a R$ 10 000 000,00 (dez milhões de 
reais) por evento ou ocorrência. 

• Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos 

10.1.2.b - Para proporcionar Cobertura de Danos Materiais e/ou Pessoais causados a terceiros e que 
venham a ser imputados à Concessionária, decorrentes da utilização de veículos automotores de sua 

~riedade e/ou a seu serviço e que apresentem vinculação com o objeto da Concessão. 
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10.1.3 - Seguros Obrigatórios por Lei 

Além dos Seguros retro citados, a Concessionária deverá Contratar os Seguros Obrigatórios por Lei que 
existam ou venham a existir durante o Período de Concessão, com os Valores de Cobertura no mínimo 
iguais aos estipulados pelas leis correspondentes. 

10.1.4 - Condições Gerais dos Seguros 

10.1.4.a - Todos os Seguros deverão ser custeados e contratados pela Concessionária com Seguradoras de 
sua Livre Escolha, em operação no Brasil; 

10.1.4.b- A Seguradora deverá obrigar-se a infom1ar à Concessionária, e esta à Prefeitura de Limeira, no 
prazo de J O (dez) dias, sobre quaisquer falos que impliquem no cancelamento total ou parcial dos seguros 
previstos, redução de coberturas, aumento de franquias ou redução das importâncias seguradas, devendo 
além disso avisar-la, com uma antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, sobre o vencimento de 
seguros. 

10.1.4.c - A Concessionária deverá fornecer à Prefeitura Munic ipal de Limeira, num prazo não superior a 
30 (trinta) dias do término da cada ano fiscal, um certificado confirmando que todas as Apólices estão 
válidas naquela data, e que os respectivos prêmios vencidos se encontram pagos. 

10.1.4.d - A Concessionária poderá alterar coberturas e franquias bem corno quaisquer condições das 
apólices previstas, visando adequá-las às novas necessidades qu e venham a ocorrer ao longo do Período 
de Concessão. Estas alterações, entretanto, estarão sujeitas à aprovação prévia da Prefeitura Municipal de 
Limeira. 

11 - DO CONTRA TO DE CONCESSÃO 

11.1- Homologado o Certame e Adjudicado o Objeto da Licitação à Empresa Vencedora, caberá à 
Autoridade Competente Desenvolver a Minuta do Contrato anexa a este Edital, bem como tomar as 
providências com base nas Leis pertinentes para formalização do mesmo; 

11.2 - A Empresa Vencedora deverá oferecer, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis após a Assinatura 
do Contrato, o número da Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T) e cópia do recibo 
correspondente, para que os mesmos figurem no Processo de Licitação e de Ordem de Serviço; 

11.3 - Os serviços extraordinários, não previstos na "PROPOSTA TÉCNICA DA LICITANTE À 
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS", somente serão executados mediante prévia e expressa autorização 
da Prefeitura Municipal de Limeira-SP; 

1 

11.4 - Este Edital, todos os documentos que compõem seu anexo e a Proposta da Empresa Vencedora, 
farão parte integrante do Contrato de Concessão; 
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11 .S - O Contrato de Concessão podetá ser Rescindido pela Autoridade competente no todo ou em parte, 
de pleno direito, a qualquer tempo, isento de quaisquer ônus ou responsabilidade, independentemente de 
Ação, Notificação ou Interpelação J~dicial, quando a contratada: 

• Falir, entrar em Concordata, tiver sua firma Dissolvida ou Deixar de Existir; 

• Transferir, no todo ou em parte o Contrato, sem prévia e expressa Autorização da 
competente; 

•Paralisar os trabalhos sem justa causa ou motivo de força maior; 

Autoridade 

• Não der aos trabalhos andamento capaz de cumprir qualquer um dos "Cronogramas Físico
Financciros" constantes da ''PROPOSTA TÉCNICA DA LICITANTE À CONCESSÃO DOS 
SERVJÇOS"; 

• Inobservar a boa técnica na execução dos serviços devendo ser observadas as nonnas da Associação 
Brasileira de Nonnas Técnicas - ABNT e outras pertinentes; 

• Ser negligente, imprudente ou agir com imperícia quanto ao cumprimento das obrigações contratuais. 

12 - SUPORTE LEGAL 

Esta Licitação será regida pelas condições especiais constantes do presente Edital e gerais, di spostas na 
legislação vigente pertinente à matéria, Lei Federal N° 8 666 de 21 de Junho de 1993 e Lei Nº 8883 de 08 
Junho de 1994, Lei Municipal 128/94, Lei Orgânica do Município e demais legislações aplicáveis. 

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

13. l - A Autoridade Competente tem o dever de Declarar a Licitação Nula na ocorrência de ilegalidade 
no processamento ou no julgamento, ou poderá revogá-la se considerada inoportuna ou inconveniente ao 
Interesse Público, por fato superveniente, devidamente comprovado, sem que por esses fatos tenha que 
responder por qualquer indenização ou compensação, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

13.2 - A Aceitação da PROPOSTA Vencedora pela Autoridade Competente obriga sua Proponente à 
execução integral do Objeto desta Licitação, nas condições propostas, não lhe cabendo direito a qualquer 
ressarcimento por despesas decorrentes de Custos ou Serviços não previstos em sua PROPOSTA, em 
virtude de seus próprios erros ou omissões; 

13.3 - As PROPOSTAS deverão ser Assinadas pelo Representante da Licitante, devidamente 
credenciado; 

13.4 - As Licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas PROPOSTAS, não 
cabendo responsabilidade por tais custos a outrem, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos nesta 
Licitaçã,o, ~u os seus Resultados; 

..,) .. · ,,· ~ 
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13.5 - As solicitações de esclarecimentos de dúvidas decorrentes deste Edital, necessanos à boa 
interpretação do mesmo, devem ser encaminhados, por escrito, ao Presidente da Comissão Especial de 
Licitação, até o dia 22 de Novembro de 1994, inclusive, sendo que as respostas deverão ser 
apresentadas, por escrito, pela mesma no prazo má..'Ximo de 5 (cinco) dias úteis. Todo o material 
anteriormente referido ficará à disposição dos interessados para consulta no local indicado no item 13 .6. 

13.6 - Quaisquer informações sobre o presente edital poderão ser obtidas junto ao Departamento de 
Material sito à Rua Dr. Trajano,596-6º andar - salas 61 e 63 das segundas às sexta-feiras das 8:00 às 
12:00horasedas 13:30às 18:00horas ou pelo telefone(Ol94)51-2500ramal 128,Fax(Ol94)41-0230. 

13 .7 - De qualquer ato praticado pela Comissão Especial de Licitação, os interessados poderão valer-se 

do disposto no artigo J 09 dá Lei Nº 8666, de 21 de Junho de 1993 e Lei Nº 8883 , de 08 de Junho de 
1994. 

13.8 - A Prefeitura Municipal de Limeira se reserva o direito de anular ou revogar a presente Lic itação 
não se obrigando a qua lquer tipo de indenização ou compensação por propostas rejeitadas ou perdedoras. 

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados lavrou-se o presente Ed ital da Concorrênc ia 
Pública Nº 07194. 
Paço Municipal de Limeira aos dez dias do mês de outubro de mil novecentos e noventa e qua tro. 

Cássio Mônaco 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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EDITAL N° 68/94 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº07/94 

ANEXO 1 

MINUTA DE CONTRA TO DE CONCESSÃO 

CLÁUSULA PRIMEIRA-.D.A.S_URIES 

De um lado, a PREFEITURA MU1'1ClPAL DE Lll\1ELRA, SP, neste ato representada 

pelo Sr. Juraodir da Paixão d e Campos Freire, Prefeito Municipal, doravante 

denominada CONCEDENTE; e, de outro lado, ........ ...................... , com sede na Cidade de 

..... .... .... , à Rua .............. ..... .. , inscrita no CGC/Mf sob o nº., por seu representante legal 

abaixo a~~ inado, doravante denominada CONCESSIONÁRlA, têm entre si justo e 

acordado o presente instrumento, que se regerá pelos segu intes tennos e condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO onn:ro 

O presente contrato tem por objeto a concessão, pela CONCEDENTE à 

CONCESSIONÁRlA, dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratame~to de 

esgotos sanitários no Município de Limeira, incluindo o bombeamento, o tratamento, a 

distri buição e adução da água, a coleta, o tratamento e o destino final de esgotos 

sanitários, conforme previsto no Edital. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Fazem parte do objeto da presente Concessão todas as obras necessárias à prestação dos 

serviços ora concedidos, bem como aquelas necessárias para que a CONCESSIONÁRJA 

cumpra as obrigações por ela assumidas neste instrumento. 
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· . . 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

, 
Os serviços ora concedidos, bem como as obras acima referidas deverão ser prestados de 

modo a atender às necessidades do interesse público, correspondendo às exigências de 

qualidade, continuidade, regularidade, eficiência, atualidade e segurança, confom1e o 

previsto no Edital. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Na execução do presente Contrato, a CONCESSIONÁRIA deverá empregar pessoa l 

habilitado e idôneo, nos limites das necessidades exigidas para tanto. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Fica estabelecido que a CONCESSIONÁRIA terá exclusividade na execução dos serviços, 

objeto do presente instrumento, não podendo a Prefeitura Municipal contratar outra 

empresa para a prestação de quaisquer serviços que estejam previstos no escopo da 

presente Concessão durante a sua vigência. 

PARÁGRAFO QUINTO 

A exclusividade de que trata o parágrafo quarto acima será plena na área urbana do 

Município, confom1e a definição dos perímetros constantes no Anexo ... , sendo que na área 

rural, a Concessionária somente terá a exclusividade para a gestão do sistema de serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO 

O PRAZO da CONCESSÃO é de 30(trinta) anos, a contar da data de assinatura do 

presente Contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA- RE~1UNERACÃO 

A remuneracão da CONCESSIONÁRIA será efetuada pela cobrança de tarifa, aplicada 

aos volumes de água e esgotos faturáveis e aos demais serviços conforme Tabelas Nº 

7.2. 1-A e 7.2.1-B, de forma a possibilitar a devida remuneração do capital investido pela 

Concessionária, o melhoramento da qualidade do serviço prestado, e a garantia da 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato. 

PARÁGRAFO PRIMElRO 

O cálculo do valor da tarifa será efetuado com base no volume mensal de água consumido 

pelos usuários, e no volume de esgoto coletado, de acordo com a fórmula prevista no 

item 7.2 do Edital de Licitação, e os preços dos demais serviços, de acordo com a Tabela 

Nº 7.2.1-B. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Para a arrecadação das tarifas e dos demais serviços prestados junto aos usuários, a 

Concessionária deverá implantar um sistema de cobrança de tarifas, em confonnidade com 

o previsto no Edital. 

PARÁ GRAFO TERCEIRO 

Caso a PREFEITURA MUNICIPAL, por razões de interesse público, devidamente 

fundamentadas, decida não autorizar o reajuste e/ou a revisão das tarifas e da tabela de 

prestação de serviços, quando estes se fizerem necessários, em decorrência de quaisquer 

motivos causadores de desequilíbrio econômico-financeiro no Contrato, a própria 

PREFEITIJRA MUNICIPAL será responsável pelo reembolso a Concessionária dos 

valores necessários à retomada do referido equilíbrio no Contrato. 
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PARÁ GRAFO QUARTO 

O processo de revisão das t~rifas e da tabela de prestação de serviços será reali zado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL, com a participação do representante da Concessionária, nos 

termos do item "7.2.1.e" e "7.2.1.f' do Edital. 

CLÁUSULA QUINTA - OBRlGAÇÕES DA CONCESSIONÁJUA 

Constituem obrigações da Concessionária: 

1. o planejamento, a implantação, ampliação, operação, manutenção, administração e 

exploração dos serviços objeto do presente instrumento, de forma a cumprir todos os 

compromissos assumidos perante a PREFEITURA MUNICIPAL, nos tem1os do Edital e 

do p~esente Contrato; 

2. realizar os investimentos necessários à manutenção e expansão dos serv iços, objeto da 

presente contratação, nos tem10s da Proposta por ela ofertada na licitação que antecedeu o 

presente Contrato; 

3. efetuar, durante o prazo de Concessão, todas as obras necessárias ao cumprimento 

integral das obrigações por ela assumidas, de forma a executar plena e satisfatoriamente , 

os serviços ora concedidos; 

4. elaborar e implementar esquemas de atendimento à situações de emergência e , para 

tanto, mantendo disponíveis recursos materiais e humanos; 

5. zelar pela proteção dos recursos naturais e ecossistemas de qualquer forma envolvidos 

nos serviços concedidos, respondendo pelo assessoramento à coletividade na preparação 

dos dossiês exigidos pelos agentes de proteção do meio-ambiente; 

6. cumprir as determinações legais relativas à Segurança e Medicina do Trabalho; 

4 
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7. conduzir suas atividades com zelo, diligência e economia, procurando sempre utilizar a 

melhor técnica aplicável a cada urna das tarefas desempenhadas, em rigorosa observância 

às cláusulas e condições estab
1

elecidas no presente instrumento; 

8. responder pelo integral cumprimento das regulamentações vigentes no Pais, em especial 

quanto às obrigações sociais, trabalhistas, previdénciárias, tributárias, securitárias, fi scais, 

comerciais, civis e criminais, relacionadas, direta ou indiretamente, aos serv iços ora 

concedidos; 

9. responsabilizar-se por todos os danos e prejuizos de qualquer natureza causados à 

PREFEITURA MUNICIPAL e/ou a terceiros, face à sua ação ou omissão, ou de seus 

empregados, subcontratados e prepostos, decorrentes dos serviços ora concedidos; 

1 O. manter, durante toda a execução do contrato, cm compatibilidade com as obrigações 

por ela assum idas, todas as condições de habil itação e qualificação exig idas na licitação 

que antecederam o presente contrato; 

11. fomecer à CONCEDENTE todas as infomiações que forem necessárias ao 

acompanhamento e à fiscalização dos serviços objeto da presente contratação, bem como, 

atender às suas solicitações; 

12. sustar a prestação dos serviços ora concedidos aos usuários inadirnplentes quanto ao 

pagamento da conta tarifária ,no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do 

vencimento da aludida conta; 

CLÁUSULA SEXTA- OBIUGAÇÕES DA CONCEDENTE 

Constituem obrigações da PREFEITURA MUNICIPAL na qualidade de Poder 

Concedente: 

1. obter todas as autorizações necessárias ao perfeito cumprimento do disposto neste 

,/1 \~Slrumento; , Is& , 
, e ~~··''t./ 
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2. obter as concessões de direito de uso do manancial de água bruta, que se fizerem 
' necessárias ao perfeito cumprimento do objeto deste contrato, durante o prazo de vigência 

deste instrumento; 

3. responsabilizar-se pela rescisão de todos os contratos firmados por ela diretamente, e/ou 

pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, anteriormente à assinatura do presente 

instrumento, referentes aos serviços ora concedidos, arcando com todas as obrigações e 

responsabilidades decorrentes dos rcf cridos instrumentos e de suas respectivas rescisões, 

mantendo a Concessionária atualizada quanto às mesmas; 

4. fiscalizar os serviços realizados pela Concessionária. zelando pela boa qualidade dos 

mesmos, inclusive recebendo e apurando queixas e reclamações dos usuários; 

S. declarar de utilidade pública os bens e as áreas necessários à prestação dos serviços ora 

concedidos, promovendo as desapropriações, e responsabilizando-se pelo pagamento das 

respectivas indenizações; 

6. realizar, em conjunto com a Concessionária, uma avaliação dos bens públicos a serem 

utilizados por esta na prestação dos serviços concedidos, com o intuito de determinar o 

estado de conservação dos mesmos, bem como as condições de sua manutenção, de modo 

que a Concessionária possa devolvê-los, ao término do Prazo da Concessão, nas mesmas 

condições, ressalvado o desgaste por uso normal. 

6.1. para os fins do disposto no item 6 acima. serão lavrados os Termos de Entrega e 

Recebimento dos bens supra mencionados, quando da assinatura e do término do presente 

instrumento, sendo que o Termo de Entrega passará a ser parte integrante deste Contrato; 

7. aprovar e homologar o reajuste e a revisão do valor das tarifas e da tabela de prestação 

de serviços , conforme o previsto no presente instrumento. 

6 
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CLÁUSULA SÉTIMA - SERVIÇOS EXTRAS 

A CONCESSIONÁRIA somente se obriga a realizar os investimentos que estejam 

previstos na sua PROPOSTA, sendo que qualquer modificação que venha a ocorrer será 

objeto de renegociação entre as PARTES, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL rever a 

tarifa de modo a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

PARÁ GRAFO PIUMEIRO 

A CONCENDENTE pode solicitar à CONCESSIONÁRIA, e esta deverá atender, 

alterações no planejamento dos serviços, objeto desta contratação, assegurada a 

manutenção do equilíbrio da equação econômico-financeira advinda do Planejamento 

Econômico-Financeiro da Concessão, constante da PROPOSTA ECONÔMICA ofertada 

pela CONCESSIONÁRIA na Licitação que antecedeu o presente contrato. 

CLÁUSULA OITAVA-DIREITOS E DEVERES DO USUÁRIO 

8. 1 - Constituem direitos do usuário: 

• ex igir a prestação de um serviço em nível adequado pela Concessionária, de forma a 

ver atendidas as suas necessidades de saúde e higiene, 

• receber as informações necessárias quanto aos serviços concedidos, bem como quanto 

à qualidade dos mesmos. 

8.2 - O usuário tem a obrigação de pagar em dia as contas relativas às tarifas e à prestação 

dos demais serviços ora concedidos, sob pena de ter os serviços suspensos, conforme o 

previsto neste instrumento. 

8.3 - Os direitos e obrigações do usuário encontram-se definidos na Proposta de 

Comercialização dos serviços, confonne o disposto no item "6.4.4.a" do Edital. 

7 
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CLÁUSULA NONA - UTILIZAÇÃO DE llENS PÚBLICOS 

No exercício de suas atividades, poderá a CONCESSIONÁRJA utilizar os bens públicos 

municipais , estabelecer servidões nas estradas, caminhos e logradouros públicos, para a 

realização de obras e instalações. Quaisquer desapropriações necessárias serão realizadas 

pela Concedente, sem ônus para a CONCESSIONÁRIA, sendo que a PREFEITURA 

MUNICIPAL se obriga a regularizar a situação existente antes da assinatura do presente 

instrumento. 

PARÁGRAFO ÚNI CO 

Findo o prazo da presente concessão, todos os bens públicos e instalações utilizados pela 

Concessionária reverterão automaticamente ao Município de Limeira, SP, bem como os 

bens e instalações acrescidos aos mesmos durante a vigência deste instrumento, em 

perfeitas condições de uso, confonne as diretrizes previstas neste instrumento, ressalvado 

o desgaste por uso normal. 

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A Prefeitura Mun icipal deverá fiscalizar e assegurar, através do disposto cm lei, o fiel e 

integral cumprimento de todas as obrigações previstas neste Contrato. 

PARÁ GRAFO PlUMEffiO 

Para que a PREFEITURA MUNICIPAL possa exercer devidamente sua fiscalização, a 

Concessionária deverá manter em seu escritório de administração todos os elementos 

necessários à prestação das informações e dos esclarecimentos que lhe forem solicitados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A Concessionária deverá preparar e apresentar, mensalmente, à PREFEITURA 

MUNICIPAL um relatório dos serviços ora concedidos, bem como dos investimentos 

realizados, devendo constar no aludido relatório todas as atividades ocorridas no mês 

anterior, de modo a existir um perfeito controle quanto à prestação dos serviços 

("\..~ sa'"º ~ ~ o é J11~\\Ç& 8 
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concedidos, bem como qua11to à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato. 

CLÁUSULA ONZE - EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

A presente Concessão poderá ser extinta nos tem10s da Lei Municipal nº 128/94, que 

autorizou a outorga da presente Concessão, garantidos os direitos da Administração 

estipulados no aludido diploma. 

PARÁ GRAFO PRIMEIRO 

Extinta a Concessão, em qualquer das hipóteses legais, as PARTES, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data da assunção do serviço pela PREFEITURA MUNICIPAL 

concluirão todos os levantamentos, avaliações e liquidações necessários, sendo que a 

reversão dos bens, direitos e privilégios vinculados à Concessão somente será efetuada 

quando do efetivo pagamento da indenização devida. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa da Concessionária, 

amigavelmente ou através de medida judicial cabível, quando do descumprimento pela 

PREFEITURA MUNICIPAL de suas obrigações legais e contratuais, respeitado o direito 

às indenizações estabelecido neste Contrato. 

CLÁUSULA DOZE - GARANTIAS 

A Concessionária se obriga a apresentar, no ato de assinatura deste instrumento, uma 

Garantia nos tennos do item 9.2 do Edital. 

9 
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CLÁUSULA TREZE - PENALIDADES 

O não cumprimento de qualquer uma das obrigações estipuladas neste Contrato autorizará 

a PREFEITURA MUNICIPAL a executar a garantia de que cuida a Cláusula Doze acima. 

CLÁUSULA QUATORZE- INDENIZAÇÕES 

A PREFEITURA MUNICIPAL se obriga a indenizar a Concessionária pelos 

investimentos realizados ao longo do período de Concessão, e não amortizados até o 

ténnino ou rescisão do presente Contrato, sendo que a indenização de que cuida esta 

Cláusula será calculada com base no valor atualizado dos investimentos, deduzidas as 

amortizações praticadas durante o período de vigência da CONCESSÃO, além de outras 

eventuais indenizações cabíveis nos tennos do artigo 79, parágrafo segundo, da Lei 

8666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

No caso de encampação ou resgate, o pagamento da indenização devida à Concessionária 

deverá ser feita antecipadamente pela PREFEITURA MUNICIPAL, sob a fonna prevista 

na Cláusula Quatorze acima. 

CLÁUSULA QUINZE - TRIBUTOS 

A Concessionária será responsável por todos os tributos incidentes sobre os serviços ora 

concedidos, não cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL qualquer responsabilidade quan~to 

aos mesmos. 

PARÁGRAFOPIUMEIRO / 

Caso venham a ser criados novos tributos ao longo do prazo de vigência do presente 

Contrato, ou que sejam alterados os tributos existentes, de modo a afetar o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do mesmo, as tarifas deverão ser imediatamente revisadas, a 

fim de manter a estrutura inicial da Concessão. 

o ,..,o 
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CLÁUSULA DEZESSEIS - FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Limeira, SP, para a solução de qualquer pendência 

originada no presente contrato, renunciando as Partes a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DEZESSETE - LEGISLAÇÃO 

O presente contrato será regido em suas omissões e na interpretação de suas condições 

pelo disposto na Lei Federal 8.666/93 e Lei 8.883/94 , Lei Estadual 7835/92, Lei Orgânica 

do Município, Lei Municipal de Concessão e demais legis lações aplicáveis, bem como 

pelo constante no Edital de Licitação que o antecedeu . 

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 4 vias de igual 

valor e teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas. 

Limeira, ......... de ......... .......... de 1994 . 

. ~ ~~i'~~ l ~~s~ .. 
\) >. 
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EDITAL Nº 68/94 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº07/94 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO EXJ>LÍCIT A DA PROPOSTA COMERCIAL 

LIMEIRA, de de 1994 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO Nº 07/94 - Concorrência Pública para Gestão dos Serviços e 

Sistemas de Saneamento Básico de Água e Esgotos. 

• TRA - O valor proposto para a Tarifa Referencial de Água é de R$1m' ( 

);. 

• TRE - O valor proposto para a Tarifa Referencial de Esgotos é de R$/m1
( 

), isto é, igual ao valor proposto para a TRA 

• Prazo de Validade desta Proposta : A presente proposta tem a validade de 120 (cento e vinte 

) dias a contar da data da entrega dos envelopes .. 

Nome 

Representante Credenciado 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE 

(Carimbo do C.G.C.) 

Assinatura 
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EDITAL N° 68/94 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº07/94 

ANEXO III 

EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MiNIMOS PAR.A A GESTÃO DOS SERVIÇOS 

• Linha Telefônica 06 un. 

• Veículo tipo Fiat Fiorino ou similar 06 un. 

• Veículo tipo Kombi ou similar 03 un. 

• Caminhão tipo F-4000 ou similar 03 un. 

• Caminhão equipado com Sistema de Succção e Jato de Pressão 02 un. 

• Retro-escavadeira OI un. 

• Veículo tipo Gol ou similar 02 un. 

• Motocicleta de 125 cc 03 un. 

• Rádio Comunicador tipo VHS - Móvel 15 un. 

• Rádio Comunicador tipo VHS - Base Fixa 08 un. 

IMP!IENSA OFICIAL 00 ESTADO 6.A 11.0ESP 
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EDITAL Nº 68/94 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/94 

ANEXO IV 

DEMOSTRATIVO DA ESTIMATNA DO VALOR DO CONTRATO 

1) O faturamento médio mensal do Serviço Autônomo de Água e Esgotos( SAAE ) de Limeira no 

período de Julho a Setembro de 1994, sem considerar o faturamcnto de tributos foi de RS 

1.379.356,59 •(Hum milhão, trezentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais 

e cinquenta e nove centavos ). 

2) Para efeito da licitação de que trata o presente edital, o valor do contrato pode ser estimado 

pela multiplicação o faturamento acima citado por 360 meses, o período da concessão será de 

30 anos. 

R$ 1.379.356,59 X 360 = R$ 496.568.372,40 

3) O valor total estimado do contrato é de R$ 496.568.372,40( Quatrocentos e noventa e seis 

milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos ), 

sendo esse o valor a ser considerado para efeito da fixação do capital mínimo e da garantia de 

participação a serem exigidos dos licitantes . 

• Valor obtido de relatórios emitidos dos sitemas de emissão de conta, à disposição para 

consulta no local definido no item 6.3.6. 
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=ANEXO V= 

BASE DO REGULAMENTO 
DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

MOO. 206 

CAPÍTULO I - DO OBJETIVO 

Artigo 1 º - O presente documento -- Regulamento de Comercialização dos Serviços 
-- tem por objetivo : . 

• Definir as condições técnicas e comerciais para a Prestação de Serviços de 
Abastecimento de Água Potável e de Coleta e Tratamento de Esgotos 
Sanitários para a população do município de Limeira, Estado de São Paulo, 
e; 

• Estabelecer as relações, direitos e obrigações, dos CLJENTES e do 
CONCESSIONÁRIO dos Serviços de Abastecimento de Água e de Coleta 
e Tratamento de Esgotos Sanitários do Município de Limeira. 

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS PERMANENTES DO CONCESSIONÁRIO 

O CONCESSIONÁRIO terá os seguintes objetivos permanentes ao longo do período 
de Concessão, 

Artigo 2° - Assegurar quantidade de água adequada à demanda da população do 
Município de Limeira, assim como ao comércio, indústria e setor público, de acordo com 
a portaria 36 de 19/01/90 do Mio.da Saúde, ou outra disposição legal que venha a 
substituí-la. 

Artigo 3° - Garantir a qualidade da água fornecida à população do Município de 
Limeira, bem como ao comércio, indústria e setor público de acordo com a legislação 
vigente. 

Artigo 4° - Assegurar a coleta e o tratamento de esgotos sanitários à população do 
Município de Limeira, bem como ao comércio, indústria e setor público de acordo com a 
legislação vigente decreto estadual nº 8468 de 08/09/76 do Gov. do Estado de São 
Paulo, ou outra disposição legal que venha a substituí-la. 

Artigo 5° - Prestar serviços à população do Município de Limeira, de acordo com os 
padrões de qualidade estabelecidos no contrato de concessão, no edital e neste 
instrumento, tendo como metas constantes : 

• A satisfação do CLIENTE, consistente com os padrões profissionais e com 
a ética; 

• A melhoria contínua do serviços; 
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MOO. 206 

• A devida consideração aos requisitos da sociedade e do meio ambiente; 

• a eficiência na prestação dos serviços. 

CAPÍTULO Ili - DA COMPETÊNCIA DO CONCESSIONÁRIO 

Artigo 6° - Compete ao CONCESSIONÁRIO administrar todos os serviços relativos 
ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como fazer cumprir as cláusulas 
deste regulamento na jurisdição da concessão, no Município de Limeira, Estado de São 
Paulo, na forma estabelecida no contrato de concessão no edital , neste instrumento e na 
legislação pertinente,. 

CAPÍTULO IV - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO AO 
CLIENTE 

Artigo 7° - Todos os serviços prestados aos CLIENTES pelo CONCESSIONÁRIO 
serão projetados, realizados e avaliados dentro de uma política de gestão pela qualidade, 
segundo as orientações da Norma Brasileira ISO 9000 e/ou aquelas que a 
complementarem ou substituírem. 

Artigo 8º - O CONCESSIONÁRIO manterá um eficiente sistema de atendimento aos 
CLIENTES, personalizado e por telefone para prestação de serviços e informações. 

CAPÍTULO V - DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO 

Artigo 9° - As tubulações para água e esgoto sanitário só poderão ser assentadas em via 
pública, ressalvando-se o assentamento em propriedade privada, mediante prévia 
autorização que permita a servidão de passagem ou desapropriação. 

Artigo 10º - No trecho da Ligação de Água situado entre a rede de distribuição e o 
medidor, o CONCESSIONÁRIO terá total responsabilidade pela sua manutenção, o 
que implica na retirada dos pavimentos, escavação, reparo da instalação hidráulica, 
substituição de peças e materiais, reaterro e reposição dos pavimentos, os quais deverão 
ser de mesmo padrão e qualidade dos originais. 

Parágrafo Único - Quando o dano causado for atribuído ao CLIENTE ou por ele for 
solicitado outro serviço não considerado como manutenção, os custos decorrentes 
poderão ser cobrados pelo CONCESSIONÁRI - como prestação de serviços, de 
acordo com a Tarifa Referencial de Água -TRA . 
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Artigo 11 - No trecpo da Ligação de Esgotos do ponto de coleta até a rede coletora, o 
CONCESSIONÁR,10 terá total responsabilidade pela sua manutenção, o que implica na 
retirada da pavimentação, escavação, substituição de peças e materiais, reaterro e 
reposição dos pavi~entos, os quais deverão ser de mesmo padrão e qualidade dos 
originais. 

Parágrafo Único - ,Quando o dano causado for atribuído ao CLIENTE ou por ele for 
solicitado outro serviço não considerado como manutenção, os custos decorrentes 
poderão ser cobrados pelo CONCESSIONÁRIO como prestação de serviços, de 
acordo com a Tarifa Referencial de Esgoto -TRE . 

Artigo 12 - As tubulações assentadas passarão a integrar os sistemas de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário desde o momento em que forem executadas as 
interligações aos Sistemas existentes. 

Artigo 13 - As despesas com a execução de obras de remanejamento ou ampliação da 
rede da distribuição de água ou coleta de esgoto, em época anterior à prevista nos 
programas do CONCESSIONÁRIO, constantes do Contrato de Concessão e/ou 
economicamente inviáveis, correrão por conta do interessado, segundo tabela de 
prestação de serviços nº 7.2.1.B, tendo como base as tarifas TRA e TRE, definidas em 
R$ /m3, tudo em acordo com o edital nº 68/94 da Concorrência Pública nº 07/94, sendo 
que os serviços não contemplados nessa tabela, serão, devidamente apropriados para 
ressarcimento. A ampliação executada nestas condições será incorporada aos Sistemas 
Públicos independente de cessão. 

Artigo 14 - Os órgãos da administração direta ou indireta do Estado, União ou 
Município, custearão as despesas referentes à remoção, remanejamento ou modificação 
de tubulações e instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, em decorrência das obras que executarem ou que forem executadas por 
terceiros com sua autorização, segundo as definições do artigo 13° acima. 

Artigo 15 - Os danos patrimoniais causados em tubulações, acessórios e/ou instalações 
dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão reparados pelo 
CONCESSIONÁRIO às expensas do danificador. 

Artigo 16 - Os hidrantes da rede de distribuição de água somente poderão ser operados 
em caso de incêndio, por agentes habilitados do Corpo de Bombeiros. 

Artigo 17 - O CONCESSIONÁRIO, de acordo com as normas técnicas, dotará com 
hidrantes a rede de distribuição de água, bem como executará sua manutenção. 

Artigo 18 - O CONCESSIONÁRIO fornece~· ao Corpo de Bombeiros, as informações 
necessárias sobre a localização dos hidrantes. 
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construtivos de toda e qualquer instalação do sistema de abastecimento de água e de 
coleta e tratamento· de esgoto, assim como tubulações, ligações de água e esgoto e 
demais componentes, os quais seguirão as normas técnicas brasileiras pertinentes a cada 
caso, e quando assim o exigir, às normas técnicas internacionais, buscando sempre 
através das tecnologias mais apropriadas, baixar custo de investimentos, operação e 
manutenção e alta qualidade na prestação de serviços, conforme normas pré
estabelecidas constates do Contrato de Concessão, do Edital e da Proposta. , tudo 
conforme legislação vigente. 
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CAPÍTULO VI - DAS LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO 

Artigo 20 - Caberá ao CONCESSIONÁRIO estabelecer, em função de seus critérios 
técnicos e construtivos, a quantidade de ligações de água e esgoto que corresponderá a 
cada imóvel, conforme definido no capítulo anterior. 

Parágrafo 1 º - O CONCESSIONÁRIO poderá autorizar o abastecimento de água de 
duas ou mais edificações no mesmo prédio por uma única ligação, desde que haja 
viabilidade. 

Parágrafo 2° - O CONCESSIONÁRIO poderá autorizar a coleta de esgoto de duas ou 
mais edificações no mesmo prédio por uma única ligação, desde que seja viável. 

Parágrafo 3º - O esgotamento das edificações através de terreno de outra propriedade, 
situado em cota inferior, somente poderá ser levado a efeito desde que haja viabilidade 
técnica e autorização de passagem estabelecida entre os proprietários. 

Parágrafo 4° - As economias situadas em pavimento térreo de imovéis com mais de um 
pavimento, deverão ter, cada uma, a sua própria ligação de água. 

Parágrafo 5º - Para os imóveis com fonte própria de abastecimento ou não, eventuais 
rentenções de volumes de água em processo, evaporação de piscinas e/ou equipamentos 
como caldeiras, serão descontados, segundo critérios do CONCESSIONÁRIO 
previamente acordado com o Cliente/Usuário. 

Artigo 21 As ligações de água e/ou esgoto, serão executadas pelo 
CONCESSIONÁRIO, de acordo com as tarifas TRA e TRE vigentes, conforme tabela 
de prestação de serviços 7.2. lB. 

Parágrafo 1 º - Ficará a critério do CONCESSIONÁRIO a exigência de documentos e 
informações que julgar necessários para execução de ligação de água e/ou esgoto. 

Artigo 22 - A execução da ligação de esgoto para coleta de despejo com características 
diferentes dos resíduos domésticos, fica, a crit'rio do CONCESSIONÁRIO 
condicionada ao pronunciamento prévio de órgão de ontrole e fiscalização, quanto ao 
atendimento das normas legais vigentes para lançamen de efluentes em redes pública' 

{ V 
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Parágrafo 1° - Quando pertinente e de acordo com as Normas Técnicas e/ou legislação 
ambiental, o CONCESSIONÁRIO exigirá tratamento prévio de esgoto que, por suas 
características, não puder ser lançado "in natura" na rede de coleta de esgotos 
sanitários. 

Parágrafo 2° - O projeto, construção, operação e manutenção do sistema de tratamento 
de esgotos, previsto. no parágrafo anterior, é de responsabilidade do CLIENTE. 

Artigo 23 - O dimensionamento das ligações de água e/ou esgoto é de responsabilidade 
do CONCESSIONÁRIO, em função das vazões prováveis e das condições técnicas dos 
serviços. 

Parágrafo 1° - As ligações de água e/ou esgoto só poderão ser modificadas a critério do 
CONCESSIONÁRIO, no todo ou em parte, em função das características reais do 
consumo e/ou vazão. 

Parágrafo 2° - A modificação no todo ou em parte de ligações de água e/ou esgoto, 
quando solicitada pelo CLIENTE, será efetuada pelo CONCESSIONÁRIO, sendo 
que seus custos correrão por conta do interessado, segundo tabela de prestação de 
serviços nº 7.2. lB, tendo como base as tarifas TRA e TRE, definidas em R$/m3

, 

conforme o disposto no Contrato de Concessão e seus anexos, sendo que os serviços 
não contemplados na aludida tabela serão apropriados para ressarcimento. 

Artigo 24 - Dependerá de estudos especiais o aceite de pedido e/ou a execução de 
ligação de esgotos de prédios com cota da soleira situada abaixo do nível da via pública. 

Parágrafo 1 º - Caso a cota de saída dos esgotos esteja suficientemente acima da 
geratriz superior da rede coletora, o pedido de ligação deverá ser aceito e a execução 
efetuada da forma convencional; 

Parágrafo 2° - Se, ao contrário da situação do Parágrafo 1°, a cota de saída dos 
esgotos estiver abaixo da geratriz superior da Rede Coletora, ou mesmo acima, porém 
não o suficiente para gerar a declividade necessária ao escoamento por gravidade, o 
CLIENTE deverá executar uma Estação de Bombeamento com projeto e equipamentos 
préviamente aprovados, e instalação devidamente fiscalizada pelo 
CONCESSIONÁRIO, destinada a elevar os esgotos até a Caixa de Passagem. o 
CONCESSIONÁRIO deverá aceitar o pedido e executar a ligação a partir da 
mencionada Caixa de Passagem. Caberá ao CLIENTE todos os custos e 
responsabilidades decorrentes da construção, operação e manutenção da estação de 
bombeamento e de suas unidades complementares e/ou subseqüentes; 

Artigo 25 - Caberá ao CONCESSIONÁRIO a r ·s onsabilidade de execução das 
obras, as especificações e o fornecimento de todos os ateriais que compõem a ligação\ 

l . '\ 
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CAPÍTULO VII - DA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO 

Artigo 26 - As instalações prediais de água e esgoto serão executadas, obrigatoriamente, 
em conformidade cpm o presente regulamento, bem como com as Normas Técnicas 
Brasileiras(ABNT), adotadas pelo CONCESSIONÁRIO. 

Artigo 27 - A execução e conservação das instalações prediais de água e de esgoto 
serão efetuadas às expensas do CLIENTE, podendo o CONCESSIONÁRIO fiscalizar 
e/ou vistoriar quando tecnicamente julgar conveniente. 

Parágrafo Único - As ligações de esgoto somente serão executadas após a conclusão 
da correspondente ligação predial, bem como das ligações de águas pluviais. 

Artigo 28 - É vedado: 

a) a conexão da instalação predial com tubulações alimentadas com água não procedente 
da rede de distribuição do CONCESSIONÁRIO; 

b) a derivação de canalizações da instalação predial de água para abastecimento de outro 
prédio, exceto quando ocorrer o disposto no Artigo 20, Parágrafo 1 º ; 

c) a derivação de tubulações da instalação predial de esgoto, para esgotamento de 
outro prédio, exceto quando ocorrer o disposto no Artigo 20, Parágrafo 2° ; 

d) o uso de dispositivos na instalação predial de água que possam prejudicar o sistema 
de abastecimento de água; 

e) o despejo de águas pluviais na instalação predial de esgotos e/ou rede coletora de 
esgotos; 

f) o uso de dispositivos ou elementos estranhos no medidor de água que, de qualquer 
maneira, comprometa a apuração do consumo de água; 

g) o uso de dispositivos no medidor de esgoto que, de qualquer maneira, comprometa a 
apuração do volume de esgoto; 

h) violação do lacre; 

i) o despejo de esgoto sanitário ou industrial em gal~rias pluviais, independentemente da 
existência de rede de coleta de esgoto na via pública ~ 

\ ""\. 
l,, 
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CAPÍTULO VIII - DOS RESERVATÓRIOS 

Artigo 29 - As edificações preferencialmente serão providas de reservação domiciliar de 
água, com volume dimensionado segundo as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) 
adotadas pelo CONCESSIONÁRIO . 

CAPÍTULO IX - DOS PROJETOS 

Artigo 30 - Exige-se para fins do aceite do pedido da ligação de água ou esgoto, a 
análise prévia dos projetos hidráulicos sanitários e a vistoria da construção das 
instalações prediais nos seguintes casos: 

a) indústrias; 

b) posto de serviço para lavagem de veículos automotores; 

c) instalações comerciais de grande porte; 

d) clubes recreativos. 

Artigo 31 - O CONCESSIONÁRIO poderá exigir a apresentação de projetos e/ou 
vistoria prévia das instalações prediais de qualquer prédio, sempre que as condições de 
abastecimento e/ou esgotamento sanitário possam interferir, significativamente, nos 
sistemas. 

CAPÍTULO X - DO ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Artigo 32 - O abastecimento de água deve garantir a quantidade demandada e a 
qualidade preconizada pelos padrões de potabilidade definidos pela legislação brasileira, 
Portaria Federal nº 36. de 19/01 /90 - Min.Saúde. 

Parágrafo lº - A responsabilidade do CONCESSIONÁRIO, aludida neste Artigo, 
corresponde ao produto fornecido até o ponto de entrega de água. 

Parágrafo 2º - A reservação, utilização e garantia da qualidade após o ponto de entrega, 
é de responsabilidade do CLIENTE, cabendo o CONCESSIONARIO orientar e 
esclarecer quanto aos métodos para manutenção da qualidade. 

Parágrafo 3º - A coleta de esgotos deverá garanti as quantidades demandas, conforme 
previstos no projetos previamente aceitos e ªíl vados pelo CONCESSIONÁRIO, 
seguindo os padrões de qualidade da legislação gente - Decreto Estadual nº 8468 de 

08109176 do Gov. Est. São Paulo. \ ' 

/ 
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Parágrafo 4º - A responsabilidade do CONCESSIONÁRIO, aqui citada, correponde 
ao esgoto coletado, .desde o ponto de ligação - Caixa de Passagem, seu afastamento até 
a disposição final e/ou tratamento, se existente. 

Parágrafo 5° - Conforme previsto no Capítulo VI artigo 22 o CONCESSIONÁRIO 
somente executará a ligação de esgoto com características de resíduos domésticos. Caso 
contrário e/ou esgotos típicamente industriais, terão ligações condicionadas : aos orgãos 
de controle e fiscalização e também as normas legais vigentes para lançamentos de 
efluentes em redes públicas. 

CAPÍTULO XI - DOS LOTEAMENTOS, VILAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS 
E OUTRAS ÁREAS DE EXPANSÃO 

Artigo 33 - O CONCESSIONÁRIO deverá pronunciar-se em todos os projetos de 
loteamento, aprovados e registrados, sobre a viabilidade do respectivo abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário. 

Artigo 34 - O CONCESSIONÁRIO poderá delegar a terceiros, inclusive os 
diretamente interessados, a elaboração de projetos e execução das obras de extensão da 
rede de água e/ou coleta e tratamento de esgotos em loteamentos, vilas e áreas de 
expansão. 

Parágrafo 1 º - As diretrizes para elaboração de projetos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, quando realizados pelo interessado, serão fornecidas pelO 
CONCESSIONÁRIO, mediante solicitação, acompanhada do projeto da área no qual 
conste a localização das vias públicas mais próximas deste. 

Parágrafo 2° - O projeto elaborado, atendendo às diretrizes do CONCESSIONÁRIO, 
deverá ser apresentado para apreciação. Caso aprovado, será concedida a autorização 
para execução dos serviços mediante solicitação do interessado, condicionada à 
fiscalização do CONCESSIONÁRIO. 

Parágrafo 3º - As redes de distribuição de água e de coleta de esgoto, demais 
instalações e terrenos necessários à sua operação, deverão figurar no projeto com a 
indicação de que serão doadas ao Sistema Público. 

Artigo 35 - Aplicam-se às vilas, conjuntos habitacionais ou condomínios horizontais, 
e/ou outras áreas de expansão, as disposições relativas aos loteamentos, sendo que as 
edificações existentes nesses locais terão, individualmente, ligações prediais de água e de 
esgoto, conectadas à rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto, 
respectivamente. 

(' 
\..... 
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CAPÍTULO XII - DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ÁGUA 

Artigo 36 - Toda ligação predial será provida de medidor de água devidamente lacrado. 

Parágrafo 1° - O· dimensionamento do medidor de água será efetuado pelo 
CONCESSIONÁRIO de acordo com as características do consumo pré-estabelecidas 
na tabela 7.2.1.A.do. edital. 

Parágrafo 2º - Enquanto não for instalado o medidor de água, na forma prevista neste 
Artigo, o consumo será estimado como o consumo mínimo. 

Artigo 37 - O livre acesso ao local do medidor de água será assegurado pelo 
CLIENTE, sendo vedado impedí-lo com qualquer obstáculo que dificulte a remoção do 
mesmo ou a apuração do consumo. 

Parágrafo Único - Caso se impeça o livre acesso após 3 (três) ciclos de venda 
consecutivos, o CONCESSIONÁRIO poderá, sem prejuízo do disposto no Artigo 48, 
arbitrar consumos para o ciclo de venda, de acordo com sua média usual. 

Artigo 38 - Somente o CONCESSIONÁRIO poderá instalar, substituir ou remover o 
medidor de água, bem como fazer modificações hidráulicas em seu local de instalação. 

Artigo 39 - O CLIENTE poderá solicitar ao CONCESSIONÁRIO aferição do 
medidor de água. 

Artigo 40 - O CLIENTE é responsável pela conservação do medidor de água perante o 
CONCESSIONÁRIO e responderá, inclusive, por furto, perda ou danos no aparelho. 

CAPÍTULO XIII- DO VOLUME DE ESGOTO MEDIDO OU ESTIMADO 

Artigo 41 - A critério do CONCESSIONÁRIO, a ligação de esgoto poderá ser 
provida de medidor de esgoto. 

Parágrafo 1° - O dimensionamento do medidor de esgoto será efetuado pelo 
CONCESSIONÁRIO de acordo com o volume e características do despejo. 

Parágrafo 2° - A ligação de esgoto desprovida de medidor terá o volume estimado nos 
termos do Artigo 52. 

Artigo 42 - O livre acesso ao local do medidor de esgoto será assegurado pelo 
CLIENTE, sendo vedado impedí-lo com qualquer obstáculo que dificulte a remoção do 
mesmo ou a apuração do volume. \ · 

\ 
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Artigo 43 - Somente o CONCESSIONÁRIO poderá instalar, substituir ou remover o 
medidor de esgoto, bem como fazer modificações em seu local de instalação. 

Artigo 44 - O CLIENTE poderá solicitar ao CONCESSIONÁRIO aferição do 
medidor de esgoto. 

Artigo 45 - O CLIENTE é responsável pela conservação do medidor de esgoto perante 
o CONCESSIONÁRIO e responderá, inclusive, por furto, perda ou danos no aparelho. 

CAPÍTULO XIV - DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS 

Artigo 46 - Caberá o CONCESSIONÁRIO efetuar o abastecimento de água e 
esgotamento sanitário de forma contínua e permanente, salvo as interrupções para 
manutenção, caso fortuito ou força maior conforme estabelecido no Contrato de 
Concessão. 

Parágrafo Único - As interrupções dos serviços, na forma prevista neste Artigo, 
deverão ser amplamente divulgadas, com indicação das zonas prejudicadas e dos prazos 
prováveis necessários à normalização dos serviços. 

Artigo 47 - Nos casos de estiagem prolongada que ensejam declaração de situação de 
emergência ou calamidade pública ou nos casos de anormalidade do abastecimento, 
provocados por motivo de força maior, o CONCESSIONÁRIO poderá estabelecer 
planos de racionamento para reduzir as consequências da falta de água ao mínimo. 

Parágrafo 1° - Nos casos dos planos de racionamento citado neste Artigo, o 
CONCESSIONÁRIO poderá contemplar prioritariamente : hospitais, postos de saúdes, 
escolas, asilos, orfanatos e creches, similares. 

Parágrafo 2° - O CONCESSIONÁRIO poderá impor, em conjunto com o plano de 
racionamento, normas de restrição ao consumo de água. 

Parágrafo 3º - O CONCESSIONÁRIO poderá impor penalidades aos infratores das 
normas de restrição de consumo, inclusive a interrupção do abastecimento, a seu critério. 

Artigo 48 - O abastecimento de água do CLIENTE será interrompido pelo 
CONCESSIONÁRIO nos seguintes casos, com possibilidade de aplicação de multas, 
sanções ou penalidades; 

a) falta de pagamento da conta; \ 

.... "\ 
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b) irregularidades na ligação predial; 

c) solicitação do CLIENTE; 

d) ocorrência do previsto nas alíneas do Artigo 28; 

e) interdição; 

f) nos termos do Artigo 37; 

g) nos termos do Artigo 42 ; 

h) nos termos do Artigo 47, Parágrafo 3º. 

Artigo 49 - A intenupção será efetivada após notificação prévia ao CLIENTE. 

Artigo 50 - Correrão por conta do CLIENTE as despesas com a interrupção e com o 
restabelecimento do abastecimento, nos casos previstos no Artigo 48. 

CAPÍTULO XV - DA TARIFA 

Artigo 51 - Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados 
pelo CONCESSIONÁRIO, serão remunerado sob a forma de tarifas, atualizadas 
periodicamente, e revisadas quando necessário conforme estabelecido no Edital e no 
Contrato de Concessão. 

Artigo 52 - A tarifa de esgoto será fixada com base na tarifa de água e, em determinados 
casos, acrescida de uma parcela relativa ao grau poluente do efluente, de conformidade 
com as normas do CONCESSIONÁRIO. 

Artigo 53 - As atualizações e revisões periódicas somente incidirão sobre os volumes 
fornecidos e coletados após a data em que entrar em vigor, ou seja, à 
atualização/revisão concedida não será retroativa aos volumes já ocorridos. 

CAPÍTULO XVI - DO FATURAMENTO E COBRANÇA 

Artigo 54 - As tarifas serão cobradas por meio de conta emitida por ciclo de venda que 
será entregue ao CLIENTE antes do seu vencimento, no prazo minímo de 10 (dez) dias. 

Artigo 55 -. O pagamento das contas poderá ser efetuado em agências bancárias 
cadastradas, postos de atendimento ao usuário e/ou putros estabelecimentos autorizados 
como agências de correios, telesp, ou mesmo lotéric s. \ 

! 
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Parágrafo 1º- De comum acordo entre CONCESSIONÁRIO e CLIENTE, as contas 
poderão ser colocadas em débito automático. 

Parágrafo 2° - Fica ; estabelecido que o não recebimento das contas, por parte do 
CLIENTE, não o desobriga de seu pagamento. 

Artigo 56 - Nos imovéis onde houver mais de uma economia e apenas uma ligação de 
água e/ou esgoto, a tarifa será cobrada em uma única conta, pela média do consumo das 
economias aplicada a faixa de consumo da tabela 7.2.1.A. do Edital. 

Artigo 57 - A conta será suspensa do cadastro comercial, a pedido do CLIENTE ou 
por iniciativa do CONCESSIONÁRIO, quando ocorrer supressão da ligação, nos 
seguintes casos: 

a) desocupação; 

b) demolição; 

c) nos termos previstos no Artigo 48; 

d) incêndio. 

Artigo 58 - A conta será alterada no cadastro comercial, a pedido do CLIENTE ou por 
iniciativa do CONCESSIONÁRIO, quando ocorrerem os seguintes casos: 

a) fusão ou acréscimo de economia; 

b) alteração de categoria; 

c) outras definidas pelo CONCESSIONÁRIO. 

Artigo 59 - Os prédios que possuem fontes próprias de abastecimento e não possuem 
sistema de medição do seu volume de esgoto deverão obrigatoriamente possuir medição 
de sua fonte própria, a qual servirá para fins de faturamento e cobrança do volume de 
esgotos coletados pela rede do CONCESSIONÁRIO. 

Parágrafo Único - Enquanto não ocorrer a instalação do medidor de água, o volume de 
esgoto para efeito de faturamento e cobrança será estimado conforme critérios pré-
estabelecidos no Contrato e adotados pelo CONCE~~IONÁRIO. \ 
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CAPÍTULO XVII - DA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS 

Artigo 60 - O CONCESSIONÁRIO poderá firmar contratos de prestação de serviços 
de abastecimento de água e coleta de esgotos com CLIENTES em condições especiais, 
a partir de preços acordados entre as partes. 

Parágrafo Único - , Da mesma forma o CONCESSIONÁRIO poderá firmar contratos 
de serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos, em instalações provisórias, 
tais como: canteiros de obras, parques de diversão, circos, recintos de exposições, entre 
outros, cobrando antecipadamente a taxa de ligação e a tarifa de fornecimento por 
estimativa. 

CAPÍTULO XVIII- DAS ISENÇÕES 

Artigo 61 - Somente serão admitidas isenções de pagamento de contas devidas ao 
CONCESSIONÁRIO, na hipótese prevista na cláusula sexta do contrato de concessão 
que este regulamento integra como Anexo V. 

Artigo 62 - O CONCESSIONÁRIO somente prestará serviços com abatimento, na 
hjpótese prevista na cláusula quinta do contrato de concessão que este regulamento 
integra como Anexo V. 

CAPÍTULO XIX - DO CONSUMO MÉDIO 

Artigo 63 - Na impossibilidade da leitura durante um ciclo de venda, o consumo será 
estimado até o restabelecimento da medição, de acordo com o consumo médio, porém 
nunca inferior ao consumo mínimo. 

CAPÍTULO XX - DA CARACTERIZAÇÃO DE ECONOMIA 

Artigo 64 - Para efeito deste Regulamento, considera-se como uma economia: 

1 - RESIDENCIAL 

a) cada casa ou apartamento residencial com um ponto de consumo ou instalação 
predial; 

b) todo pequeno comércio com um único ponto de águ~ mais uma casa ou apartamento; 

c) todo imóvel para o fim a que se destina, a construir u em construção, com ligação. 

\ 
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II - COMERCIAL 

a) todo prédio ocupado por uma única pessoa jurídica de natureza comercial, com 
ligação; 

b) todo prédio ocupfido para fins exclusivamente comerciais, com ligação; 

c) todo imóvel com edificação para o fim a que se destina, a construir ou em 
construção, com ligação. 

ID-INDUSTRIAL 

a) todo ou parte do prédio para fins industriais, ocupado por uma única pessoa jurídica, 
de natureza industrial, com ligação; 

b) todo prédio ocupado para fins exclusivamente industriais, com ligação; 

c) todo imóvel com edificação para o fim a que se destina, a construir ou em 
construção, com ligação. 

IV-PÚBLICA 

a) todo ou parte do prédio para fins públicos ou de uso de empresas ou entidades 
públicas, ocupado por uma única pessoa jurídica, com ligação; 

b) todo prédio ocupado para fins exclusivamente públicos, com ligação; 

c) todo imóvel com edificação para o fim a que se destina, a construir ou em 
construção, com ligação. 

Artigo 65 - Para os prédios com utilidade mista, ou seja comercial e residencial, para 
efeito de cadastro de distribuição do consumo, considera-se como uma economia 
comercial, cada grupo de 4 (quatro) lojas, salas ou conjuntos comerciais ou fração de 4 
com instalação predial de água em comum, ou cada sala ou loja com instalação 
completa. 

CAPÍTULO XXI - DA CLASSIFICAÇÃO E DO CONSUMO DO CLIENTE 

Artigo 66 - Os CLIENTES, em função da característica da economia que lhes 
corresponde, são classificados em quatro categorias e uso : ~ 
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a) Residencial: economia ocupada exclusivamente para fins de moradia; 

b) Comercial: economia ocupada para o exercício de atividades comerciais, com 
utilização da água exclusivamente para finalidades sanitárias; 

c) Industrial: economia ocupada para o exercício de atividades industriais; 

d) Pública: economia ocupada para o exercício de atividades de orgaos da 
Administração Direta do Poder Público, Autarquias e Fundações, hospitais, 
asilos, orfanatos, albergues e demais instituições de caridade, instituições 
religiosas, organizações cívicas e políticas, entidades de classe e sindicais. 

Parágrafo Único - Mediante decisão do CONCESSIONÁRIO, e comprovada 
necessidade de alteração, serão redefinidos os CLIENTES que comporão cada grupo 
dessas categorias de uso. 

Artigo 67 - O consumo de água e o volume de esgoto dos CLIENTES classificam-se 
em: 

a) consumo de água medido; 

b) consumo de água estimado; 

c) consumo mínimo de água; 

d) consumo médio de água; 

e) consumo excedente de água; 

t) volume de esgoto medido; 

g) volume de esgoto estimado; 

h) volume mínimo de esgoto; 

i) volume médio de esgoto; 

j) volume excedente de esgoto. 

CAPÍTULO XXII - DAS INFRAÇÔES E PENALIDADES 

Artigo 68 - As contas não quitadas até a data de seu ve f imento, independentemente da 
categoria de uso, serão majoradas pela aplicação de um ulta moratória, nunca inferior 
a 10% (dez por cento), que incidirá sobre seu valor nom ai reajustado .~ 
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Artigo 69 - As penàlidades decorrentes do não cumprimento do presente Regulamento 
serão definidas em norma específica, aprovada pela Diretoria do CONCESSIONÁRIO. 

CAPÍTULO XXII! - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 70 - Os, diversos serviços prestados pelo 
abastecimento de água potável, a coleta e o tratamento 
remunerados de acordo com as proposições do 
CONCEDENTE e por esta aprovados. 

CONCESSIONÁRIO, o 
de esgoto sanitário, serão 
CONCESSIONÁRIO à 

Artigo 71 - As normas referentes à execução deste Regulamento serão aprovadas pelo 
CONCESSIONÁRIO. 

Artigo 72 - A critério do CONCESSIONÁRIO, e em função de norma interna 
regulamentadora, os casos de excessivo consumo, causado pelas mais diversas razões, 
serão tratadas de forma especial, mediante a eventual aplicação de : índices redutores, 
parcelamentos e reparcelamentos de contas, sempre com crítica prévia as leituras 
efetuadas, antes da emissão das contas respectivas. 

Artigo 73 - Os casos omissos ou de dúvida na aplicação deste Regulamento, serão 
resolvidos pelo CONCESSIONÁRIO. 
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CAPÍTULO ESPECIAL - DA ESTRUTURA DAS TARIFAS: 

Para fins de tarifação, tanto do serviço de abastecimento de água como do serviço de 
coleta e tratamento qe esgotos sanitários, o volume de água consumido (m3/mês) em 
cada economia será . dividido em Classes de Consumo por Categoria de Uso. Estas 
classes são caracterizadas por faixas crescentes de consumo, as quais são identificadas na 
tabela a seguir : 

CLASSES DE CONSUMO 
SERVIÇO MEDIDO 

1 CATEGORIA DE USO 1 CLASSES DE CONSUMO 

1 DA ECONOMIA 1 CÓDIGO 

RESIDENCIAL R.l 
R.2 
R.3 
R.4 
R.5 

COMERCIAL C.l 
C.2 
C.3 
C.4 
C.5 

INDUSTRIAL I.l 
1.2 
I.3 
I.4 
1.5 

·:-.- .- :.: 

.PUBLICA P.l 
P.2 
P.3 
P.4 
P.5 

Periodicamente, ao longo do período de Concessão, 
justificarem, as Classes de Consumo retratadas 
reavaliadas e modificadas. 

r 

1 FAIXAS 
(m3/mes.econ) 

o a 15 
16 a 30 
31 a 60 
61 a 100 

acima de 100 ........ 

o a 15 
16 a 30 
31 a 60 
61 a 100 
acima de 100 

o a 15 
16 a 30 
31 a 60 
61 a 100 

acima de 100 

o a 15 
16 a 30 
31 a 60 
61 a 100 

acima de 100 

mpre que fatos conjunturais o 
tabela anterior poderão ser~ 

i 
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Parágrafo 1° - Os estudos a esse respeito serão submetidos à apreciação e aprovação 
da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo 2° - Quando a proposta de alterações partir do Poder Municipal, o 
CONCESSIONÁRIO deverá efetuar a análise dos reflexos que causarão no 
equilíbrioeconômico-financeiro da mesma e apresentar contraposição, quando 
necessário. 

CATEGORIAS 

DE USO 

RESIDENCIAL 

INDUSTRIAL 

.. ·.·:-:·'.· 
PÚBLICA 

TABELA Nº 7.2.1-A 
ESTRUTURA TARIFÁR IA PRÉ-ESTABELECIDA 

SERVIÇO MEDIDO 
( or economia 

CLASSES DE CONSUMO 

CODIGO FAIXA AGUA 
m3/mes.ecoo. R$/m3 

R. 1 o a 15 0,40 X TRA 
R.2 16 a 30 1,00 x TRA 
R.3 31 a 60 l ,50 X TRA 
R.4 61 a 100 2,00 xTRA 
R.5 acima de 101 2,50 x TRA 

o a 15 0,90x TRA 
16 a 30 1,50 X TRA 
31 a 60 2,50x TRA 
61 a LOO 3,50 x TRA 

acima de 101 4,50xTRA 

1.1 o a 15 l ,OOxTRA 
1.2 16 a 30 1,60 X TRA 
I.3 31 a 60 2,60 xTRA 
I.4 61 a 100 3,60 xTRA 
1.5 acima de 101 4,60 X 

P.1 o a 15 0,50 xTRA 
P.2 16 a 30 1,10 X TRA 
P.3 31 a 60 1,60 xTRA 
P.4 61 a 100 2,10 x TRA 
P.5 acima de 101 2,60 xTRA 

TRA - Tarifa Referencial dos Serviços de Água, dada em R$ / m3 ~ 
TRE- Tarifa Refe<enoi>I dos Saviços de Esgotos, d•d" m R$ / m3 \J 

f 
( 

L. • 

TARIFAS 

ESGOTOS 
R$/m3 

0,40 x TRE 
1,00 X TRE 
l ,50x IRE 

2,00 xTRE 
2,50 xTRE 

xTR.E 
1,50 x TRE 
2,50 xTRE 
3,50 x TRE 

x TRE 

l ,OOx TRE 
1,60 x TRE 
2,60 xTRE 
3,60 X TRE 
4,60x TRE 

0,50 xTRE 
1,lOxTRE 
1,60 xTRE 
2,10 xTRE 
2,60 X TRE 

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADOS. 



= ANEXO V= 

BASE DO REGULAMENTO 
DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ESTADO DE SÃO PAULO· BRASIL 

TABELA Nº 7.2.1-B 
TABELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MOO. 206 

Nº ; SERVIÇOS 
01 Conserto de Cava!ere 3/4" 
02 Substitlúção de Hidrôn~etro de 3/4" 
03 Conserto de Ramal de Agua de 3/4" - Passeio si pavimento 
04 Conserto de R~mal de Esgoto de 4" - Passeio si pavimento 
05 Religação de Agua - Cortada por falta de pagamento 
06 Vistoria domiciliar até duas economias 
07 Ligação de Água de 3/4"- Passeios/ pavimento 
08 Ligação de Esgoto de 4".- Passeios/ pavimento 
09 Ampliação de Rede de Agua - Passeio si pavimento 
10 Ampliação de Rede de Esgoto - Passeio si pavimento 
11 Segunda Via da Conta de Água 
12 Leitura de Hidrômetro - Eventual 
13 Certidões Negativas 
14 Afericão de Hidrômetro 1,5 a 5 m'/h 
15 Aferição de Hidrômetro acima de 5 m' /h 

TRA - Tarifa Referencial dos Serviços de Água, dada em 
TRE - Tarifa Referencial dos Serviços de Esgotos, dada em 

I 

19 

CODIGO TARIFAS - ( R$) 
AI 18,93 x IRA 
A2 6,21 x TRA 
A3 40,46 xTRA 
El 47,26 xTRE 
A4 15,16 xIRA 
A5 17,02 xTRA 
A6 126,91 X TRA 
E2 152,28 x TRE 
A7 9,67 X IRA 
E3 28,84 X TRE 
A8 1,79 xTRA 
A9 4,94 xTRA 
AIO 2,18 x TRA 
All 27,04 X TRA 
Al2 85,23 x IRA 
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ANEXO VI 

Relatórios Gerenciais de Acomp~Jthamento: Administrativo I Financeiros 

[O!imJI ---Oe_scriç_ã_o li Mensais !!Trimestrais !! Semestrais li Anuais li 

' 
' 

1 

1 Empresariais 
1.1. Recursos Hum~nos Próprios 
1.2. Recursos ~-iumanos Terceirizados 
1.3. Fatur~inento por Ligação ( R$ I Lig. ) 
1.4. ~.'7"écadação I Faturamento (%) * 
~ . Ó. Despesas por ligação ( R$ / Lig) 
1.6. Evolução dos Índices paramétricos * 
1.7. Demonstrativos Financeiros Legais 

2 Investimentos 
2.1 . Sistema Água - Nota 1. 
2.2. Sistema Esgotos Sanitários - Nota2. 
2.3. Modernização dos Serviços - Nota 3. 

3 Atendimento ao Público 
3.1 . Por telefone 

~--==--

~~ 
ll3lPessoalmente 

Por correspondência 

Nota 1. Cronograma F1sico - Pláno Especial de 06ras -Agua (anexo). 
Nota 2. Cronograma Físico - Plano Especial de Obras - Esgotos (anexo). 
Nota 3. Cronograma Físico - Melhorias na Gestão/Modernização (anexo). 

~ 

* 
* - * . . .. 

* 

* 

* 
* 
* 

* 1 

* 
* 
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Relatórios Gerenciais de Acompanhamento: Técnicos 

[Ote-mJf Descriç_~o [ Mensais ![Trimestrais li Semesttil!]I Anuais li 

1 Agua Potável - ETA e Rede 
1.1. Cloro residual, fluor, colimetria, dosagens I consumos • 

de produtos químicos 
1.2. População atendida (%) - • . .. 
1.3. Vazão produzida ( volume ) • .. 
1.4. Parametros de Processo: Turbidez, Cor, pH, Alcalinidade • 
1.5. Energia ( ponto a ponto ) kW • 
1.6. Num. de Ligações à rede (quant.) • 
1.7. Extensões de rede - Km • 
1.8. Indica de Perdas Qp/Qm • 
1.9. Indica de Recursos Humanos H/Lig. • 

1.10. Paralização do Sistema de Produção • 

2 Esgotos Sanitários - ETE e Rede 
2.1. Produtos Químicos • 
2.2. População Atendida (%) * 
2.3. !Vazão Tratada ( volume ) • 
2.4. Parametros de Processos: DBO, sólidos, eficiência • 
2.5. Energia ( ponto a ponto ) • 
2.6. Num. de Ligações à rede ( quant.) • 
2.7. Extensões de rede -Km * 
2.8. Quant. de Vazamentos • 
2.9. lndices de Recursos Humanos H/lig • 

2.10. Paralização do Sistema de Tratamento • 

~. ~ iifB• 



ANEXO VII DO CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO EM 02/06/95 

RELATÓRIO "SITUAÇÃO AMBIENTAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 

E ESGOTO DE LIMEIRA- SAAE 

Esse relatório é composto de: 

../ Situação Ambiental do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de limeira - SAAE na 

Concessão da Gestão dos Sistemas e Serviços de Saneamento Básico de Água e 

Esgotos Sanitários de Limeira para a Empresa Águas de Limeira S/ A, elaborado pela 

CETESB em novembro de 1995 . 

../ Anexo 1 - Cópia da Proposta Comercial 

../ Anexo li - Relação de Fotos das Vistorias Técnicas 

./ Anexo Ili - Mapa do Município de Limeira com locação dos pontos de coleta 

./ Anexo IV - Coletânea das Legislações Federais e Estaduais sobre o Controle da 

Poluição Ambiental 

./ Anexo V - Mapa do Município de Limeira com os traçados das redes coletoras de 

esgotos com identificação dos problemas 

./ Anexo VI - Termo de Convênio assinado entre Prefeitura Municipal de Limeira, SAAE 

e Indústrias, e cópia da Lei Municipal n!! 2.185de17/05/89 

../ Anexo VII - Mapa da Bacia do Rio Piracicaba com a configuração da sub-bacia do 

Jaguari 

./ Anexo VIII - Relatórios de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo -

1993 e 1994 

./ Anexo IX - Gráficos dos Perfis Sanitários do Rio Jaguari -1994 

./ Anexo X- Parecer Técnico n!! 126/95/EETA 
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TERMO DE OUTORGA DE POSSE 

Pelo presente Termo o MUNICÍPIO DE LIMEIRA, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, Dr. JURANDYR DA PAIXÃO DE CAMPOS 
FREIRE, doravante denominado simplesmente PODER CONCEDENTE, 
outorga a posse dos bens públicos constantes do Anexo IX do contrato de 
concessão de serviços públicos com execução de obras públicas celebrado em 
02.06.95 às empresas COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E 
OBRAS - CBPO, neste ato representada por seus representantes legais, JOSÉ 
PEREIRA WILKEN BICUDO e GERALDO VILLIN PRADO e 
LYONNAISE DES EAUX, neste ato representada pelo seu representante legal 
MICHEL ROBERT ULRICH, atuando em forma de consórcio, doravante 
denominadas simplesmente CONCESSIONÁRIO, pessoas jurídicas e seus 
representantes já qualificados no preâmbulo do contrato retrocitado, tudo com a 
interveniência da autarquia municipal SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO - SAAE, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, Dr. LÉO 
ROLAND LINO JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 4.657.988, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas (CPF) 
sob nº 962.23 1.208-00, residente e domiciliado a rua José Conegundes nº 270, 
Jardim Vanessa, Limeira/SP, de ora em diante denominada simplesmente SAAE, 
para que o CONCESSIONÁRIO exerça integral.mente os direitos e responda 
por todas as obrigações decorrentes do aludido contrato, do qual este Termo é 
parte integrante como Anexo VIII, para que passe a executar o objeto do mesmo 
na sua plenitude. O CONCESSIONÁRIO toma posse nesta data da concessão 
dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos sanitáiios 
do Município de Limeira, nos termos do contrato de concessão aqui referido 
conforme o que segue: 

1. No prazo de trinta (30) dias, contados da data da assinatura deste 
instrumento, o CONCESSIONÁRIO deverá operar os serviços concedidos em 
conjunto com o SAAE, a fim de dar continuidade na prestação dos mesmos 
durante a transferência destes do PODER CONCEDENTE para o 
CONCESSIONÁRIO, na forma e condições estabelecidas neste Teimo. 

2. Caberá ao CONCESSIONÁRIO o gerenciamento total e exclusivo dos 
serviços ora concedidos a partir da data de assinatur

1
à deste Termo, devendo o 

SAAE manter o quadro de pessoal na mesma situ ão de carga de trabalho 
vigente até a presente data. Qualquer modificação so ente pod rá ser realizada 
mediante determinação expressa do CONCESSIO ·RIO, q al deverá ser 
atendida de imediato. 
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3. O SAAE deverá prover todo o suporte administrativo e operacional 
necessá1io à implementação das orientações do CONCESSIONÁRIO, devendo 
manter todos os bens móveis, inclusive as linhas telefônicas, à disposição do 
CONCESSIONÁRIO durante o prazo de co-gestão dos serviços, a fim de que 
seja possível a continuidade na prestação dos mesmos. 

4. O CONCESSIONÁRIO será responsável exclusivo por todo e qualquer 
custo da prestação dos serviços objeto do contrato de concessão a partir da data 
de assinatura deste, sendo também de sua exclusiva responsabilidade a medição 
do consumo de água, emissão e cobrança das contas, bem como o recebimento 
da receita decorrente das mesmas tudo com obediência ao disposto nas cláusulas 
vinte e quatro e vinte e cinco do contrato. 

5. Todas as faturas emitidas pelo SAAE até a data de assinatura deste Termo 
serão cobradas diretamente por ele, sendo que a receita decorrente das mesmas 
será exclusivamente do SAAE, não cabendo ao CONCESSIONÁRIO, qualquer 
direito quanto a estas. 

6. Quando da extinção da concessão as pattes deverão adotar os 
procedimentos descritos nos ítens 4 e 5 deste Termo, em sentido inverso. 

7. Não caberá ao CONCESSIONÁRIO qualquer direito ou obrigação 
decorrentes de atos do SAAE e/ou do PODER CONCEDENTE anteriores à 
data de assinatura deste Termo, ficando estabelecido que o 
CONCESSIONÁRIO não será sucessor do SAAE e/ou do PODER 
CONCEDENTE em qualquer direito ou obrigação, a qualquer título. 

8. O CONCESSIONÁRIO será responsável exclusivo pelas compras, 
entradas e saídas de materiais, sejam fisicas ou contábeis, relativos aos servi.ços 
objeto do contrato de concessão em questão, a partir da data de assinatura deste 
Termo. 

9. Para efeito do cálculo dos prazos de entrega das obras referidas no 
contrato de concessão e seus anexos, deverá ser considerada a data de 01.08.95, 
ou seja, quando do recebimento pelo CONCESSIONÁRIO da posse definitiva 
dos bens públicos afetos à concessão. 

10. O CONCESSIONÁRIO, nesta data, toma p
1 

sse provisória dos bens 
públicos necessários à continuidade dos serviços, disc · ados no Anexo I deste 
Termo. 
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11. Fica estabeJe'.cido que o CONCESSIONÁRIO compromete-se a acelerar 
a execução das obras da p1imeira fase da Estaç-ó de Tratamento de Esgotos Tatu 
para a conclusão d.as mesmas até o final de 19 6. 

LIMEIRA, em 2 de junho de 1995. 

JURANDYR DA PA 
Prefeito Municipal 

- INT?VENIENTE -

~e~~, 

LÉO ROLAND LINO JÚNI R 
Diretor-Presidente do 

FREIRE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE de Limeira 

- CONCESSIONÁRIO -

~lJ~~ ~ 
diA wít~N BICUDO 

Representante legal da Co 

Representante legal · Brasileira de Projetos e Obras - CBPO 

MICHEL ROBERT ULRICH 
Representante lega da LYONNAISE DES EAUX 

\..._, \ 

TESTEMUNHAS: 

1. ------------

2. 
IMPRENSA OFICIAL 00 ESTADOS. 
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MOO. 206 

TERMO DE ENTREGA DEFINITIVO 

O MUNICÍPIO DE LIMEIRA, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal , Dr. JURANDYR DA PAIXÃO DE CAMPOS FREIRE, brasileiro, 
casado, advogado, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 1.558.298 e 
inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas (CPF) sob nº 007.173. 718-91, 
residente e domicialiado à Rua Benedito Kühl nº 463, Vila Cláudia, 
Limeira/SP, em cumprimento ao que estabelece o Parágrafo Segundo e a 
letra "p" da Cláusula Oitava do contrato de concessão dos serviços de 
abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos, com execução 
de obras públicas, celebrado em 02.06.95 pelo Município e pelo Consórcio 
constituído pelas empresas COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E 
OBRAS - CBPO e L YONNAISE DES EAUX, as quais cederam a totalidade 
dos direitos e obrigações oriundos da concessão à sociedade ÁGUAS DE 
LIMEIRA S.A ., consoante determina sua Cláusula Vinte e Três, lavra este 
TERMO DE ENTREGA DEFINITIVO dos bens públicos reversíveis 
identificados nos Volumes I e li e Anexos 1, li e Ili do ''Relatório de 
Levantamento Físico e Determinação do Estado de Conservação de 
Bens do Ativo Imobilizado do SAAE': elaborado pela PRICE 
WATERHOUSE, e que integra este Termo, bens estes que permanecerão 
sob a posse e responsabilidade da Concessionária no período de vigência 
da concessão, tudo na forma e nas condições fixadas no contrato, 
constando desse mesmo "Relatório" a avaliação do estado de 
conservação em que se encontram para os fi do disposto no Parágrafo 
Segundo da Cláusula Onze do contrato. Este ermo de Entrega Definitivo 
em seu inteiro teor integra o instrumento c ntratual como Anexo IX. 

Limeira, em 1 de agosto de 1995. 

JURANDYR DA PA 

De acordo: 

IMPRENSA OFICIAL 00 ESl ADO S .• 
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ADITAMENTO AO CONTRATO DE CONCESSÃO 

Em virtude do acordo formalizado 
perante a 2ª Vara Judicial da Comarca de Limeira, Estado de São 
Paulo (processo nº 1.429/98), vêm as partes: 

(1) Águas de l-imeira S/A, empresa 
sediada à Rua Boa Morte, 725, Limeira, Estado de São Paulo, 
devidamente inscrita no CGC/MF sob o nº 00.585.900/0001-48, 
concessionária dos serviços de águas e esgotos do município de 
Limeira, representada na forma de seus estatutos sociais por seus 
diretores: Sr. Fernando Ariani Mangabeira Albernaz, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 5.712.047 
e do C.P.F. nº 931 .993.418-53, residente e domiciliado nesta cidade 
de Limeira-SP, na avenida Carlos Alberto Catapani, nº 118, Portal 
das Rosas, e Sr. Fernando Menezes de Góes Neto, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da cédula de 
identidade nº 4.527.236-2 llPR e do C.P.F. nº 839.197.409-04, 
residente e domicililado nesta cidade de Limeira-SP, na rua Santa 
Terezinha, nº 20 apt.41, Centro; 

e seus acionistas: 

(2) CBPO Engenharia Ltda., atual 
denominação social da Companhia Brasileira de Projetos e 
Obras- CBPO, empresa privada com sede na avenida das Nações 
Unidas, nº 4.777, 6° andar, ala "b", Alto de Pinheiros, São 
Paulo/SP, inscrita no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério 
da Fazenda C.G.C./M.F. sob nº 61.156.410/0001-10, neste ato 
representada por seu representante legal, Sr. Jorge Carneiro de 
Azevedo Filho, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 
RG n.º 101 .181.3522 - RS e do C.P.F. n.º 036.201 .745-04, 
residente e domiciliado à avenida Nações Unidas, n.º 4.777, 6° t/ s. J 

~,/~ 
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andar, Alto de Pinheiros, São Paulo - SP; 

(3) e a Suez Lyonnaise des Eaux, 
atual denominação social da Lyonnaise des Eaux, sociedade 
anônima francesa, com sede na avenida da La Liberté, 72, 
Nanterre, França, matriculada no Registro de Comércio sob nº 
542062559, neste ato representada por seu representante legal, Sr. 
Newton de Lima Azevedo Junior, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador de cédula de identidade nº 3.993.530, e do C.P.F. nº 
610.185.388-87, residente e domiciliado à rua Alcino Braga, 62 
apto. 51 , São Paulo-SP. 

juntamente com o 

(4) Município de Limeira, inscrito no 
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda CGC/MF 
sob o nº 43.132.495/0001-40, com sede no Edifício do Poder 
Executivo Municipal, sito á Avenida Lauro Corrêa da Silva, nº 3.800, 
Bairro Adélia Cavicchia Grotta, nesta cidade e Comarca de Limeira, 
Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Pedro Theodoro Kühl, brasileiro, casado, empresário, 
portador da cédula de identidade nº 5.478.177 e do CPF/MF nº 
329.971.088-53, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira -
SP, na Rua Prudente de Moraes, nº 137, Vila Jacon, 

aditar o presente contrato de concessão, 
nos termos do pactuado no mencionado termo de transação, 
conforme segue: 

Considerando o interesse público na 
prestação dos serviços de saneamento básico parcialmente 
realizados pela empresa Águas de Limeira S/A; 

Considerando a imprescindibilidade da y/ j 2 

,ri!:~ 
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preservação do meio ambiente no que toca à prestação dos 
aludidos serviços, que requestam urgentemente a realização das 
obras e serviços de conclusão da Estação de Tratamento de 
Esgotos do Ribeirão Tatu - ETE Tatu, obra atualmente paralisada, 
e construção das demais constantes do Cronograma Anexo 1; 

Considerando que as tarifas de água e 
esgotos atualmente vigentes no Município de Limeira não tiveram, 
em razão de inúmeras circunstâncias táticas e jurídicas, seus 
valores modificados durante todo o período transcorrido desde o 
início da concessão; · 

Considerando que os serviços de 
saneamento básico são essenciais para a comunidade, sendo 
premente a necessidade de despoluição do Ribeirão Tatu com o 
tratamento de esgotos que nele são lançados, o que é 
imprescindível para a despoluição da Bacia do Rio Piracicaba. 

Nessas condições: 

Águas de Limeira S/A e seus acionistas, 
CBPO Engenharia Ltda. e Suez Lyonnaise des Eaux, juntamente 
com a Prefeitura/Município de Limeira RESOLVEM, por terem entre 
si justo e acordado, aditar o contrato de concessão, nos termos do 
acordo realizado nos autos da ação de procedimento ordinário 
(processo nº 1.479/98), em trâmite perante a 2ª Vara Judicial da 
Comarca de Limeira, nos termos a seguir ajustados: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Município 
de Limeira expedirá, em cumprimento ao contrato de concessão de 
serviço público, firmado em 02 de junho de 1.995, no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do aludido acordo, o 
competente Decreto Municipal para a atualização das tarifas 
referenciais de água e esgotos de Limeira, segundo o percentual 

3 

l 
. j ui], 



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

acumulado do IPCA-E Série Especial, índice que legalmente 
substituiu o indexador contratualmente estipulado. 

CLAÚSULA SEGUNDA - Acordam as 
partes, neste ato e expressamente, para todos os efeitos, que o 
índice a ser adotado para a atualização periódica das tarifas 
praticadas pela concessionária é o índice que legalmente veio a 
substituir o índice contratualmente pactuado, qual seja, a UFML, 
tendo esta sido substituída pelo IPCA-E Série Especial. 

Parágrafo 1 º -· Caso o mencionado 
índice venha a ser substituído por outro que reflita os mesmos 
critérios, as partes acordam em eleger este novo índice no tocante 
às cláusulas em que o mesmo se aplica. 

Parágrafo 2º - Caso o aludido índice 
venha a ser extinto sem a sua substituição, as partes ajustam 
adotar indexador que reflita os mesmos conceitos econômicos
financeiros, permitindo, assim, a manutenção do equilíbrio 
econômico e financeiro do contrato (cf. Cláusula Quarta, parágrafo 
quinto, a, do Contrato de Concessão). 

CLÁUSULA TERCEIRA - Compromete
se a Prefeitura/Município de Limeira a assegurar, de acordo com a 
periodicidade anual ajustada no Contrato de Concessão, a 
preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
concessão no tocante à atualização através da expedição do 
competente Decreto Municipal para a atualização das tarifas da 
concessionária, sendo designada como data-base o dia 02 do mês 
de Junho de cada ano, conforme previsto no Contrato de 
Concessão, Cláusula Quarta, parágrafos 5° e 8°. 

considerada no 
Parágrafo Único - A atualização a ser 

Decreto Municipal que será expedido em até 15 

r/ J 4 
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(quinze) dias após a assinatura do presente termo de transação, 
abrange o período de novembro de 1. 994 até o mês de maio de 
2.000, aplicando-se a variação do IPCA-E Série Especial no 
mencionado período, ficando devidamente convencionado e 
acordado que a cumulação deste índice (nesse período) atinge 
63,49°/o (sessenta e três vírgula quarenta e nove por cento) até o 
mês de maio do ano de 2.000, percentual este que é aceito em 
caráter irrevogável e irretratável pelas partes. 

CLÁUSULA QUARTA - A aplicação do 
IPCA-E Série Especial, correspondente ao período de novembro de 
1.994 até o mês de maio de 2.000, no percentual acordado de 
63,49o/o (sessenta e três vírgula quarenta e nove por cento), será 
efetuada em três parcelas iguais de 17,8050% (dezessete vírgula 
oitenta cinqüenta por cento), ou seja: mês de fevereiro de 2.001 
(17,8050%), mês de maio 2.001 (17,8050%) e mês de agosto 2.001 
(17,8050%). 

Parágrafo 1° - Ocorrendo a atualização 
das tarifas praticadas pela Águas de Limeira S/A, na forma 
acordada no parágrafo único da cláusula anterior e caput desta 
cláusula, ajustàm as partes que, doravante, a correção monetária 
das tarifas deverá ser efetuada considerando-se como data-base o 
dia 02 do mês de Junho dos anos seguintes, à partir do exercício de 
2.001, inclusive, e obrigatoriamente refletirá a variação do IPCA-E 
Série Especial verificada entre 01 de junho do ano anterior até 31 
de maio do ano em que será efetivada a atualização das tarifas. 

Parágrafo 2° A atualização 
concernente ao período de 2.000/2.001 e representada pela 
variação do IPCA-E Série Especial do período de 1° de junho/2.000 
a 31 de maio/2.001, que deveria ser aplicada em junho de 2.001 
será, excepcionalmente, neste exercício, aplicada a partir do mês 
de novembro de 2.001, inclusive. 

r/ J. 5 
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CLAÚSULA QUINTA - Obrigam-se a 
concessionária Águas de Limeira S/A e seus acionistas a cumprir, 
rigidamente, as suas obrigações contratuais, realizando as obras e 
serviços que se obrigaram em razão do contrato de concessão e 
seus respectivos anexos, e isto em conformidade com o novo 
cronograma de obras que deverá ser submetido à apreciação da 
CETESB e do SAAE, devidamente aqui intitulado como Anexo 1, o 
qual, assinado pelos contratantes, ficou fazendo parte integrante do 
termo de acordo, sendo parte integrante deste aditamento. 

Parágrafo Único - Para a execução 
das obras e implantação dos serviços contratuais , ficam sob inteira 
responsabilidade de Águas de Limeira S/A e seus acionistas, toctas._, 
as providências necessárias junto aos órgãos competentes, 
inclusive para sua apreciação e aprovação junto ao DPRN, DAEE, 
CETESB e outros órgãos pertinentes. 

CLÁUSULA SEXTA - A outorga e/ou 
concordância da Prefeitura/Município de Limeira para qualquer 
reajuste, atualização ou revisão de tarifas estará diretamente ligada 
e condicionada à observância e rígido cumprimento, pela empresa 
Águas de Limeira S/A e seus acionistas, do cronograma de obras a 
que se refere o Anexo 1, assinado pelas partes e constante da 
cláusula anterior. 

CLÁUSULA SÉTIMA A 
concessionária e seus acionistas não terão direito a qualquer 
indenização por eventuais perdas de receita decorrentes da não 
atualização, reajuste e/ou revisão de suas tarifas no período 
compreendido desde o início do procedimento licitatório que 
culminou com a outorga da concessão até a presente data. 

CLÁUSULA OITAVA - Acordam as 
. partes que a Águas de Limeira S/A e seus acionistas assumirão, a 

6 
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partir da homologação judicial do dito acordo, o integral pagamento 
das dívidas existentes da Prefeitura/Município de Limeira 
concernentes ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
perante o Banco do Brasil , referente ao contrato particular de 
confissão e composição de dívidas entre a União e o Município de 
Limeira - SP, amparado pela Lei Federal nº 8727/93 e autorizado 
pela Lei Municipal nº 2.696/93, pagamento este correspondente a 
12,60°/o (doze vírgula sessenta por cento) do valor do aludido 
contrato, sendo que as parcelas são mensais e sucessivas, 
vencendo a última em 01 de março de 2.014, bem como assumirão, 
também, todas as dívidas de referida autarquia para a CBPO -
Companhia Brasileira de Projetos e Obras, atualmente denominada 
CBPO Engenharia Ltda., inscrita sob o CGC/MF nº 
61.156.410/0001-10 e DEGREMONT - Saneamento e Tratamento 
de Águas Ltda., inscrita no CGC/MF nº 47.098.918/0001-89, 
obrigando-se a quitá-las integralmente e apresentar os respectivos 
comprovantes de pagamento à Prefeitura/Município de Limeira. 

CLÁUSULA NONA - Obrigam-se a 
Águas de Limeira S/A e seus acionistas, no prazo de 60 (sessenta) 
dias da assinatura do referido acordo, a tomar todas as 
providências para que aludida dívida perante o Banco do Brasil, a 
que se refere a Cláusula Oitava deste instrumento, seja transferida 
para o nome da concessionária, de modo a desobrigar o SAAE -
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Limeira e a 
Prefeitura/Município de Limeira de seu adimplemento, procedendo
se à sua integral quitação. 

Parágrafo 1° - Enquanto não ultimadas 
todas as providências necessárias para que a empresa Aguas de 
Limeira S/A e seus acionistas procedam, diretamente junto ao 
Banco do Brasil S/A, ao pagamento da dívida a que se refere o 
caput desta cláusula, ou caso a transferência não seja possível, 
obrigam-se a Águas de Limeira S/A e seus acionistas a transferir 
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para a Prefeitura/Município de Limeira, mensalmente, em dinheiro e 
cinco dias antes da data estipulada para quitação junto à referida 
instituição financeira, as importâncias necessárias ao pagamento 
mensal do aludido débito, mediante a apresentação da planilha de 
cálculo correspondente, que será fornecida pela 
Prefeitura/Município de Limeira. 

Parágrafo 2° - Caso o pagamento 
ocorra de acordo com a segunda hipótese prevista no parágrafo 
primeiro desta cláusula, obrigam-se a Águas de Limeira S/A e seus 
acionistas a proceder ao depósito da importância correspondente 
ao débito mensal, através da agência local da Nossa Caixa Nosso 
Banco, em favor da Prefeitura/Município de Limeira ou outro banco 
por este indicado. 

CLÁUSULA DÉCIMA - As disposições 
constantes da cláusula Sexta e seus parágrafos do contrato de 
concessão de serviço público firmado em 1° de junho de 1.995, 
abrangem, também, as escolas estaduais de ensino fundamental 
que foram ou venham a ser municipalizadas, limitando-se ao rol 
constante do Anexo 2, que é parte integrante do presente 
aditamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -
Obrigam-se a Águas de Limeira S/A e seus acionistas, em caráter 
irrevogável e irretratável, a procederem, mensalmente, ao 
pagamento para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em moeda 
corrente nacional, da importância correspondente a 9,5°/o (nove e 
meio por cento) da receita líquida mensal da concessionária Águas 
de Limeira S/A, obrigação essa que perdurará até o término do 
contrato de concessão de serviços públicos, como suporte para 
pagamento pela execução dos serviços de fiscalização e outros 
serviços pertinentes às atribuições do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto, nos termos do contrato a ser oportunamente firmado. 
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Parágrafo 1 º Em caso de 
descumprimento da Cláusula 4ª, Parágrafos 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° do 
contrato de concessão por parte do Poder Concedente, em prejuízo 
da concessionária, a obrigação constante do caput desta cláusula 
será suspensa a partir do mês subseqüente ao mês em que se 
verificar a infringência aos mencionados dispositivos contratuais por 
parte da Municipalidade, até que a equação do contrato venha a ser 
restabelecida, observando-se a forma prevista no contrato a ser 
firmado. 

Parágrafo 2° - Para os efeitos do 
disposto no caput desta cláusula, considera-se receita líquida o total 
do faturamento da empresa Águas de Limeira, excluindo-se os 
impostos diretos, ou seja, atualmente os denominados PIS, 
COFINS e ISSQN. 

Parágrafo 3° - O pagamento de 9,5°/o 
(nove e meio por cento) da receita líquida mensal a que se refere o 
caput desta cláusula deverá ser feito em favor do SAAE, através de 
depósito mensal, junto à instituição bancária indicada pela 
autarquia, até o décimo quinto dia do mês subseqüente ao vencido, 
iniciando-se o primeiro deles na mesma data da primeira parcela da 
atualização tarifária, ou seja, no mês de referência fevereiro de 
2.001, inclusive e, assim, sucessivamente. 

Parágrafo Quarto - Caso o pagemtno 
não ocorra no prazo avençado, correrão por conta da 
concessionária Águas de Limeira S/A, juros moratórias de 1 º/o (um 
por cento) ao mês, além de correção monetária mensal, a ser 
apurada pela aplicação do IPCA-E, bem como de multa de 5°/o 
(cinco por cento) sobre o valor devido e atualizado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA A 
Águas de Limeira S/A e seus acionistas, assumem a 
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responsabilidade pelo pagamento integral de todas e quaisquer . 
desapropriações ou instituições de servidões administrativas, 
intentadas pela Prefeitura/Município de Limeira, inclusive as que já 
estão em andamento, desde que tenham sua origem a partir da 
data do contrato de concessão, que sejam destinadas para a 
execução das obras e serviços necessários à prestação dos 
serviços concedidos, responsabilidade essa que perdurará até o 
final do prazo do contrato de concessão, desde que ultimadas as 
respectivas e concernentes providências por parte da 
Prefeitura/Município de Limeira, em nome do qual ficarão os 
respectivos imóveis. · 

Parágrafo 1° - Além da indenização 
integral pela desapropriação do imóvel e/ou instituição de servidão 
administrativa, juros e correção monetária, a Águas de Limeira S/A 
e seus acionistas arcarão também com o pagamento dos 
honorários advocatícios, custas judiciais, perícias, escrituras 
públicas, bem como os respectivos registros e todas e quaisquer 
outras despesas relacionadas diretamente com as desapropriações 
e/ou instituições de servidões, en andamento ou as que irão 
ocorrer, inclusive com a publicação dos editais. 

Parágrafo 2° - Fica esclarecido que as 
desapropriações e/ou instituições de servidões administrativas a 
que se referem o parágrafo 1 º e o caput desta cláusula são todas 
aquelas que sejam destinadas para a execução das obras e 
serviços necessários à prestação dos serviços concedidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A 
Águas de Limeira S/A e seus acionistas subrogam-se nas 
obrigações assumidas pelo SAAE e Prefeitura/Município de Limeira 
no convênio firmado em 02 de junho de 1.989, com as empresas ali 
relacionadas e que ainda se encontram em atividade, bem como na 
Lei nº 2.185, de 17 de maio de 1.989, obrigando-se a cumprir as 
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cláusulas e condições ali pactuadas, liberando e isentando o 
Município e o SAAE de qualquer responsabilidade perante as 
empresas que assinaram o aludido instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
Obrigam-se a Águas de Limeira S/A e seus acionistas, como 
condição e parte integrante do citado acordo formalizado, a 
conceder, mediante indicação da Prefeitura/Município de Limeira, 
até 5.000 (cinco mil) ligações - tarifas populares - para famílias de 
baixa renda. 

Parágrafo 1 º - Para o cumprimento das 
disposições do caput desta cláusula, obrigam-se a Águas de 
Limeira S/A e seus acionistas a acatar as indicações feitas pelo 
Centro de Promoção Social Municipal que procederá à necessária 
seleção das famílias que serão beneficiadas. 

Parágrafo 2° - Ajustam as partes que as 
providências para a instituição da tarifa popular nos moldes 
planejados nesta avença deverá ocorrer em 120 (cento e vinte dias) 
dias contados da assinatura do referido instrumento de transação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Ficam 
obrigadas a empresa Águas de Limeira S/A e as seus acionistas, 
em decorrência de avaliação conjunta com o SAAE, a elaborar um 
plano de ação conjunta e executá-lo, para proceder às medidas 
necessárias e imprescindíveis à limpeza e higienização das redes 
coletoras de esgotos para que pragas e insetos não se proliferem 
em tais locais. 

Parágrafo Único A 
Prefeitura/Município de Limeira, através do SAAE, obriga-se, nos 
moldes do plano de ação conjunta acima referido, a proceder às 
medidas necessárias e imprescindíveis à limpeza e higienização, 
única e exclusivamente das galerias de águas pluviais para que 
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pragas e insetos não proliferem em tais locais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica : 
convencionado e aceito por Águas de Limeira S/A e seus 
acionistas, em caráter irrevogável e irretratável, que as condições 
estipuladas no presente termo de aditamento não interferem e nem 
causam perdas ou prejuízos que possam influenciar no equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, ficando taxativa e expressamente 
vedada, em razão de sua implementação, qualquer pretensão de 
reajuste, atualização, revisão ou correção .de tarifa referencial de 
água e/ou tarifa referencial de esgoto. 

Parágrafo Único - Esclarecem as 
partes que a redação constante do "Caput" desta cláusula atinge 
apenas e tão somente a implementação dos termos da presente 
transação, de modo que a atualização, reajuste e revisão do 
contrato de concessão (cláusula quarta e parágrafos) poderão 
ocorrer, desta data em diante, por motivos outros que não os 
previstos neste instrumento. 

Nada mais tendo a estipular no presente 
aditamento, que será parte integrante do contrato de concessão, as 
partes firmam o presente instrumento, obrigando-se a cumprir o 
quanto estipulado. 

ICIPIO DE LIMÉi°R' 
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ANEX02 

Em cumprimento aos termos da Cláusula Décima do acordo firmado nesta 
data, as partes estipulam como rol taxativo das escolas que gozarão do 
beneficio da isenção quanto ao pagamento das tarifas de consumo de água 
e esgotos e de serviços, nos moldes prescritos na Cláusula Sexta do 
Contra.to de Concessão as seguintes instituições de ensino: 

::;;::·;;:l:::::::::.:::.'.::::::;:.:'.:;;'::;:.:'.' .'.'.'' "; ·:: 

i~~YHff ~;.;:. ~;;;~~ .. : . ... . .. ~:; .. ,;mt~;i~i~=;ff ~fü::;;<>. ··:::;;;;;;;:;::: .. :: ...... ·· 
::;:::··;'.· -·•;·"· · ···· . 

1. EMEIEF ARACY NOGUEIRA GUIMARÃES 
2. EMETEF TENENTE AVIADOR AR Y GOMES DE CASTRO 
3. EMEIEF PROP CLARA MANZONI LANG 
4. EMEIEF PROFº DEOV ALDO TEIXEIRA DE CARVALHO 
5. EMEIEF PROFº JOSÉ PAULINO DE ARAUJO V ARGAS 
6. EMEIEF DEP. LAÉRCIO CORTE 
7. EMEIEF PROP MARIAS. DE BJ\RROS.CAMARGO 
8. EMEIEF MÁRIO DE SOUZA QUEIROZ FILHO 
9. EMEIEF PROP' MARIA AP. M. JULIANELI (D. MARIZINHA) 
10.EMEIEF MAJOR JOSÉ LEVY SOBRINHO 
11.EMEIEF LIMEIRA 
12.EMEIEF ( R) BAIRRO DOS LOPES 
13.EMEIEF ( R) BAIRRO DO JAGUAR! 
14.EMEIEF ( R) BAIRRO DOS FRADES 
15.EMEIEF (R) BAlRRO LAGOA NOVA 
16.EMEIEF (R) BAIRRO DOS PEREIRAS 
17 .EMEIEF ( R) FAZENDA BOTAFOGO 
18.EMEIEF ( R) BAIRRO CARANDINA 
19 .EMEIEF ( R) BAIRRO DOS PIRES DE BAIXO 
20.EMEIEF ( R) BAIRRO DOS PlRES DO MEIO DE CIMA 
2.1.EMEIBF ( R) FAZENDA CITRA 
22.EMEIEF PRADA 

1/2 
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ESCôíSAS:ESTADI.ÍAIS:;'€01vf.ATENDIMENTO.:DE 1ª A 4ªSÉRIK, .. 
. QUE. '~~'fÂ._Q1;sE..ND<tocr\:~ERÃO MUN,iCJ.~Â~IZADAS . 

23.EE. PROF. ATAL1BAPIRES DO AMARAL 
24.EE. PROF. LEOVEGILDO CHAGAS SANTOS 
25.EE. PROP LEONTINA SILVA I3USCII 
26.EE. PROP BENEDICTA DE TOLEDO 
27 .EE. CÔNEGO MANUEL ALVES 
28.EE. DR. JOSÉ CARVALHO f<ERREIRA 
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TERMO DE ADITAMENTO Nº 2 (DOIS) AO 
CONTRA TO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E 
TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DE LIMEIRA. 

fl . l. 

Pelo presente instrumento de Termo de Aditamento nº 2 
(dois) ao Contrato de Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água, Coleta e 
Tratamento de Esgotos Sanitários do Município de Limeira, firmado em 02 de junho de 
1995, as partes signatárias do mesmo, a saber: 

l - MUNICÍPIO DE LIMEIRA, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº 
43 .132.495/0001-40, com sede no Paço Municipal sito na Avenida Dr. Lauro Corrêa da 
Silva nº 3800, Residencial Adélia Cavichia Grotta, nesta cidade e Comarca de Limeira, 
Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS 
PEJON, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade 
nº 5.538.723-SSP/SP, e do CPF/MF nº 409.671.078-49, residente e domiciliado nesta 
cidade de Limeira-SP, na rua Visconde do Rio Branco nº 191, apartamento 22, Centro~ 

2 - CBPO ENGENHARIA LTDA., atual denominação 
social da Companhia Brasileira de Projetos e Obras, empresa privada com sede na Avenida 
Nações Unidas nº 4777, 7° andar, Alto de Pinheiros, Capital, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº 61.156.410/0001-10, 
neste ato representada por seu representante legal, Sr. JORGE CARNEIRO DE 
AZEVEDO FILHO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 101.181.3522 
- RS e do CPF/MF nº 036.201.745-04, residente e domiciliado na Avenida Nações Unidas 
nº 4777, 6° andar, Alto de Pinheiros, São Paulo-SP; 

3 SUEZ LYONNAISE DES EAUX, atual 
denominação social da Lyonnaise des Eaux, sociedade anônima francesa, com sede na 
Avenida da La Liberté nº 72, Nanterre, França, matriculada no Registro de Comércio sob o 
nº 542062559, neste ato representada por seu representante legal, Sr. NEWTON DE 
LIMA AZEVEDO JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de 
Identidade nº 3.993 .530 e do CPF/MF nº 610.185.388-87, residente e domiciliado na rua 
Alcino Braga nº 62, apartamento 51, São Paulo-SP, e 

4 - ÁGUAS DE LIMEIRA S/A, com sede na rua Boa 
Morte nº 725, Limeira, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº 00.585.900/0001-48, concessionária 
dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos sanitários no 
Município de Limeira, representada, na forma de seus Estatutos Sociais, por seus 
Diretores: Sr. FERNANDO ARIANI MANGABEIRA ALBERNAZ, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 5. 7 12. 04 7 e do CPF IMF nº 93 1. 993 . 418-
53, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira-SP, na Avenida Carlos Alberto 
Catapani nº 118, Portal das Rosas, e Sr. RUI JORGE MOREIRA RIBEIRO RODA, 
português, casado, economista, portador do R.N.E. nº V321056-K e do CPF/MF nº 
526.700.662-91, residente e domici liado nesta cidade de Limeira-SP, na rua Senador 
Vergueiro ·n° 1.026, 18° andar. 

CONSIDERANDO o disposto no acordo;r1rm do em 26 ~ 
de janeiro de 2?01 , vem as partes adit~Conrrato citJConcessão para qu e fique~ Q 
constado o segumte: ~ ( \ ~ , , ( -~ \ 7 . 
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TERMO DE ADITAMENTO Nº 2 (DOIS) AO 
CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E 
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MUNICÍPIO DE LIMEIRA. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

O Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta - da 
Remuneração - do Contrato de Concessão originário de 02 de junho de 1995, fica 
acrescido da Tabela 7.2. 1-C e passa a ter a seguinte redação: 

"Parágrafo Primeiro - O Cálculo do valor da tarifa será 
efetuado com base no volume mensal de água consumido pelos usuários, e no volume de 
esgotos coletados, de acordo com as Tabelas 7.2.1-A, 7.2.1-B e 7.2.1-C, reproduzidas 
abaixo: 

TABELA N º 7.2.1-A 
ESTRUTURA TARIFÁRIA PREESTABELECIDA 
SERVIÇO MEDIDO 
(por economia) 

CATEGORIAS DE USO CLASSES DE CONSUMO TARIFAS 
CODIGO FAIXA AGUA ESGOTO 

(m3/mês.ccon) (RS m3) (RS m3) 

RESIDENCIAL R l o a 15 0.40 xTRA 0.40 xTRE 
R. 2 16 a 30 1.00 X TRA 1.00 X TRE 
R.3 31 a 60 1.50 X TRA 1.50 X TRE 
R. 4 61 a 100 2.00 X TRA 2.00 X TRE 
R. 5 acima de 100 2.50 X TRA 2.50 xTRE 

RESIDENCIAL POPULAR RP 1 o a 15 0.20 xTRA 0.20 xTRE 
RP. 2 16 a 30 0.85 xTRA 0.85 X TRE 
RP. 3 31 a 60 l.50 x TRA 1.50 X TRE 
RP. 4 61 a 100 2.00 X TRA 2.00 X TRE 
RP. 5 acima de 100 2.50 x TRA 2.50 xTRE 

COMERCIAL c 1 o a 15 0.90 x TRA 0.90 xTRE 
c. 2 16 a 30 1.50 X TRA 1.50 x TRE 
e. 3 31 a 60 2.50 X TRA 2.50 x TRE 
C.4 61 a 100 3.50 X TRA 3.50 X TRE 
c. 5 acima de 100 4.50 x TRA 4.50 xTRE 

INDUSTRIAL I l O a 15 1.00 xTRA 1.00 xTRE 
I. 2 16 a 30 1.60 xTRA 1.60 X TRE 
l. 3 31 a 60 2.60 X TRA 2.60 X TRE 
I. 4 61 a 100 3.60 X TRA 3.60 X· TRE 
I. 5 acima de 100 4.60 X TRA 4.60 xTRE 

P ÚBLICA p 1 O a 15 0.50 xTRA 0.50 xTRE 
P. 2 16 a 30 1.10 X TRA 1.10 X TRE 
P. 3 31 a 60 1.60 X TRA 1.60 X TRE 
P.4 61 a IOO 2.10 x TRA 2.10 x TRE 
P. 5 acima de 100 2.60 X TRA 2.60 xTRE 

TRA - Tarifa Referencial de Agua dada em R$/m3 rA-TRE - Tarifa Referencial de Esgoto dada em R$/m3 

~ 
~ 

r 
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TABELA 7.2.1.B. 
TABELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

N.º SERVIÇOS CÓDIGO TARIFAS (R$) 
01 Conserto de cavalete %" A I 18,93 XTRA 
02 Substituição de hidrômetro de %" danificado A2 37,72 X TRA 
03 Conserto de ligação de água de %" danificada A3 44,48 XTRA 
04 Conserto de ligação de esgoto de 4"danificada El 97,33 XTRE 
05 Religação de água no cavalete A4 35,23 X TRA 
06 Religação de água na ligação ou por outros meios AS 55,55 X TRA 
07 Supressão da ligação de água A 6 74,83 X TRA 
08 Vistoria Domiciliar até duas economias A 7 17,02 X TRA 
09 Ligação de água de %" sem pavimento A 8 135,18 X TRA 
10 Instalação de caixa na calçada quando de execução de A 9 71,78 XTRA 

ligação de água de %" ou remanejamento 
11 Ligação de esgoto de 4" sem pavimento E2 167,74 XTRE 
12 Segunda via de conta A 10 1,79 X TRA 
13 Declaração negativa de débitos A 11 1,79 XTRA 
14 Aferição de hidrômetro 1,5 a 5 m_,/h A 12 27,04XTRA 
15 Aferição de hidrômetro acima de 5 mJ /h A 13 85,23 X TRA 
16 Teste de hidrômetro 1,5 a 5 m3/h A 14 17,02 XTRA 
17 Pavimentação em metro linear A 15 25,55 XTRA 
18 Remanejamento de ligação de água de %" inferior a 2 A 16 54,12 X TRA 

metros 
19 Remanejamento de ligação de água de %" superior a 2 A 17 2 10 X TRA 

metros 
20 Conserto de rede de água danificada A 18 Conforme custo 

apurado 
21 Conserto de rede de esgoto danificada E3 Conforme custo 

apurado 

~( 
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DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E 
TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DE LIMEIRA. 

fl.4 . 

TABELA 7.2.l.C. 
PARCELA RELATIVA AO GRAU POLUENTE DO 
EFLUENTE 

A Equação Tarifária Geral (ETG), em R$/Kg, a ser 
aplicada aos estabelecimentos não residenciais que lançam seus efluentes nas redes de 
coleta de esgoto é definida conforme o seguinte: 

ETG = ( A + B + C ) 

onde: 

A = Valor relativo a concentração média mensal de MO x vazão medida mensal x 1 TRE 

B = Valor relativo a concentração média mensal de SST x vazão medida mensal x 1 TRE 

C = Valor relativo a concentração média mensal de SIT x vazão medida mensal x 100 TRE 

.MO (Matéria Orgânica): Concentração média mensal excedente nos dias trabalhados, em relação 
ao previsto na presente norma, em Kg/m3

, de matéria orgânica (MO) conforme a seguinte equação: 
(2 X DB05 a 20° c + DQ0)/3 
SST (Sólidos Suspensos Totais): Concentração média mensal excedente nos dias trabalhados, em 
relação ao previsto na presente norma, em Kg/m3

, de Sólidos Suspensos Totais. 

SIT (Substâncias Inibidoras e Tóxicas ao processo de tratamento): Concentração média mensal 
(Kg/m3

) excedente nos dias trabalhados, em relação ao previsto para cada um dos parâmetros 
constantes nas normas internas do concessionário. 

TRE: Tarifa Referencial de Esgoto dada em R$/Kg 
0805 : Demanda Bioquímica de Oxigênio, durante 5 dias, a 20º C. 
DQO: Demanda Química de Oxigênio." 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O Anexo V, a que se refere a Cláusula Vinte e Sete - ~ 
Dos Anexos, letra "e", do Contrato de Concessão originário de 02 de junho de 1995, passa \ 
a ter a seguinte redação: 

ANEXO V ~ 
REGULAMENTO DE COMERCIALIZACÃO DOS ~ 

SERVIÇOS . . ,yV e . a \ ~ \\ ~~~ Di 
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CAPÍTULO 1 
DO OBJETIVO 

Artigo 1° - O presente documento, Regulamento de 
Comercialização dos Serviços - tem por objetivo: 

• Definir as condições técnicas e comerciais para a Prestação dos Serviços de 
Abastecimento de Água Potável e de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários para a 
população do município de Limeira, Estado de São Paulo, e 

• Estabelecer as relações, direitos e obrigações dos CLIENTES e do 
CONCESSIONÁRIO dos Serviços de Abastecimento de Á!:,1t1a e de Coleta e 
Tratamento de Esgotos Sanitários do Município de Limeira. 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS PERMANENTES DO 
CONCESSIONÁRIO 

O CONCESSIONÁRIO terá os seguintes objetivos 
permanentes ao longo do período de Concessão, 

Artigo 2º - Assegurar quantidade de água adequada à 
demanda da população do Município de Limeira, assim como ao comércio, indústria e 
setor público, de acordo com a Portaria 36, de 19/01/90 do Ministério da Saúde, ou outra 
disposição legal que venha a substituí-la. 

Artigo 3° - Garantir a qualidade da água fornecida à 
população do Município de Limeira, bem como ao comércio, indústria e setor público de 
acordo com a legislação vigente. 

Artigo 4° - Assegurar a coleta e o tratamento de esgotos 
sanitários à população do Município de Limeira, bem como ao comércio, indústria e setor 
público de acordo com a legislação vigente Decreto Estadual n.0 8468, de 08/09/76 do 
Governo do Estado de São Paulo, ou outra disposição legal que venha a substituí-la. 

Artigo 5° - Prestar serviços à população do Município de 
Limeira, de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos no Contrato de Concessão, 
seus Termos de Aditamento, no edital e neste instrumento, tendo como metas constantes: 

• A satisfação do CLIENTE, consistente com os padrões profissionais e com a ética; 

• A melhoria contínua dos serviços; 

• 

• 
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CAPÍTULO III 
DA COMPETENCIA DO CONCESSIONÁRIO 

Artigo 6º - Compete ao CONCESSIONÁRIO 
administrar todos os serviços relativos ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
bem como fazer cumprir as cláusulas deste regulamento na jurisdição da concessão, no 
Município de Limeira, Estado de São Paulo, na forma estabelecida no Contrato de 
Concessão, seus Termos de Aditamento, no Edital, neste instrumento e na legislação 
pertinente. 

CAPÍTULO IV 
DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS E DO 
ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Artigo 7° - Todos os serviços prestados aos CLIENTES 
pelo CONCESSIONÁRIO serão projetados, realizados e avaliados dentro de uma política 
de gestão pela qualidade, segundo as orientações da Norma Brasileira ISO 9000 e/ou 
aquelas que a complementarem ou substituírem. 

Artigo 8º - O CONCESSIONÁRIO manterá um 
eficiente sistema de atendimento aos CLIENTES, personalizado e por telefone para a 
prestação de serviços e informações. 

CAPÍTULO V 
DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO 

Artigo 9º - As tubulações para água e esgoto sanitário 
poderão ser assentadas em vias públicas, calçadas, faixa "non edificand" ou em 
propriedade privada, nesse caso mediante autorização expressa do respectivo proprietário 
ou, na falta desta, mediante prévia autorização ·do PODER CONCEDENTE para a 
instituição de servidão ou desapropriação. 

Parágrafo Único Quando necessano, o 
CONCESSIONÁRIO solicitará ao PODER CONCEDENTE a desapropriação ou 
constituição de servidão sobre determinados imóveis de propriedade privada, considerados 
indispensáveis à consecução das obras e prestação dos serviços contratados obedecendo ao 
disposto no Termo de Aditamento ao Contrato de Concessão, Cláusula Décima Segunda e 
seus parágrafos, celebrado em 26 de janeiro de 2001 . 

Artigo 10 - No trecho da ligação de água situado entre a 
rede de distribuição e o medidor, o CONCESSIONÁRIO terá total responsabilidade por · 
sua manutenção, o que implica na retirada dos pavimentos, escavação, reparo de instalação 

deverão ser de mesmo padrão e qualidade equivalente oul/erior ao original. Q -. 
/) ( ;(/f:1 <L---4 ,Y // . (-;\l 
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Parágrafo Único - Quando o dano causado for atribuído 
ao CLIENTE ou por ele for solicitado outro serviço não consid~rado como manutenção, 
os custos decorrentes poderão ser cobrados pelo CONCESSIONARIO como prestação de 
serviços, de acordo com a Tarifa Referencial de Água - TRA. 

Artigo 11 - No trecho da ligação de esgoto, do TIL 
(tubo de inspt;_ção e limpeza) ou ponto de coleta até a rede coletora, o 
CONCESSIONARIO terá total responsabilidade pela sua manutenção, o que implica na 
retirada da pavimentação, escavação, substituição de peças e materiais, reaterro e reposição 
dos pavimentos, os quais deverão ser de mesmo padrão e qualidade equivalente ou 
superior ao original. 

Parágrafo Único - Quando o dano ou entupimento 
causado, for atribuído ao CLIENTE ou por ele solicitado outro serviço não considerado 
como manutenção, os custos decorrentes serão cobrados pelo CONCESSIONÁRIO como 
prestação de serviços, de acordo com a Tarifa Referencial de Esgoto - TRE. 

Artigo 12 - As tubulações assentadas passarão a integrar 
os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário desde o momento em que 
forem executadas as interligações aos sistemas existentes. 

Artigo 13 - As despesas com a execução de obras de 
remanejamento ou ampliação da rede de distribuição de água ou coleta de esgoto, em 
época anterior à prevista nos programas do CONCESSIONÁRIO, constantes do Contrato 
de Concessão e/ou economicamente inviáveis, correrão por conta do interessado, segundo 
tabela de prestação de serviços n.0 7.2.1 .B., tendo como base as tarifas TRA e TRE, 
definidas em R$/m3

, tudo em acordo com o Edital nº 68/94 da Concorrência Pública nº 
07/94, no Contrato de Concessão e seus Termos de Aditamento, sendo que os serviços não 
contemplados nessa tabela, serão devidamente apropriados para ressarcimento. A 
ampliação executada nestas condições será incorporada aos Sistemas Públicos 
independente de cessão. 

Artigo 14 - Os órgãos da administração direta ou 
indireta do Estado, União ou Município, custearão as despesas referentes à remoção, 
remanejamento ou modificação de tubulações e instalações dos sistemas de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário em decorrência das obras que executarem ou que forem 
executadas por terceiros com sua autorização, segundo as definições do Artigo 13 acima. 

Artigo 15 - Os danos patrimoniais causados em 
tubulações, acessórios e/ou instalações dos sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário serão reparados pelo CONCESSIONÁRIO às expensas do 
dani ft cador. 

Artigo 16 - Os hidrantes da rede de distribuição de água 
soment~ poderão ser operados em caso . de incêndio~,or entes habilitado~do o o de /.) __ <-

Bombeiros. f ~ 
/}" \ " \\__ 11.? /l . { ---.._ 
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Artigo 17 - O CONCESSIONÁRIO, de acordo com as 
normas técnicas, dotará com hidrantes a rede de distribuição de água bem como executará 
a sua manutenção. 

Artigo 18 - O CONCESSIONÁRIO fornecerá ao 
Corpo de Bombeiros, as informações necessárias sobre a localização dos hidrantes. 

Artigo 19 Caberá ao CONCESSIONÁRIO 
estabelecer os padrões técnicos e construtivos de toda e qualquer instalação do sistema de 
abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto, assim como tubulações, ligações 
de água e esgoto e demais componentes, os quais seguirão as normas técnicas brasileiras 
pertinentes a cada caso, e quando assim o exigir, às normas técnicas internacionais, 
buscando sempre através das tecnologias mais apropriadas, baixar custo de investimentos, 
operação e manutenção e alta qualidade na prestação de serviços, conforme normas 
preestabelecidas constantes do Contrato de Concessão, seus Termos de Aditamento, do 
Edital e da Proposta, tudo conforme legislação vigente. 

CAPÍTULO VI 
DAS LIGACÕES DE ÁGUA E ESGOTO 

Artigo 20 Caberá ao CONCESSIONÁRIO 
estabelecer, em função de seus critérios técnicos e construtivos, a quantidade de ligações 
de água e esgoto que corresponderá a cada imóvel, conforme definido no capítulo anterior. 

Parágrafo 1 º - O CONCESSIONÁRIO poderá 
autorizar o abastecimento de água de duas ou mais edificações no mesmo terreno por uma 
única ligação, desde que haja viabilidade. 

Parágrafo 2º - O CONCESSIONÁRIO poderá 
autorizar a coleta de esgoto de duas ou mais edificações no mesmo terreno por uma única 
ligação, desde que haja viabilidade. 

Parágrafo 3° - O esgotamento das edificações através 
de terreno de outra propriedade, situado em cota inferior, somente poderá ser levado a 
efeito desde que haja viabilidade técnica e autorização, expressa e formalizada, de 
passagem estabelecida entre os proprietários. 

Parágrafo 4° - As economias situadas em pavimento \\ ' 
térreo de imóveis com mais de um pavimento, poderão ter, cada uma, a sua próp_ria ligação 
de água/coleta de esgoto, estabelecida a necessidade pelo CONCESSIONARIO, em ( 
função da utilização de água, perfil de consumo e padrões construti~vos, tela 
necessidade do CLIENTE. /), \ . /) ~ 

// /{J>ft \\ • M~ \ {', 
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Parágrafo 5° - Para os imóveis com fonte própria de 
abastecimento, em situações de eventuais retenções de água no processo, é possível a 
instalação de hidrômetro para medição do volume de descarte de efluentes, para possível 
adequação da estrutura tarifária do CONCESSIONÁRIO quanto a proporcionalidade 
entre o volume de água medido e o de efluente descartado, quando: o volume de água 
medido for super!or a 1.000 m3 mensais e após estudo de viabilidade técnica aprovado pelo 
CONCESSIONARIO. Todos os custos decorrentes da aquisição, instalação e manutenção 
do medidor de efluentes serão cobrados pelo CONCESSIONÁRIO. 

Artigo 21 - As ligações de água e/ou esgoto serão 
executadas pelo CONCESSIONÁRIO, de acordo com as tarifas TRA e TRE vigentes, 
conforme Tabela de prestação de serviços 7.2. I .B. 

Parágrafo 1° Ficará a critério do 
CONCESSIONÁRIO a exigência de documentos e informações que julgar necessários 
para execução de ligação de água e/ou esgoto. 

Parágrafo 2° - Fica estabelecida a obrigatoriedade de 
interligação por parte do CLIENTE/Usuário, da ligação de água/coleta de esgoto na rede 
de abastecimento e coleta, nos casos em que ela exista, nos termos do artigo 9 ° do Decreto 
Estadual nº 12342/78. 

Artigo 22 - A execução da ligação de esgoto para coleta 
de despejo com características diferentes dos resíduos domésticos, fica, a critério do 
CONCESSIONÁRIO condicionada ao pronunciamento prévio de órgão de controle e 
fiscalização, quanto ao atendimento das normas legais vigentes para lançamento de 
efluentes em redes públicas, conforme o disposto no Capítulo XI deste Regulamento. 

Parágrafo 1° - Quando pertinente e de acordo com as 
Normas Técnicas e/ou legislação ambiental, o CONCESSIONÁRIO exigirá tratamento 
prévio de esgoto que, por suas características, não puder ser lançado "in natura" na rede de 
coleta de esgotos sanitários, podendo, inclusive, exigir a construção de caixa separadora de 
óleos e gorduras. 

Parágrafo 2° - O projeto, construção, operação e 
manutenção do sistema de tratamento de esgotos, previsto no parágrafo anterior, é de 
responsabilidade do CLIENTE podendo o CONCESSIONÁRIO fiscalizar e/ou vistoriar 
quando tecnicamente julgar conveniente. 

Artigo 23 - O dimensionamento das ligações de água 
e/ou esgoto é de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO, em função das vazões ~ 
prováveis e das condições técnicas dos serviços. \ ' 

Parágrafo 1 º As li_gações de água e/ou esgoto só~ 
poderão ser modificadas a critério do CONCESSIONARIO, no todo ou em parte, em : 

função das características reai~;nsum\e/ou ~ \ . ~ /)/ "' _ 
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Parágrafo 2º - A modificação no todo ou em parte das 
ligações de águ~ e/ou esgoto, quando solicitada pelo CLIENTE, será efetuada pelo 
CONCESSIONARIO, sendo que seus custos correrão por conta do interessado, segundo 
tabela de prestação de serviços 7.2.1.B, tendo como base as tarifas TRA e TRE, definidas 
em R$/m3, conforme o disposto no Contrato de Concessão e seus anexos, sendo que os 
serviços não contemplados na aludida tabela serão apropriados para ressarcimento. 

Artigo 24 - Dependerá de estudos especiais o aceite de 
pedido e/ou a execução de ligação de esgotos de prédios com cota da soleira situada abaixo 
do nível da via pública. 

Parágrafo lº - Caso a cota de saída dos esgotos esteja 
suficientemente acima da geratriz superior da rede coletora, o pedido de ligação deverá ser 
aceito e a execução efetuada de forma convencional. 

Parágrafo 2° - Se, ao contrário da situação do Parágrafo 
Primeiro, a cota de saída dos esgotos estiver abaixo da geratriz superior da rede coletora, 
ou mesmo acima, porém não o suficiente para gerar a declividade necessária ao 
escoamento por gravidade, o CLIENTE deverá executar uma Estação de Bombeamento 
com projeto e equipamento previamente aprovados, e instalação devidamente fiscalizada 
pelo CONCESSIONÁRIO, destinada a elevar os esgotos até a Caixa de Passagem. O 
CONCESSIONÁRIO deverá aceitar o pedido e executar a ligação a partir da mencionada 
Caixa de Passagem. Caberá ao CLIENTE todos os custos e responsabilidades decorrentes 
da construção, operação e manutenção da Estação de Bombeamento e de suas unidades 
complementares e/ou subsequentes. 

Artigo 25 - Caberá ao CONCESSIONÁRIO a 
responsabilidade de execução das obras, as especificações e o fornecimento de todos os 
materiais que compõem a ligação de água, inclusive o hidrômetro, assim como da ligação 
de esgoto, inclusive o tubo de inspeção e limpeza, de acordo com seus padrões 
construtivos, estabelecidos no Contrato de Concessão e seus Anexos. 

CAPÍTULO VII 
DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E 
ESGOTO 

Artigo 26 - As instalações prediais de água e esgoto 
serão executadas, obrigatoriamente, em conformidade com o presente regulamento, bem 
como as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), adotadas pelo CONCESSIONÁRIO. \\ ' 

Artigo 27 - A execução e conservação das instalações , ~ 
prediais de água e de esgoto serão efetuadas às expensas do CLIENTE, podendo o ( 
CONCESSIONÁRIO fiscalizar e/ou j~riaf quan9~ tecnicamente julgar .c'9r~iente. ~ }_ 

//f \ ~ \'\_ \\~ y , ,, D, 
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Artigo 28 - É vedada( o): 

a) a conexão da instalação predial com tubulações alimentadas com água não procedente 
da rede de distribuição do CONCESSIONÁRIO; 

b) a derivação de canalizações da instalação predial de água para abastecimento de outro 
prédio, exceto quando ocorrer o disposto no Artigo 20, Parágrafo Primeiro; 

c) a derivação de tubulações da instalação predial de esgoto para esgotamento de outro 
prédio, exceto quando ocorrer o disposto no Artigo 20, Parágrafo Segundo; 

d) o uso de dispositivos na instalação predial de água que possam prejudicar o sistema de 
abastecimento de água; 

e) o despejo de águas pluviais na instalação predial de esgotos e/ou rede coletora de 
esgotos; 

t) o uso de dispositivos ou elementos estranhos ao medidor de água que, de qualquer 
maneira, comprometa a apuração do consumo de água; 

g) o uso de dispositivos no medidor de esgoto que, de qualquer maneira, comprometa a 
apuração do volume de esgoto; 

h) violações dos lacres de segurança do medidor; 

i) despejo de esgoto sanitário, industrial ou de qualquer outra fonte potencialmente 
poluidora em galerias pluviais, córregos ou a céu aberto, independentemente da 
existência de rede coletora na via pública; 

j) o lançamento de efluentes no sistema publico de coleta que não estejam dentro dos 
padrões de conformidade estabelecidos pelo CONCESSIONÁRIO e legislação 
vigente, conforme o Capítulo XI deste Regulamento; 

k) o lançamento de óleos, graxas, estopas ou outros materiais sólidos e bem assim a 
utilização de qualquer meio que facilite a sua passagem, que possam prejudicar a coleta 
de esgoto; 

l) a remoção do cavalete, hidrômetro, tubo de inspeção e limpeza, e/ou ramal e ligação de 
água ou esgoto sem prévia autorização do CONCESSIONÁRIO; 

m) impedir o acesso ao hidrômetro para sua leitura, remoção, substituição, teste, aferição, 
manutenção, fiscalização ou verificação; ~ 

n) o plantio de árvores que possam danificar as tubulações de água e e~~~~endot:i) / ( 
inclusive, serem removidas as qu.fincotrare'hl,'~s co~.es; ~ (\ ,V ' 
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o) interferência de terceiros nos sistemas públicos de abastecimento de água/coleta de 
esgoto sem comunicação prévia ao CONCESSIONÁRIO. 

CAPÍTULOVID 
DOS RESERVATÓRIOS 

Artigo 29 - As edificações preferencialmente serão 
providas de reservação domiciliar de água, com volume dimensionado segundo as Normas 
Técnicas Brasileiras (ABNT) adotadas pelo CONCESSIONÁRIO. 

CAPÍTULO IX 
DOS PROJETOS 

Artigo 30 - Exige-se para fins do aceite do pedido da 
ligação de água ou de esgoto, a análise prévia dos projetos hidráulicos e/ou a vistoria da 
construção das instalações prediais nos seguintes casos: 

a. Indústrias; 

b. postos de serviço para lavagem de veículos automotores; 

c. instalações comerciais e públicas de grande porte; 

d. clubes recreativos, e 

e. condomínios horizontais e verticais. 

Artigo 31 - O CONCESSIONÁRIO poderá exigir a 
apresentação de projetos e/ou vistoria prévia das instalações prediais de qualquer prédio, 
sempre que as condições de abastecimento e/ou esgotamento sanitário possam interferir, 
significativamente, nos sistemas. · 

CAPÍTULO X 
DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Artigo 32 - O abastecimento de água deve garantir a 
quantidade demandada e a qualidade preconizada pelos padrões de potabilidade definidos 
pela legislação brasileira, Portaria Federal nº 36, de 19/01/90 - Ministério da Saúde. 

Parágrafo 1 º A responsabilidade do 
CONCESSIONÁRIO, aludida neste Artigo, corresponde ao produto fornecido até o ponto 
de entrega da água, caracterizado pelo cavalete. 

Parágrafo 2° - A reservação, utilização e garantia da 
qualidade após '? ponto de entrega, é de responsabilidade do CLIENTE, cabendo ao ,/;l;1 ~ 
CONCESSIONARIO orientar e escla~er fluanto aos métodos para ~ção da~~ 
qualidade. / /J 1 ,ll_ _ r1 A A G 
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CAPÍTULO XI 
DO LANÇAMENTO/COLETA DE ESGOTOS 
DOMÉSTICOS, INDUSTRIAIS E OUTRAS 
FONTES POTENCIALMENTE POLUIDORAS NO 
SISTEMA PÚBLICO. 

Artigo 33 - A coleta de esgotos deverá garantir as 
quantidades demandadas, conforme previsto nos projetos previamente aceitos e aprovados 
pelo CONCESSIONÁRIO, seguindo os padrões de qualidade da legislação vigente -
Decreto Estadual nº 8468, de 08/09/76 - Governo do Estado de São Paulo, ou outra que 
venha a substituí-lo. 

Parágrafo 1° A responsabilidade do 
CONCESSIONÁRIO, aqui citada, corresponde ao esgoto coletado, desde o ponto de 
coleta da ligação - Caixa de passagem ou TIL (Tubo de Inspeção e Limpeza) - seu 
afastamento até a disposição final e/ou tratamento, se existente. 

Parágrafo 2º - Conforme previsto no Capítulo VI, 
Artigo 22, o CONCESSIONÁ.RIO somente executará a ligação de esgoto com 
características de efluentes domésticos. Caso contrário e/ou esgotos tipicamente 
industriais, terão ligações condicionadas a normas internas do CONCESSIONÁRIO, 
aprovadas pelo PODER CONCEDENTE, aos órgãos de controle e fiscalização e também 
as normas legais vigentes para lançamentos de efluentes em redes públicas. 

Parágrafo 3° - Os ramais e as ligações de esgoto, bem 
como a sua coleta, nos imóveis com fontes próprias de abastecimento de água, estão 
condicionadas ao fornecimento, pelo CLIENTE, da identificação da fonte, suas 
características e outorga frente aos órgãos responsáveis para seu uso. A omissão dessas 
informações, por parte do CLIENTE, poderá promover a suspensão do fornecimento de 
água/coleta de esgotos por parte do CONCESSIONÁRIO, o qual deverá emitir prévio 
aviso com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo 4º - Caracterizada a viabilidade técnica do 
lançamento do efluente, diretamente na rede pública coletora de esgotos, mediante 
pareceres dos órgãos fiscalizadores e normas internas do CONCESSIONÁRIO, 
aprovadas pelo PODER CONCEDENTE, deverão ser obedecidas as seguintes condições 
gerais: 

a) observância ao artigo 19-A do Decreto Estadual n º 8468/76, ou outra legislação que 
venha a substituí-lo; f\l 

b) observância a normas internas do CONCESSIONÁRIO, aprovadas pelo PODER · ~ 
CONCEDENTE, com padrões específicos de lançamento para os diversos tipos de ( 
efluentes, diferentes dos valores fixados nos incisos IV e VIII do artigo 19-A ~~ ~ 
Decreto Estadual nº 8468/76, ou outra le~aç~o que venha substituí-lo. ~;l/ (_/ 0, 

/ / / \ ~ ~ ~~ . ,~. 1\ ,..._,, 
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Parágrafo 5º - O CONCESSIONÁRIO terá livre 
acesso às instalações internas do CLIENTE, para que possa efetuar a caracterização de 
seus efluentes mediante: 

a) realização de medições ou estimativas de vazão; 

b) coleta de amostras do efluente, e 

c) elaboração de análises "in loco" ou posteriormente em laboratório. 

Parágrafo 6° - Em decorrência de irregularidades 
constatadas no ponto de lançamento dos efluentes do CLIENTE em razão do não 
cumprimento do disposto neste regulamento e bem assim da legislação estadual 
reguladora, o CONCESSIONÁRIO: 

a) notificará o CLIENTE; 

b) notificará o órgão estadual ambiental responsável para suas providências, e 

c) aplicará penalidades próprias de acordo com suas normas internas para lançamento de 
efluentes em redes públicas coletoras. 

CAPÍTULO XII 
DOS LOTEAMENTOS, VILAS, CONJUNTOS 
HABITACIONAIS, DESMEMBRAMENTOS, 
EMPREENDIMENTOS DE OUTRA NATUREZA E 
ÁREAS DE EXPANSÃO 

Artigo 34 O CONCESSIONÁRIO deverá 
pronunciar-se em todos os projetos de loteamento, desmembramentos, condomínios e 
empreendimentos de outra natureza sobre a viabilidade dos respectivos sistemas de água e 
esgoto e aprovar o projeto e a execução destes sistemas, em conformidade com o Decreto 
Estadual nº 8468, de 08/09/76 - Governo do Estado de São Paulo, ou outra disposição 
legal que venha a substitui-lo, após prévia emissão da viabilidade total emitida pelo 
PODER CONCEDENTE. 

Parágrafo Único - O disposto no "caput" deste artigo 
deverá atender as exigências do Corpo de Bombeiros e a NBR 122118. 

Artigo 35 - O CONCESSIONÁRIO poderá delegar a "" 
terceiros, inclusive os diretamente interessados, a elaboração de projetos e execução das , ~ ( 
obras de extensão da rede de água e/ou de coleta e tratamento de esgotos, seus respectiv~ 

ramais e ligações, em relação ao que :0º ncte ~º· í\ . ~ ~ 
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Parágrafo 1° - As diretrizes para elaboração de projetos 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, quando realizados pelo interessado, 
serão fornecidas pelo CONCESSIONÁRIO mediante solicitação, acompanhada do 
projeto da área no qual conste a localização das vias públicas mais próximas deste. 

Parágrafo 2° - O projeto elaborado, atendendo às 
diretrizes do CONCESSIONÁRIO, deverá ser apresentado para apreciação. Caso 
aprovado, será concedida a autorização para execução dos serviços mediante solicitação do 
interessado, condicionada à fiscalização do CONCESSIONÁRIO. 

Parágrafo 3° - As redes de distribuição de água e de 
coleta de esgoto, demais instalações e terrenos necessários à sua operação, deverão figurar 
no projeto com a indicação de que serão doadas ao Sistema Público. 

Parágrafo 4° - Para as áreas dentro do perímetro 
urbano, definido no Anexo IV do Contrato de Concessão, a elaboração de projetos e a 
execução das obras, dentro do perímetro do loteamento, ficarão às expensas do loteador, 
sendo que a ipterligação com as redes existentes será de responsabilidade do 
CONCESSIONARIO. 

Parágrafo 5º - Para áreas fora do perímetro urbano, 
definido no Anexo IV do Contrato de Concessão, a elaboração de projetos, a execução das 
obras, o eventual tratamento próprio de esgotos/efluentes dentro do perímetro do 
loteamento, e a interligação com as redes existentes, inclusive as ampliações necessárias e 
suas implicações, ficarão às expensas do loteador ou empreendedor. 

Artigo 36 - Aplicam-se às vilas, conjuntos habitacionais 
ou condomínios horizontais, empreendimentos de outra natureza e/ou áreas de expansão, 
as disposições relativas aos loteamentos, sendo que as edificações existentes nesses locais 
terão, individualmente, ligações prediais de água e de esgoto, conectadas à rede de 
abastecimento e de coleta de esgoto, respectivamente. 

CAPÍTULOXID 
DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ÁGUA 

Artigo 37 - Toda ligação predial será provida de 
medidor de água devidamente lacrado e instalado em abrigo e cavalete, conforme padrão 
do CONCESSIONÁRIO. 

Parágrafo 1 º - O dimensionamento do medidor de água 
será efetuado pelo CONCESSIONÁRIO de acordo com as características do consumo 
preestabelecidas na Tabela 7.2.1.A do Edital, do Contrato de Concessão, seus Termos de ~ 1 

Aditamento e deste Instrumento. , ~ 

Parágrafo 2º - Enquanto não for instalado o medidor d~ 
água, na forma prevista neste artigo, o consumo será arbitrado em l 5m3 /mês/economia, r 
para o ~ornecimento de água/col/r1ta esgotos~c orme item 7.2. IRd do ditai de'~ · ~ 
Concessao. /' ~ \ (~' 

( 1 í1- />/ /} \ • ") 
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Parágrafo 3° - No caso do CLIENTE solicitar uma 
ligação com medidor super dimensionado, deverá ser firmado um acordo nos termos do 
Artigo 61 , observado o consumo mínimo mensal, com cobrança da tarifa segundo a 
categoria de uso, proporcional à vazão do medidor de acordo com a seguinte tabela: 

VOLUME MÍNIMO/m3/mês x DIÂMETRO - VAZÃO HIDRÔMETRO 

Diâmetro Q (nom.) Vol. (min.) 
(pol.) (m3/h) (m3) 
%" 1,5 10 
%" 2,5 17 
1" 3,5 23 
I " 5,0 33 
1 1h" 10 67 
2" 15 100 
3" 55 366 
4" 90 600 

Artigo 38 - O livre acesso ao local do medidor de água 
será assegurado pelo CLIENTE, sendo vedado impedi-lo com qualquer obstáculo que 
dificulte a remoção do mesmo, a apuração do consumo e a sua fiscalização . 

Parágrafo Único - Caso se impeça o livre acesso ao 
medidor, o CONCESSIONÁRIO poderá, sem prejuízo do disposto no Artigo 49, arbitrar 
consumos para o ciclo de venda, de acordo com a média do último trimestre. 

Artigo 39 - Somente o CONCESSIONÁRIO poderá 
instalar, substituir ou remover o medidor de água, bem como fazer modificações 
hidráulicas em seu local de instalação. 

Artigo 40 - O CLIENTE poderá solicitar ao 
CONCESSIONÁRIO teste, aferição e/ou calibração do medidor de água, mediante 
pagamento das despesas de que trata a Tabela 7.2.1.B do Contrato de Concessão e normas 
internas do CONCESSIONÁRIO. 

Artigo 41 - O CLIENTE é responsável pela 
conservação do medidor de água perante o CONCESSIONÁRIO e responderá, inclusive, 
por furto, perda ou danos no aparelho. 

Parágrafo 1 º - Em caso de fraude ou dano no medidor, 
o consumo será arbitrado pelo CONCESSIONÁRIO em função das características do 
consumo e de regulamentação interna do CONCESSIONÁRIO. As despesas com a 
substituição do hidrômetro serão às expensas do CLIENTE. 

Parágrafo 2º - Em caso de furto ou perda do medidor, o r;-;;;ft, 
consumo será arbitrado pelo CONCESSION~RIO de J'?ordo com o parágra\0i~nico doL/ ~ 
Artigo38. ~ \ ~ .....-i ~ y [ ,/! ~ 
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CAPÍTULO XIV 
DO VOLUME DE ESGOTO MEDIDO OU 
ESTIMADO 

Artigo 42 - A critério do CONCESSIONÁRIO, a 
ligação de esgoto poderá ser provida de medidor de esgoto. 

Parágrafo 1 º - O dimensionamento, as características 
técnicas e a forma de instalação do medidor de esgoto serão determinados pelo 
CONCESSIONÁRIO de acordo com o volume e as características do despejo. 

Parágrafo 2º - A ligação de esgoto desprovida de 
medidor terá o volume estimado nos termos do Artigo 53. 

Parágrafo 3° - As despesas de aquisição, instalação e 
manutenção, inclusive manutenção periódica e aferição, ficarão às expensas do 
CLIENTE/Usuário. 

Artigo 43 - O livre acesso ao local do medidor de esgoto 
será assegurado pelo CLIENTE, sendo vedado impedi-lo com qualquer obstáculo que 
dificulte a remoção do mesmo, a apuração do volume e a sua fiscalização. 

Parágrafo l° - Diante do impedimento, previsto neste 
artigo, o CONCESSIONÁRIO poderá arbitrar os consumos para o ciclo de venda, de 
acordo com a média do último trimestre . 

Parágrafo 2° - Quando não cessadas as ocorrências 
previstas no "caput" deste Artigo, por três ciclos consecutivos de venda, poderá o 
CONCESSIONÁRIO interromper o fornecimento de água, bem como, suspender o 
serviço de coleta de esgoto CLIENTE/Usuário com prévio aviso de no mínimo 30 dias. 

Artigo 44 - Somente o CONCESSIONÁRIO poderá 
instalar, substituir ou remover o medidor de esgoto, bem como, fazer modificações em seu 
local de instalação. 

Parágrafo Único - As despesas com eventuais 
modificações, quando solicitadas pelo CLIENTE/Usuário correrão às suas expensas. 

Artigo 45 - O CLIENTE poderá solicitar ao 
CONCESSIONÁRIO calibração e/ou aferição do medidor de esgoto, sendo cobrado o 
serviço às suas expensas, pelo que lhe será oferecido prévio orçamento. \ e Artigo 46 - O CLIENTE é responsável pela 
conservação do medidor de esgoto perante o CONCESSIONÁRIO~re ponderá,/:y;:i 
inclusive, por furto, perda ou danos no ap~o. , h) ~ __ l 

/ // \ ;f JA '"""' /11 /J . 1 r-
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Parágrafo Único - Em caso de furto, perda, fraude ou 
dano no medidor, o consumo será arbitrado pelo CONCESSIONÁRIO, em função das 
características do consumo e de regulamentação interna do CONCESSIONÁRIO. As 
despesas com a substituição do hidrômetro serão às expensas do CLIENTE. 

CAPÍTULO XV 
DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS 

Artigo 47 - Caberá ao CONCESSIONÁRIO efetuar o 
abastecimento de água e esgotamento sanitário de forma contínua e permanente, salvo as 
interrupções para manutenção, caso fortuito ou força maior conforme estabelecido no 
Contrato de Concessão. 

Parágrafo Único - As interrupções dos serviços, na 
forma prevista neste Artigo, deverão ser amplamente divulgadas, com indicação das zonas 
prejudicadas e dos prazos prováveis necessários à normalização dos serviços. 

Artigo 48 - Nos casos de estiagem prolongada que 
ensejam declaração de situação de emergência ou calamidade pública ou nos casos de 
anormalidade do abastecimento, provocados por motivo de força maior o 
CONCESSIONÁRIO poderá estabelecer planos de racionamento para reduzir as 
conseqüências da falta de água ao mínimo. 

Parágrafo 1° - Nos casos dos planos de racionamento 
citado neste Artigo, o CONCESSIONÁRIO poderá contemplar prioritariamente: 
hospitais, postos de saúde, escolas, asilos, orfanatos, creches e similares. 

Parágrafo 2º - O CONCESSIONÁRIO poderá impor, 
em conjunto com o plano de racionamento, normas de restrição ao consumo de água. 

Parágrafo 3º - O CONCESSIONÁRIO poderá impor 
penalidades aos infratores das normas de restrição de consumo, nos termos da legislação 
pertinente em vigor. 

Artigo 49 - O abastecimento de água/coleta de esgoto 
do CLIENTE será interrompido pelo CONCESSIONÁRIO nos seguintes casos, com 
possibilidade de multas, sanções ou penalidades: 

a) falta de pagamento da conta de água; 

b) irregularidades no ramal e na ligação predial; 

c) solicitação do CLIENTE; 

d) interdição; 
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e) quando o CLIENTE possuir fonte própria de água e impedir o CONCESSIONÁRIO 
de implantar os meios para o faturamento do serviço de coleta de esgoto; 

f) nos termos do artigo 33, parágrafo 3 º; 

g) nos termos do artigo 38; 

h) nos termos do artigo 43; 

i) nos termos do artigo 48, parágrafo 3°, e 

j) ocorrência do previsto nas alíneas do artigo 28. 

Parágrafo Único - Ocorrendo a interrupção do 
fornecimento de água/coleta de esgoto, consoante as hipóteses previstas nas letras "a" e "e" 
do Artigo 49, o CONCESSIONÁRIO poderá emitir duplicatas por prestação de serviço, 
cujo pagamento será exigido independentemente da interrupção do abastecimento de água 
e ou coleta de esgoto. 

Artigo 50 - A interrupção será efetivada após 
notificação prévia ao CLIENTE. 

Artigo 51 - Correrão por conta do CLIENTE as 
despesas com a interrupção e com o restabelecimento do abastecimento de água/coleta de 
esgoto, nos casos previstos no Artigo 49 inclusive, as despesas relacionadas com a 
cobrança, tais como entrega de avisos de débito, cobrança cartório ou cobrança judiciária. 

CAPÍTULO XVI 
DA TARIFA 

Artigo 52 - Os serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário prestados pelo CONCESSIONÁRIO, serão remunerados sob a 
forma de tarifas, atualizadas periodicamente, e revisadas quando necessário conforme 
estabelecido no Edital e no Contrato de Concessão e seus Termos de Aditamento. 

Artigo 53 - A tarifa de esgoto será fixada com base na 
tarifa de água e, em determinados casos, acrescida de uma parcela relativa ao grau poluente 
do efluente, prevista na Tabela 7.2. 1.C do presente Regulamento, e em conformidade com 
as normas do CONCESSIONÁRIO, previstas no parágrafo 2° do Artigo 33, deste 
Regulamento. 

Artigo 54 - As atualizações e rev1soes periódicas 
somente incidirão sobre os volumes fornecidos e coletados após a data em que entrar em 
vigor~ ou seja, a atualização/revisão con~~pão seij(Jetroativa aos ~W9\l)PeS já 
ocomdos. ( / \ ~ '!"'\ ,.1..W l 
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CAPÍTULO XVII 
DO FATURAMENTO E COBRANÇA 

Artigo 55 - As tarifas serão cobradas por meio de conta 
emitida por ciclo de venda que será entregue ao CLIENTE antes do seu vencimento, no 
prazo mínimo de 1 O (dez) dias. 

Artigo 56 - O pagamento das contas poderá ser efetuado 
em agencias bancárias cadastradas, postos de atendimento ao usuário e/ou outros 
estabelecimentos autorizados como agências de correios ou mesmo lotéricas. 

Parágrafo l º De comum acordo entre 
CONCESSIONÁRIO e CLIENTE as contas poderão ser colocadas em débito 
automático. 

Parágrafo 2º - Fica estabelecido que o não recebimento 
das contas, por parte do CLIENTE, não o desobriga de seu pagamento. 

Parágrafo 3º - O pagamento de uma conta não 
implicará na quitação de débitos anteriores, porventura existentes. 

Artigo 57 - Nos imóveis onde houver mais de uma 
economia e apenas uma ligação de água e/ou esgoto, a tarifa será cobrada em uma única 
conta, pela média do consumo das economias aplicada a faixa de consumo da Tabela 
7.2.1.A do Edital, do Contrato de Concessão, seus Termos de Aditamento e neste 
Regulamento. 

Parágrafo Único - Nos imóveis onde houver mais de 
uma ligação de água e/ou esgoto e apenas uma economia, os volumes apurados em cada 
uma serão somados emitindo-se uma única conta, observando-se os preços da Tabela 
7.2.1.A calculados pelo volume total. 

Artigo 58 - A conta será suspensa, do cadastro 
comercial, a pedido do CLIENTE ou por iniciativa do CONCESSIONARIO, quando 
ocorrer supressão da ligação, nos seguintes casos: 

a) desocupação; 

b) demolição; 

c) nos termos previstos no Artigo 49, e 

d) incêndio. 

partir do ciclo ,de venda posterior, a pedido do CLIENTE ou por iniciativa do 
CONCESSIONARIO, quando ocorrerem os seguintes casos: uW t 

a) fusãoouacréscimodeeconomia; //r \ ~ ~-~ ( ~ 
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c) outras definidas pelo CONCESSIONÁRIO. 

Artigo 60 - Os prédios que possuem fontes próprias de 
abastecimento e não possuem sistema de medição do seu volume de esgoto deverão 
obrigatoriamente possuir medição de sua fonte própria, a qual servirá para fins de 
faturamento e cobrança do volume de esgotos coletados pela rede do 
CONCESSIONÁRIO. 

Parágrafo Único - No caso de impedimento de se 
cumprir o disposto no "caput" deste Artigo, por iniciativa do CLIENTE, o volume de 
esgoto para efeito de faturamento e cobrança será arbitrado em função da vazão nominal da 
fonte própria. 

CAPÍTULO XVIII 
DAELABORACÃODECONTRATOS 

Artigo 61 - O CONCESSIONÁRIO poderá firmar 
contratos de prestação de serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos com 
CLIENTES em condições especiais, a partir de preços acordados entre as partes. 

Parágrafo Único Da mesma forma o 
CONCESSIONÁRIO poderá firmar contratos de prestação de serviços de abastecimento 
de água e coleta de esgotos, em instalações provisórias, tais como: canteiros de obras, 
parques de diversão, circos, recintos de exposições, entre outros, cobrando 
antecipadamente a taxa de ligação e a tarifa de fornecimento por estimativa. 

CAPÍTULO XIX 
DAS ISENÇÕES E TARIFAS REDUZIDAS 

Artigo 62 - Somente serão admitidas isenções de 
pagamento de contas devidas ao CONCESSIONÁRIO, na hipótese prevista na Cláusula 
Sexta do Contrato de Concessão que este Regulamento integra como Anexo V. 

Artigo 63 - O CONCESSIONÁRIO somente prestará {\_
serviços com tarifas reduzidas, na hipótese prevista na Cláusula Quinta do Contrato de ' ~ ( 

Concessão que este Regulament:~n:::::;:m:::xo :· As tarifas reduzidas serão __,-., :J 
estabelecidas aplicando-se os custos d~.~eirt faixa /Je consumo, da . yategoria ~ 
correspondente, ao volume apurado na m~~ \ ~ 1-- 1 1 lfl/ rA 
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CAPÍTULO XX 
DO CONSUMO MÉDIO 

Artigo 64 - Na impossib il idade de leitura ou na 
constatação do medidor avariado, sem condição de leitura e/ou parado durante o ciclo de 
venda, o consumo de água/coleta de esgoto será estimado até o restabelecimento da 
medição, de acordo com o consumo médio faturado do último trimestre, porém nunca 
inferior ao consumo/coleta mínimo. 

CAPÍTULO XXI 
DA CARACTERIZAÇÃO DE ECONOMIA 

Artigo 65 - Para efeito deste Regulamento, considera-se 
como uma economia: 

1) RESIDENCIAL 

a) cada casa, apartamento residencia l, ou terreno com, no mínimo, um ponto de 
consumo; 

b) todo pequeno comércio com um ún ico ponto de água (torneira, bebedouro) 
mais uma casa ou apartamento, e 

c) todo imóvel para o fim a que se destina, a construir ou em construção, com 
ligação. 

li) COMERCIAL 

a) todo imóvel ocupado por uma única pessoa jurídica de natureza comercial com 
ligação; 

b) todo imóvel ocupado para fins exclusivamente comerciais, com ligação, e 

c) todo imóvel para o fim a que se destina, a construir ou em construção, com 
ligação. 

ill) INDUSTRIAL 

a) todo ou parte do imóvel para fins industriais, ocupado por uma única pessoa 
jurídica, de natureza industrial, com ligação; \\ 

b) todo imóvel ocupado para fins industriais, com ligação, e ~ 
c) todo imóvel para o fim a que se destina~ a construir ou em construção, com 

1 

ligação. rl ( /] .A . . 1 J 
/ / \ ~ u- .. J-W1/ 1//1 A 
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a) todo ou parte do imóvel para fins públicos ou de uso de entidades públicas, 
ocupado por uma única pessoa jurídica, com ligação; 

b) todo imóvel ocupado para fins exclusivamente públicos, com ligação, e 

c) todo imóvel para o fim a que se destina, a construir ou em construção, com 
ligação. 

V) RESIDENCIAL POPULAR 

a) cada imóvel, exceto condomínio ou parte dele, com ligação independente com 
um ponto de consumo ou instalação predial completa. 

Parágrafo 1°- As economias consideradas Residencial 
Popular, serão definidas a critério do PODER CONCEDENTE, através do Centro de 
Promoção Social Municipal - CEPROSOM, sendo que o CONCESSIONÁRIO deverá 
ser comunicado de forma expressa e não poderão ultrapassar o número de 5.000 (cinco 
mil) economias. 

Parágrafo 2° - Para a obtenção do beneficio da tarifa 
Residencial Popular, a edificação objeto da alteração de categoria não poderá ser parte de 
condomínio e deverá estar adimplente com os pagamentos dos consumos de água/coleta de 
esgotos sanitários. 

Parágrafo 3° - Perderão o direito ao beneficio da tarifa 
Residencial Popular, os beneficiados que incorrerem nas infrações previstas nos Artigos 49 
e parágrafo único, 58 e 59 deste Regulamento. 

Parágrafo 4° - No caso de constatação de motivos e 
fundamentos que justifiquem, por parte do CONCESSIONÁRIO, o cancelamento do 
beneficio da Tarifa Residencial Popular, este comunicará, com antecedência, ao 
CEPROSOM. 

Artigo 66 - Para os prédios com utilidade mista, ou seja 
comercial e residencial, para efeito de cadastro de distribuição do consumo, considera-se 
como uma economia comercial, cada grupo de 4 (quatro) lojas, salas ou conjuntos 
comerciais ou fração de 4 com instalação predial de água em comum, ou cada sala ou loja 
com instalação completa. 

CAPÍTULO XXII 
DA CLASSIFICACÃO E DO CONSUMO DO f 
CLIENTE /~ ~ 

~ . 

Artigo 67 - Os CLIENTE_~m função da caract~~~\i~ 
da economia que lhes corresponde, são classi~s {m qu~~ategorias de uso: _jf}t\ ( ......... , 
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1) Residencial: economia ocupada exclusivamente para fins de moradia; 

1.1) Residencial Popular: aquelas definidas pelo PODER CONCEDENTE nos termos 
do Artigo 65, alínea V e seus parágrafos; 

2) Comercial: economia ocupada para o exercício de atividades comerciais, com 
utilização da água exclusivamente para finalidades sanitárias; 

3) Industrial: economia ocupada para o exercício de atividades industriais; 

4) Pública: economia ocupada para o exercício de atividades de orgaos da 
Administração direta ao Poder Público, Autarquias e Fundações, hospitais, asilos, 
orfanatos, albergues e demais instituições de caridade, instituições religiosas, 
clubes, organizações cívicas e políticas, entidades de classe e sindicais , legalmente 
constituídos. 

Parágrafo Único Mediante decisão do 
CONCESSfONÁRIO, e comprovada necessidade de alteração, serão redefinidos os 
CLIENTES que comporão cada grupo dessas categorias de uso. 

Artigo 68 - O Consumo de água e o volume de esgoto 
dos CLIENTES se classificam em: 

a) consumo de água medido; 

b) consumo de água estimado; 

c) consumo mínimo de água; 

d) consumo médio de água; 

e) consumo excedente de água; 

t) volume de esgoto medido; 

g) volume de esgoto estimado; 

h) volume mínimo de esgoto; 

i) volume médio de esgoto; 

j) volume excedente de esgoto. 
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CAPÍTULO XXIII 
DAS INFRACÕES E PENALIDADES 

Artigo 69 - As contas não quitadas até a data de seu 
vencimento, independentemente da categoria de uso, serão majoradas pela aplicação de 
uma multa moratória, equivalente a 10% (dez por cento), que incidirá sobre seu valor 
nominal reajustado. 

Artigo 70 - As penalidades decorrentes do não 
cumprimento do presente Regulamento serão definidas em norma específica, aprovada 
pela Diretoria do CONCESSIONÁRIO. 

CAPÍTULO XXIV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 71 - Os diversos serviços prestados pelo 
CONCESSIONÁRIO, o abastecimento de água potável, a coleta e o tratamento de esgoto 
sanitário, serão remunerados de acordo com as proposições do CONCESSIONÁRIO ao 
PODER CONCEDENTE e por este aprovados. 

Artigo 72 - As normas referentes à execução deste 
Regulamento serão aprovadas pelo CONCESSIONÁRIO. 

Artigo 73 - A critério do CONCESSIONÁRIO, em 
função de norma interna regulamentadora, os casos de excessivo consumo, causado pelas 
mais diversas razões, serão tratadas de forma especial, mediante a eventual aplicação de 
índices redutores, parcelamentos e reparcelamentos de contas, sempre com crítica prévia as 
leituras efetuadas, antes da emissão das contas respectivas. 

Artigo 74 - Os casos omissos ou de dúvida na aplicação 
deste Regulamento, serão resolvidos pelo CONCESSIONÁRIO em conjunto com o 
PODER CONCEDENTE. 

CAPÍTULO ESPECIAL 
DA ESTRUTURA DAS TARIFAS 

Para fins de tarifação, tanto do serviço de abasteci ento 
de água como do serviço de coleta e tratamento de esgotos sanitários, o volume de água 
consumido (m3/mês) em cada economia será dividido em Classes de Consumo por .r " 

Categoria de Uso. Estas classes são caracterizadas por faixap crescentes ~de- ~~l~~;o, ~ ~ ' 
quais são identificadas na tabela a seguir: ~ \ , -..J11JV {!fY A, 
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CLASSES DE CONSUMO 

CÓDIGO FAIXAS 
(m3 /mês/economia) 

Rl O a 15 
R2 16 a 30 
R3 31a60 
R4 61 a 100 
R5 Acima de 100 

RP 1 O a 15 
RP2 16 a 30 
RP 3 31 a60 
RP 4 61a100 
RP5 Acima de 100 

Cl O a 15 
C2 16 a 30 
C3 3 1 a60 
C4 61 a 100 
C5 Acima de 100 

11 O a 15 
12 16 a 30 
13 31a 60 
14 6 1 a 100 
J 5 Acima de 100 

PI O a 15 
P2 16 a 30 
P3 31a 60 
P4 61a100 
P 5 Acima de 100 

Periodicamente, ao longo do período da Concessão, 
sempre que fatos conjunturais o justificarem, as Classes de Consumo retratadas na tabela 
anterior poderão ser reavaliadas e modificadas. 

Parágrafo 1 º - Os estudos a esse respeito serão ~J ' 
submetidos à apreciação e aprovação da Prefeitura Municipal. '~ 

Parágrafo 2° - Quando a proposta de alterações partir do S 
PODER CONCEDENTE, o CONCESSIONÁRIO deverá efetuar a análi se dos reflexos _ 1 
que causarão no equilíbrio econômico-financeiro da mesma e apresent~ara sição,~ 
quando necessário. /] f fJ ~~ 

/ /! \ lfr7 ~ - li ;1 . ( )' 
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A estrutura tarifária preestabelecida e bem assim os 
serviços se representam pelas tabelas e itens a seguir: 

TABELA N ° 7.2.1-A 
ESTRUTURA TARIFÁRIA PREESTABELECIDA 
SERVIÇO MEDIDO 
(por economia) 

CATEGORIAS DE USO CLASSES DE CONSUMO 
CODIGO FAIXA 

(m3/mês.econ) 

RESIDENCIAL R 1 o a 15 
R. 2 16 a 30 
R. 3 31 a 60 
R. 4 61 a 100 
R. 5 acima de 100 

RESIDENCIAL POPULAR RP 1 o a 15 
RP. 2 16 a 30 
RP. 3 31 a 60 
RP. 4 61 a 100 
RP. 5 acima de 100 

COMERCIAL c 1 o a 15 
c. 2 16 a 30 
e. 3 31 a 60 
C.4 61 a 100 
e. 5 acima de 100 

INDUSTRIAL I l O a 15 
I. 2 16 a 30 
1. 3 31 a 60 
I. 4 61 a 100 
I. 5 acima de 100 

PÚBLICA p 1 O a 15 
P. 2 16 a 30 
P. 3 31 a 60 
P. 4 61 a 100 
P. 5 acima de 100 

TRA - Tanfa Referencial de Agua dada em R$/m3 
TRE - Tarifa Referencial de Esgoto dada em R$/m3 

TARIFAS 
AGUA ESGOTO 
(R$ m3) (R$ m3) 

0.40 xTRA 0.40 xTRE 
1.00 xTRA 1.00 X TRE 
1.50 x TRA 1.50 X TRE 
2.00 X TRA 2.00 X TRE 
2.50 X TRA 2.50 xTRE 

0.20 xTRA 0.20 xTRE 
0.85 X TRA 0.85 X TRE 
1.50 X TRA 1.50 X TRE 
2.00 x TRA 2.00 X TRE 
2.50 X TRA 2.50 xTRE 

0.90 xTRA 0.90 xTRE 
1.50 X TRA 1.50 X TRE 
2.50 X TRA 2.50 X TRE 
3.50 x TRA 3.50 x TRE 
4.50 X TRA 4.50 xTRE 

1.00 xTRA 1.00 xTRE 
1.60 xTRA 1.60 x TRE 
2.60 X TRA 2.60 X TRE 
3.60 x TRA 3.60 X TRE 
4.60 X TRA 4.60 xTRE 

0.50 xTRA 0.50 xTRE 
1.10 X TRA 1.10 X TRE 
1.60 X TRA 1.60 x TRE 
2.10 X TRA 2.10 x TRE 
2.60 X TRA 2.60 xTRE 
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TABELA 7.2.1.B. 
TABELA DE PRESTAÇÃO DE SERVJÇOS 

N.º SERVIÇOS CODIGO TARIFAS (R$) 
01 Conserto de cavalete%" A1 18,93 X TRA 
02 Substituição de hidrômetro de %" danificado A2 37,72 X TRA 
03 Conserto de ligação de água de %" danificada A3 44,48 X TRA 
04 Conserto de ligação de esgoto de 4"danificada El 97,33 XTRE 
05 Religação de água no cavalete A4 35,23 X TRA 
06 Religação de água na ligação ou por outros meios AS 55,55 X TRA 
07 Supressão da ligação de água A6 74,83 X TRA 
08 Vistoria Domiciliar até duas economias A7 17,02 XTRA 
09 Ligação de á.irua de %" sem pavimento A8 135, 18 X TRA 
10 Instalação de caixa na calçada quando de execução de A9 71,78 XTRA 

ligação de água de %" ou remanejamento 
li Ligação de esgoto de 4" sem pavimento E2 167,74 X TRE 
12 Seirunda via de conta A 10 l ,79XTRA 
13 Declaração negativa de débitos All 1,79 X TRA 
14 Aferição de hidrômetro 1,5 a 5 m3/h A 12 27,04 X TRA 
15 Aferição de hidrômetro acima de 5 m3 /h A 13 85,23 X TRA 
16 Teste de hidrômetro 1,5 a 5 m3/h A 14 17,02 XTRA 
17 Pavimentação em metro linear A 15 25,55 XTRA 
18 Remanejamento de ligação de água de %" inferior a 2 A 16 54,12 X TRA 

metros 
19 Remanejamento de ligação de água de 314" superior a 2 A 17 210XTRA 

metros 
20 Conserto de rede de água danificada A 18 Conforme custo 

apurado 
21 Conserto de rede de esgoto danificada E3 Conforme custo 

apurado 



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 2 (DOIS) AO 
CONTRA TO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E 
TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DE LIMEIRA. 

fl .29. 

TABELA 7.2.1.C. 
PARCELA RELATIVA AO GRAU POLUENTE DO 
EFLUENTE 

A Equação Tarifária Geral (ETG), em R$/Kg, a ser 
aplicada aos estabelecimentos não residenciais que lançam seus efluentes nas redes de 
coleta de esgoto é definida conforme o seguinte: 

ETG = ( A + B + C ) 

onde: 

A = Valor relativo a concentração média mensal de MO x vazão medida mensal x 1 TRE 

B =Valor relativo a concentração média mensal de SST x vazão medida mensal x 1 TRE 

C = Valor relativo a concentração média mensal de SIT x vazão medida mensal x 100 TRE 

MO (Matéria Orgânica): Concentração média mensal excedente nos dias trabalhados, em relação 
ao previsto na presente norma, em Kg/m3

, de matéria orgânica (MO) conforme a seguinte equação: 
(2 X DBOs a 20° c + DQ0)/3 

SST (Sólidos Suspensos Totais): Concentração média mensal excedente nos dias trabalhados, em 
relação ao previsto na presente norma, em Kg/m3

, de Sólidos Suspensos Totais . 

SIT (Substâncias Inibidoras e Tóxicas ao processo de tratamento): Concentração média mensal 
(Kg/m3

) excedente nos dias trabalhados, em relação ao previsto para cada um dos parâmetros 
constantes nas normas internas do concessionário. 

TRE: Tarifa Referencial de Esgoto dada em R$/Kg 
DBOs: Demanda Bioquímica de Oxigênio, durante 5 dias, a 20° C. 

DQO: Demanda Química de Oxigênio. é!.._ cli 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

As demais Cláusulas do Contrato de Concessão original 
de 02 de junho de 1995 e as do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Concessão 
de 26 de janeiro de 2001, que não conflitem com este Termo de Aditamento de nº 2, 
permanecem em suas formas e inteiros teores. 

~ ~ :=J, \ 
~DE AZEVEDO FILHO 

- Representante legal da Su yonnaise des Eaux -
........... 

FERNÍ!':'ood:~J!i~ ALBERNAZ 
- Presidente da Águas de Limeira S/A -

~v~ 
RUI JORGE MOREIRA RIBEIRO RODA 

- iretor Geral da Águas de Limeira SI A -

TESTEMUNHAS: 

o de Água e Esgoto de Limeira - SAAE ~ 

..J'Li."""'ª l!J.rislina efSa~r"'~·0·• 1• · • .!L . .c .. ,.,,.. •• ~aA""• 









ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL TERMO DE ADITAMENTO Nº4(QUATRO) 
AO CONTRA TO DE CONCESSÃO DOS 
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE 
ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO 
DE LIMEIRA. 

Pelo presente instrumento de Termo de Aditamento nº 4 (quatro) ao Contrato de 
Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgotos 
Sanitários do Município de Limeira, firmado em dois de junho de 1995, as partes 
signatárias do mesmo a saber: 

1-MUNICIPIO DE LIMEIRA. inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.132.495/0001-40. com 
sede no Paço Municipal sito na Avenida Dr. Lauro Corrêa da Silva, nº 3800, Residencial Adélia 
Cavichia Grotta, nesta cidade e Comarca de Limeira, Estado de São Paulo, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS PEJON, brasi leiro, casado, administrador de 
empresas, portador do RG. nº 5.538.723-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 409.67 1.078-49. residente e 
domiciliado nesta cidade de Limeira - SP, na rua Visconde do Rio Branco. nº 191. apartamento 22. 
Centro: 

2-CBPO ENGENHARIA L TOA., atual denominação da Companhia Brasileira de 
Projetos e Obras. empresa privada com sede na Avenida Nações Unidas. n" 4777. 7° andar. Alto de 
Pinheiros, Capital, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 61.156.410/0001-1 O, neste ato representada pelo 
Sr, ROMILDO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA/SP 
Nº27969-D edo CPF/MF. nº 316.109.197-34, residente e domiciliado na Rua Marcos Mélega, 150, 
6° andar - São Paulo. e pelo Sr. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, 
solteiro, Engenheiro Civil , portador do RG.Nº7.730.356- SSP/SP, CREA/SP 130.337-D, e do 
CPF/MF. NºOl5 .225.538-94. residente e domiciliado na Rua General Artigas, 164, apt.201, Leblon, 
Rio de Janeiro. 

3-0NDEO SERVICES , sucessora da SUEZ, sociedade anônima francesa, com sede na 
Rue de Port, nº 127, Nanterrc, França, matriculada no Registro de Comércio sob o nº 542062559, 
neste ato representada pelo Sr. NEWTON DE LIMA AZEVEDO J UNIOR, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador do RG. nº 3.993.530 e do CPF/MF. 11°610. 185.388-87. residente e domiciliado 
na Rua Alcino Braga, nº 62- aptº 51 , São Paulo - SP, e 

4-ÁGUAS DE LIMEIRAS/A. com sede na rua Boa Morte, nº 725. Limeira. Estado de São 
Paulo. inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 00.585.900/000 1-48. concessionária dos serviços de 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos sanitários no Município de Limeira, 
representada por seu Diretor Presidente Sr. FERNANDO ARIANI MANGABEIRA 
ALBERNAZ. brasileiro. casado, engenheiro, portador do RG. nº 5.712.047 e do CPF/MF nº 
931.993.418-53, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira, S.P., na avenida Carlos Alberto 
Catapani, nº 118, Portal das Rosas e por seu Diretor Geral Sr. RUI JORGE MOREIRA 
RIBEIRO RODA. português. casado. economista. portador do R.N.E. nº V321056-K e do CPF/MF 
nº 526. 700.662-91. residente e domiciliado nesta cidade de Limeira - SP - na Rua Deputado 

Octav;oLopres,nº387, apt~~ é? K ~( 

\

1 

•• OC1'VIO AI~~'~'~~,::~;;.~,~~ \ < ~ 
' \ 1 y\ / '":;'.'!'~:~"; '"''""'"' { ,J \ ~ e:•~ 
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CONSIDERANDO o disposto no processo administrativo de n" 46.003/02. da Prefeitura 
Municipal de Limeira. 

ACORDAM 

CLAUSULA PRIMEIRA - A Estrutura Tarifária do Contrato de Concessão assinado em 
02 de junho de 1995, Tabela 7.2.1-A, alterada pelo Termo de Aditamento de nº 2(dois) de 22 de 
abril de 2002, fica alterada a partir desta data e passa a ser representada pelo anexo I do presente 
Termo de Aditamento. 

CLAUSULA SEGUNDA - Fica fuzendo parte integrante deste Termo de Aditamento. 
como se aqui houvesse sido transcrito. o processo administrativo de n1

' 46.003 de 19 de dezembro 
de 2002. 

CLAUSULA TERCEIRA - As demais Cláusulas do Contrato de Concessão original 
de 02 de junho de 1995, as do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Concessão de 
26 de janeiro de 2001 as do Termo de Aditamento nº 2 ao Contrato de Concessão de 22 de 
abril de 2002, e as do Termo de Aditamento de nº 3 ao Contrato de Concessão de 21 de 
outubro de 2002, que não conflitem com as do presente Termo de Aditamento de nº 4, 
permanecem em suas formas e inteiros teores. 

Limeira 

ROMILDO JOSÉ 
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ANEXO 1 DO TERMO DE ADITAMENTO DE Nº 
4 (QUATRO) AO CONTRA TO DE CONCESSÃO 
DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, COLETA E T RATAMENTO DE ESGOTOS 
SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE Ll l\ITEIRA. 

TABELA Nº 7.2.1-A 
ESTRUTURA TARIFÁRIA PRÉ ESTABELECIDA- SERVIÇO MEDIDO 

( . ) .1>or economia 
CATEGORIAS DE USO CLASSES DE CONSUMO TARIFAS 

CODIGO FAIXA AGUA ESGOTO 
(m3/mês.econ) (RS m3) (RS m3) 

RESIDENCIAL R. 1 o a 10 0.45 x TRA 0.45 X TRE 
R. 2 11 a 15 0.62 X TRA 0.62 x TRE 
R. 3 16 a 30 1.23 X TRA 1.23 X TRE 
R. 4 31 a 60 1,60 X TRA 1,60 X TRE 
R. 5 61 a 100 2.00 x TRA 2.00 X TRE 
R. 6 acima de 100 2.50 x TRA 2.50 x TRE 

RESIDENCIAL POPULAR RP.1 o a 10 0.20 x TRA 0.20 X TRE 
RP. 2 11 a 15 0.20 X TRA 0.20 X TRE 
RP. 3 16 a 30 0.85 x TRA 0.85 X TRE 
RP.4 31 a 60 1.50 x TRA 1.50 x TRE 
RP.5 61 a 100 2.00 x TRA 2.00 X TRE 
RP. 6 acima de 100 2,50 X TRA 2.50 x TRE 

COMERCIAL c. 1 o a 10 1.00 x TRA 1,00 X TRE 
c. 2 10 a 15 1.50 X TRA 1.50 x TRE 
C.3 16 a 30 1.50 x TRA 1.50 x TRE 
C.4 31 a 60 2.50 X TRA 2.50 x TRE 
c. 5 61 a 100 3.50 X TRA 3.50 x TRE 
c. 6 acima de 100 4,50 X TRA 4.50 X TRE 

INDUSTRIAL 1. 1 o a 10 1.00 x TRA 1.00 X TRE 
1. 2 11 a 15 1.00 x TRA 1.00 X TRE 
I. 3 16 a 30 1.60 x TR.I\ 1.60 X TRE 
I. 4 31 a 60 2.60 x TRA 2.60 X TRE 
I. 5 61 a 100 3.60 x TRA 3.60 X TRE 
T. 6 acima de 100 4.60 x TRA 4.60 X TRE 

PÚBLICA 
P. 1 o a 10 0.60 x TRA 0.60 X TRE 
P. 2 11 a 15 1.10 x TRA 1.10 X TRE 
P. 3 16 a 30 1.10 x TRA 1.10 X TRE 
P.4 31 a 60 1.60 x TRA 1.60 X TRE 
P.5 61 a 100 2.50 x TRA 2.50 X TRE 
P. 6 acima de 100 3.00 x TRA 3.00 x TRE 

TRA - Tarifa Referencial de Agua dada cm RS/m3 

QJAVl~NTEZ~ 
TRE - Tarifa Referencial de Esgoto dada em RS/m3 

SE ETARIOOOS NEGOCIOS JURIOICOS 
~e ~ROTEÇi\O ,\Q PATRIMO:~I 

1 
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Pelo presente instrumento de Termo de Aditamento nº 
S (cinco) ao Contrato de Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água, Coleta e 
Tratamento de Esgotos Sanitários do Município de Limeira, firmado em 2 de junho de 
1995, as partes signatárias do mesmo, a saber: 

l - MUNICÍPIO DE LIMEIRA, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 45.132.495/0001-40, com sede no Paço Municipal sito na Avenida 
Dr. Lauro Corrêa da Silva nº 3.800, Residencial Adélia Cavichia Grotta, nesta cidade e 
Comarca de Limeira, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS PEJON, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da Carteira de Identidade RG nº 5.538. 723-SSP/SP e inscrito no CPFIMF sob nº 
409.671.078-49, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira-SP, na rua Visconde do 

Rio Branco nº 191, apartamento 151, 15° andar, Edifício Rio Branco, Centro; 

2- CBPO ENGENHARIA LTDA., NIRE nº 
3521510836-1, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.156.410/0001-10, com sede na Avenida 
Nações Unidas nº 4.777, 6º andar, Ala "B', Alto de Pinheiros, São Paulo-SP, neste ato 
representada por seus Diretores, Srs. ADRIANO CHAVES JUC.Á ROLIM, brasileiro, 
natural de Salvador-BA, separado judicialmente, advogado, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 3.703.556-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 508.511.015-34, 
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua João 
Lourenço nº 713, apartamento 102, Vila Nova Conceição, e ROMILDO JOSÉ DOS 
SANTOS FILHO, brasileiro, natural do Rio de Janeiro-RJ, casado no regime de 
comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 
2.460.145-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 316.109.197-34, residente e domiciliado 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Marcos Mélega nº 150, apartamento 
17, Alto de Pinheiros; 

3 - SUEZ ENVCRONNEMENT, atual denominação 
social da ONDEO Services, sociedade anônima de direito francês, inscrita no Registro 
do Comércio e das Sociedades de Paris sob o nº 410.118.608, com sede social em Paris, 
França 18, square Edouard VII - 75009, neste ato representada por seu bastante 
procurador, Sr. CARLOS LEAL VILLA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
Carteira de Identidade RG nº 1.085.368-SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob nº 
112. 163. 365-04, residente e domiciliado na Avenida Ministro Rocha Azevedo nº 1.217, 

6

f apartame~ 21,C~J:l~003%ded/tÇ' e ;xlJ ~ 
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4 - ÁGUAS DE LIMEIRA S/A, c-0m sede na rua Boa 
Morte nº 725, Limeira, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJIMF sob o nº 
00.585.900/0001-48, concessionária dos serviços de abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgotos sanitários no Município de Limeira, representada por seu Diretor
Presidente, Sr. FERNANDO ARIANI MANGABEIRA ALBERNAZ, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.712.047 e inscrito no 
CPF/MF sob nº 931.993.418-53, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira-SP, na 
Avenida Carlos Alberto Catapani nº 118, Portal das Rosas, e por seu Diretor Geral, Sr. 
RUI JORGE MOREIRA RIBEIRO RODA, português, casado, economista, portador 
do R.N.E. nº V321056-K e inscrito no CPF/MF sob nº 526.700.662-91, residente e 
domiciliado nesta cidade de Limeira-SP, na rua Deputado Otávio Lopes nº 387, 4° andar. 

CONSIDERANDO o disposto no processo 
administrativo de nº 28.451/2003, da Prefeitura Municipal de Limeira, acordam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

As partes, tendo em vista a decisão tomada no processo 
administrativo de nº 28.451/2003, da Prefeitura Municipal de Limeira, decidem ratificar a 
transferência das ações de emissão de Á.:,oUas de Limeira S/ A de ONDEO Services para 
SUEZ ENVIRONNEMENT, sociedade anônima cuja sede localiza-se em Paris, 75009, 
18 square Edouard VII, que passa a ser parte no Contrato de Concessão e assume todos 
os direitos de ONDEO SERVICES, nele previstos e em seus termos de aditamentos. 

PARÁGRÁFO ÚNICO - Conforme dispõe o 
Parágrafo Segundo da Cláusula Vinte e Três do Contrato originário, CBPO e SUEZ 
ENVIRONNEMENT obrigam-se, em conjunto ou isoladamente, a manter a maioria do 
capital social votante da sociedade concessionária, durante o prazo deste contrato, e 
deverão prover a aludida sociedade de todos os suportes técnicos e econômicos 
necessários ao cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no Contrato originário, 
seus Anexos e seus Termos de Aditamentos. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Fica fazendo parte integrante do presente Termo de 
Aditamento nº 5 (cinco) ao Contrato de Concessão, como se aqui houvesse sido 
transcrito, o processo administrativo de nº 28.451/2003, da Prefeitura Municipal de V 
Limeira. Ô 

/rJ- ~~~/ 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

As demais Cláusulas do Contrato de Concessão 
original de 2 de junho de 1995, as do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de 
Concessão de 26 de janeiro de 2001 , as do Termo de Aditamento de nº 2 (dois) ao 
Contrato de Concessão, as do Termo de Aditamento de nº 3 (três) ao Contrato de 
Concessão e as do Termo de Aditamento nº 4 (quatro) ao Contrato de Concessão que não 
conflitem com este Termo de Aditamento de nº 5 (cinco), permanecem em suas formas e 
inteiros teores. 

a dt\fyve~·ro de 2004. 

'~\-~ ~ ,.. ........ ' _,~ JOSÉ ARLOS P JJO~ · 
, - Pre / º Municipài'~~ 

1 
A 

~º CHA VEs m · ROLIM ~MILno J=l\rss\ NTos FILHO 
· etores da CBPO Engenharia Ltda. - \ 

-====-"""'--~ 

CARLOS LEAL VILLA 

~ t/~ Environnement ~ • 

3jiii ,~ ' ~ 
FERNANDO 1. ~N~ ABEIRA ALBERNAZ RUI JO 

- Águas de Limeira SI A -
GE M. R. RODA \ 

Testemunhas: 

PINTO 
da Administração 

o de Água e Esgoto de Limeira - SAAE 

Sl!v111tn f J/l~~rdes 
SEC ADJUNlÁ DOS NEGÓCIOf; 
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Pelo presente Instrumento de Termo de Aditamento ("Termo 
de Aditamento,,) nº 06 (seis) ao Contrato de Concessão dos Sistemas e Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários de Limeira ('Contrato de Concessão"), 
firmado em 02 de junho de 1995, e alterado através do Termo de Aditamento celebrado 
em 26 de janeiro de 2001, através do Termo de Aditamento n.º 02 (dois) celebrado em 22 
de abril de 2002, através do Termo de Aditamento nº 03 (três) celebrado em 21 de 
outubro de 2002, através do Termo de Aditamento nº 04 (quatro) celebrado em 10 de 
janeiro de 2003 e através do Termo de Aditamento nº 05 (cinco) celebrado em 03 de 
fevereiro de 2004, as partes signatárias do mesmo, a saber: 

l - MUNICÍPIO OE LIMEIRA, inscrito no CNPJ/MF sob 
nº 45 .132.495/0001-40, com sede no Paço Municipal sito na Avenida Dr. Lauro Corrêa 
da Silva nº 3800, Residencial Adélia Cavichia Grotta, na cidade de Limeira, Estado de 
São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS PEJON, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG 
nº 5.538.723-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 409.67 1.078-49, residente e domiciliado 
na rua Visconde do Rio Branco nº 191, apartamento 15 1, 15° andar, Ediftcio Rio Branco, 
Centro, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo; 

2 - CBPO ENGENHARIA LTDA., atual denominação da 
Companhia Brasi leira de Projetos e Obras, empresa privada com sede na Avenida Nações 
Unidas nº 4777, 7° andar, Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 6 J.156.410/0001- IO, neste ato representada pelo Sr. 
ROMlLDO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador do CREA/SP nº 27969-D e inscrito no CPF/MF nº 3 16.109.197-34, residente e 
domiciliado na rua Marcos Mélega nº 150, 6º andar, na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, e pelo Sr. BENEDJCTO BARBOSA DA SILVA JÚNlOR brasileiro, 
solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.730.356-SSP/SP, 
CRENSP nº 130.37-D e inscrito no CPF/MF nº 015.225.538-94, residente e domici liado 
na rua General Artigas nº 164, apartamento 201, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro; 

3 - SUEZ ENVlRONNEMENT, atual denominação da 
ONDEO Services, sociedade anônima francesa com sede na 18, Square Edouard Vfl, 
Paris, com matrícula no Registro de Comércio nº 410.118.608 R.C.S. Paris, neste ato 
representada por seu procurador, Sr. CARLOS LEAL VILLA, brasileiro, casado, 
engenheiro civi l, portador da Carteira de Identidade RG nº l .085.368-SSP/BA e inscrito 
no CPF/MF nº 112.163.365-04, residente e domiciliado na Avenida Ministro Rocha 
Azevedo nº 1.2 17, apartamento 21, CEP O 1410-003, na cidade ~o, f stado de 

SãoPaulo;~-. '\ ry · l{_"-., \ 6 
\º ~-
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4 - ÁGUAS OE Lll\-IEIRA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 00.585.900/0001-48, com sede na rna Boa Morte nº 725, na cidade de Limeira, Estado 
de São Paulo, concessionária dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento 
de esgotos sanitários no Município de Limeira, representada por seu Diretor-Presidente, 
Sr. FERNANDO ARIANI MANGABEIRA ALBERNAZ, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da Carteira de Jdentidade RG nº 5.712.047 e inscrito no CPFIMF 
nº 93 1. 993.418-53, residente e domiciliado na Avenida Carlos Alberto Catapani nº 118, 
Portal das Rosas, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo, e por seu Diretor Geral, Sr. 
RUI JORGE MORElRA RIBEIRO RODA, português, casado, economista, portador 
do R.N.E. nº V32JOS6-K e inscrito no CPF/MF nº 526.700.622-91, residente e 
domiciliado na rna Deputado Octavio Lopes nº 387, apartamento 41, na cidade de 
Limeira, Estado de São Paulo, e 

Considerando a necessidade de: 

a) adaptação das obrigações mútuas do CONCESSIONÁRIO 
e do PODER CONCEDENTE em fünção das alterações nas necessidades de 
investimento no objeto da Concessão, determinada pela modificação do cronograma de 
obras, antecipando etapas para atender solicitação do PODER CONCEDENTE, com a 
decorrente antecipação de investimentos e do não atingimento das previsões de 
crescimento populacional e conseqüente consumo, na área da Concessão; 

b) consolidação de parâmetros de investimento e receitas da 
Concessão, e 

e) manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 
de Concessão e de garantia de que a correção de desequilíbrios ocorra com o menor ônus 
possível a todas as partes envolvidas. 

Levando em conta as considerações acima, as partes acordam o 
que se segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
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TERMO DE ADITAMENTO Nº 06 (SEIS) AO 
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Para cobertura dos investimentos necessários à antecipação das 
obras acima mencionadas, será promovida a revisão das Tarifas Referenciais de Água e 
de Esgotos, nas datas, na forma e nos percentuais constantes do Anexo I deste Termo de 
Aditamento como forma de assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
do Contrato de Concessão. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

O PODER CONCEDENTE se obriga, como condição para 
cumprimento pelo CONCESSIONÁRIO do estipulado no "caput" desta cláusula, a 
editar nas épocas próprias, e com a necessária antecedência, os decretos para formalizar e 
oficializar as revisões, atualizações e reajustes das Tarifas Referenciais de Água e de 
Esgotos. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O parágrafo 4º da Cláusula Quarta do Contrato de Concessão é 
alterado para definir que dentre os critérios que servi rão de base para futuras revisões, 
visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, 
estará o cronograma de investimentos estabelecido no Anexo 11 deste Termo de 
Aditamento e o fluxo de caixa estabelecido no Anexo TV deste Termo de Aditamento. 

PARÁGRAFO PR1MEIRO 

O cronograma de investimentos estabelecido no Anexo Tl, 
acima mencionado, revoga e substitui todas as estipulações do Contrato de Concessão, 
seus aditivos e respectivos Anexos, referentes a datas e prazos para inicio e execução dos 
trabalhos objeto do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Se o PODER CONCEDENTE deixar de efetuar as 
atualizações, ou postergar os reajustamentos ou revisões de tarifas, sem o prévio e 
adequado ressarcimento ao CONCESSIONÁRIO, o CONCESSIONÁRIO poderá 
sustar a execução das obras, suspendendo-se, automaticamente, a contagem de todos os 
prazos de execução até que sejam restabelecidas as condições contratuais e o equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato de Concessão, reiniciando-se, a panir daí, a realização 
das obras com novos prazos de execução, considerando-se o período r te acrescido 
do tempo necessário a novv obilização para os trabalhos e ada d ritmo de 

const~ção q;} · , p ~ ~ 
\ /Jú{ 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 

Sem prejuízo do disposto no "caput" do parágrafo 4º, da 
Cláusula Quarta do Contrato de Concessão, este cronograma de investimento será 
reavaliado pelas partes após o período de 2 (dois) anos contados da data de assinatura 
deste Termo de Aditamento e, a partir daí, a cada 4 (quatro) anos, garantindo-se a 
manutenção do equilí brio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Para informar a execução, integração e interpretação do item 
' b' da Cláusula Sétima; da Cláusula Dez; e do item 'a' do parágrafo 8° da Cláusula 
Catorze do Contrato de Concessão fica aqui esclarecido que os itens 6.2.2 a 6.2. l 9 do 
Anexo Il ali mencionados são substituídos pelo Anexo l1 deste Termo de Aditamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O valor da quantia mensal a ser paga ao Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Limeira, estabelecido através da Cláusula Décima Primeira do Termo 
de Aditamento celebrado em 26 de janeiro de 2001 , fica alterado de 9,5% (nove e meio 
por cento) da receita líqüida do CONCESSIONÁRIO para 7,5% (sete virgula cinco por 
cento) da receita liqüida do CONCESSJON.ÁRIO a partir de janeiro de 2006 até 
dezembro de 2007, 6,00/o (seis por cento) a partir de janeiro de 2008 até o final da 
concessão, permanecendo vigentes as demais disposições de tal cláusula, especialmente a 
do seu parágrafo primeiro. 

CLÁUSULA QUARTA 

O parágrafo 7º da Cláusula Quarta, do Contrato de Concessão, 
é alterado para definir que quando da aplicação do reajuste de que cuida o parágrafo 6°, 
as partes utilizarão a fórmula paramétrica contida no Anexo Jlf deste Termo de 
Aditamento como representativa do impacto dos índices citados no parágrafo 6° sobre a 
TRA (Tarifa Referencial de Água) e a TRE (Tarifa Referencial de Esgotos). 

CLÁUSULA QUINTA 

Fica fazendo parte integrante deste Termo de Aditamento, 
como se aqui estivesse transcrito, o Processo Administrativo do Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto:\ SAAEV Limeira - SP nº 1.618, de O 1 de~O~ ~·A 
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CLÁUSULA SEXTA 

As demais disposições do Contrato de Concessão original 
celebrado em 02 de junho de 1995, as do Termo de Aditamento celebrado em 26 de 
janeiro de 2001 , do Termo de Aditamento nº 02 (dois) celebrado em 22 de abril de 2002, 
do Termo de Aditamento nº 03 (três) celebrado em 2 1 de outubro de 2002, do Termo de 
Aditamento nº 04 (quatro) celebrado em 10 de janei ro de 2003 e do Termo de 
Aditamento nº 05 (cinco) celebrado em 03 de fevereiro de 2004, que não conflitem com 
este Termo de Aditamento nº 06 (seis) celebrado em 30 de junho de 2004, permanecem 
em suas formas e inteiros teores. 

ROl\ULDO JOSÉ D 

de júnho e 2004. 

Jl 
RLOS e 

TOS FILHO 
iretores da CBP 

Diretor Geral da Águas de Limeira 



ANEXO I AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 06 (SEIS) AO 
CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE 
ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA. 

REVISÃO DAS TARIFAS REFERENCIAIS DE ÁGUA E DE 
ESGOTO 

O Poder Concedente, através de Decreto, concederá 2 (dois) aumentos reais 
anuais, adicionais e sucessivos, de 9,41 % (nove vírgula quarenta e um por 
cento) cada a serem aplicados tanto sobre a TRA (farifa Referencial de Água) 
quanto sobre a TRE (Tarifa Referencial de Esgoto) vigentes em dezembro de 
2004 e dezembro de 2005, com incidência nas contas de consumo de 

\\ I , 



ANEXO II AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 06 (SEIS) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 
LIMEIRA. 

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS 

__ . --·- __ -··-·-"-N"ro$PR_. --,·- - " ··-.... -··-· cr;:-y~~ - -. - . - , - -- ..... .....--..... -- ........... - . -- -
1 ITEM 1 TOTAL 1 2004 2005 1 2006 2007 2008 2009 2010 1 2011 2012 2013 2014 1 

--· - - --

1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 43.481 623 622 1.1529 2.116 4.214 831 1.143 826 3.133 3.760 3.767 
1.1 SISTEMA PRODUTOR (de 860 para 1.105 Us) . 
1.1.1 Amollacão das Elevatórias de AQua Bruta 3.200 
1.1.2 Amoliacão das Adutoras de AQua Bruta 9.600 
1.1.3 Tratamento de Lodo da ETA 3.000 3.000 
1.1.4 Perfuração de Pocos Profundos 3.000 600 600 600 
1.1.5 Obras Complementares (5%1 936 . - . 30 150 . 30 - - 30 -
1.1.6 Desaorooriacões e At:luislções de Areas 300 
1.2 SISTEMA DE RESERVACAO E DISTRIBUIÇAO . 
1.2.1 Substituicão de Adutoras 2.4-00 960 920 520 
1.2.2 Amollação de Reservação 7.600 2.500 2.500 2_500 
1.2.3 Ampliação de Elevatórias 2.100 300 300 600 
1.2.4 AmDlíacio de Redes e Ligações 6.768 334 333 332 331 329 327 324 322 319 316 313 
1.2.5 Substituição de Redes Antigas Deterioradas 3.960 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
1.2.6 Obras Corrolementares (5%1 798 9 9 57 55 35 24 9 24 134 134 164 
- ~ ..... ~ ~··:.-:'.:l. .. - . - - _;; : ...... - -<.. ~----- ~ ~-:..... · ~ -- ._,. - ~. - ' - -· - 1 - -~ ~- ,. - - ~~-e _, ... Y. ~--::. ~ 

-~.n..-""~--- ,.,'fÍ'"A~~.1&1 ...... ;.i~ "...,._ vt~·.e.:.·v~~ ''" u; .. }!e?.~~-~: ',j'O.WC..~~,;o,,;,i ~ .. , .. w·-.~ .. 

''-~"'"~ "~~a.A ... U , UC: lt'fYl:O llMCN'IU~'Jlll'l\:I.~;) 1 \:1 ·..!:' , .. :-: . -~~~~~~.X• UI ·:· ~ ·7"1 ••i-·.....,~í14X·~g,.,.-...:3!-1' ··.1i:' ' '\. ; " '-"'•:,l;y; >"f.~i",$."~'f!~f'-";~'.:- 'Pj.f4 -- '. li ·~ .. ~;-~- ·~~>;;.:.;~~ ,~ 

ITEM 1 2015 1 2016 2017 2018 2019 2020 1 2021 2022 2023 2024 1 2025 1 
.... . .... ,.,..,.. ~ . .. ·- ~ - - e. - ' - . . - -- - .... -· ··- -

1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 499 1.126 1.107 6..213 6.364 794 1.1526 1.626 1.936 461 467 
1.1 SISTEMA PRODUTOR (de 800 para 1.1051/s) 
1.1.1 Amollacão das Elevatórias de A.Qua Bruta 1.000 1.100 1.1 00 
1.1.2 AmPliacão das Adutoras de Agua Bruta 4.500 5 .000 
1.1.3 Tratamento de Lodo da ETA 
1.1.4 Perfuração de Poços Profundos 600 600 
1.1.5 Obras Complementares (5%) - 30 - 225 280 . 50 55 55 - -
1.1.6 Desaoroor!acões e Aaulsicões de Areas 300 
1.2 SISTEMA DE RESERVAÇAO E DISTRIBUIÇAO 
1.2.1 Substituição de Adutoras 
1.2.2 Ampliação de Reservação 
1.2.3 Amollacão de Elevatórias 300 300 300 
1.2.4 Amoliacão de Redes e Ligações 310 306 303 299 295 290 286 282 277 272 268 
1.2.5 Substituição de Redes Anliaas Deterioradas 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
1.2.6 Obras Complementares (5%) 9 9 24 9 9 24 9 9 24 9 9 

~ __ ,. - .- ~ ~- ' ~ - . ~.__!-:-...:- - ... ~_.; . 
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ANEXO II AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 06 (SEIS) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 
LIMEIRA. 

r·---. -PLANO õEINVEsiWENf.os~~~- ;~·~ ~x t.OÕÕRS) -~ ...... - - ,~- ---~~-UJ~7!:-:.:1L~~ ~...,;_:~ -- .,. 
~- <xfõoêfiiS> .ao;:--~~lf~~ ~ 

1 ITEM I TOTAL 2004 2005 1 2006 2007 2008 1 2009 2010 1 2011 2012 2013 2014 
- - - . ·~ - "" .. . . - - -

2 SISTEMA OE ESGOTOS SANIT.6A1ôS 72.943 7.1142 7.644 6.210 6.574 1.794 5.487 5.464 1.052 734 730 727 
2.1 BACIA DO AGUA DA SERRA . 
2.1 .1 lnterceptores e Errissários 700 500 200 
2.1.2 Estacão de Tratamento de Esaotos 16.700 4.000 5.300 1.400 
2.2 BACIA DO GRAMINHA . 
2.2.1 lnterceDtores e Errissários 1.350 450 450 
2.2.2 Estações Elevatórias 300 300 
2.2.3 Reforma da ETE Existente 800 400 400 
2.2.4 Nova Estacllo de Tratamento 7.000 
Z.3 BACIA DO LAGOA NOVA . 
2.3.1 lnterceDtores . . 
2.3.2 Estação Elevatória 300 300 
2.3.3 Errissárlo de Recalaue 317 317 
2.4 BACIA DO DUAS BARRAS . 
2.4.1 lnterceDtores 360 350 
2.4.2 Estecão Elevatória 300 300 
2.4.3 Emissário de Recalaue + Gravidade 420 420 
2.5 BACIADO TATU . 
2.5.1 Travessias MD para ME 1.600 soo soo soo 
2.5.2 lnterceDlores MO e Mercado 4.200 500 1.000 1.700 1.000 
2.5.3 lnterceDtor Barroca Funda 1.000 soo soo 
2.5.4 Tratamento Flsloo·Qulmloo 2.500 2.500 
2.5.5 Tratamento Secundãrio {D/ 620 Us) 9.000 4.SOO 4.SOO 
2.5.6 Arncliacão do Secundário (D/ 724 Us) 3.600 
2.5.7 Tratamento e DisDosicão de Lodos 5.000 
2.6 OBRAS GERAIS . 
2.6.1 Ampliação de Redes e Liaacões 7.538 372 371 370 368 366 364 361 359 356 352 349 
2.6.2 Substituicão de Redes Antigas Deterioradas 7.920 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 
2.6.3 Obras Comolementares (5%) 3.108 352 343 231 296 68 243 243 33 18 18 18 
2.6.4 DesaDroDriaõl'.As e Anuisic6es de Areas 140 70 70 
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ANEXO II AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 06 (SEIS) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 
LIMEIRA. 

'Z~~NO•DE INVESTIMENJi&PRóiõST( f ' ·.~- lt~~~~0i~ ~ .~ '"'A~;~ rHI/!'~~;:,,~ I~• ..,. """"""''""'....,.,.'«Wf~·- -· ..... .- ...,.__,T~l '.-. , . - ,.,·~ ~.,:-: _ -~ -,· '• ' ' '\." """:-;;:~c•;i.f-,.~~·· - ,· 

ITEM u 2015 1 2016 2017 2018 2019 2020 1 2021 2022 2023 2024 2025 1 ... - . . , ~.' 

2 SISTEMA DE __ ..... L- SANITARIOS 7"96 7,019 715 711 708 4.378 3.322 3.317 AA7 681 876 
2.1 BACIA DO AGUA DA SERRA 
2.1.1 lnterceptores e Emissários 
2.1.2 Estacão de Tratamento de Esaotos 2.500 2.500 
2.2 BACIA DO GRAMINHA 
2.2.1 lnterceptores e Emissários 450 
2.2.2 Estações Elevatórias 
2.2.3 Reforma da ETE Existente 
2.2.4 Nova Estacão de Tratamento 3.500 3.500 
2.3 BACIA DO LAGOA NOVA 
2.3.1 Interceptares 
2.3.2 Estação Elevatória 
2.3.3 Emissário de Recalaue 
2.4 BACIA DO DUAS BARRAS 
2.4.1 lnterceptores 
2.4.2 Estacão Elevatória 
2.4.3 Emissário de Recalaue +Gravidade 
2.5 BACIA DO TATU 
2.5.1 Travessias MD para ME 
2.5.2 lnterceotores MO e Mercado 
2.5.3 lnterceotor Barroca Funda 
2.5.4 Tratamento Ffsíco-Qufmico 
2.5.5 Tratamento Secundário (p/ 620 l/s) 
2.5.6 Amoliacão do Secundário (p/ 724 l/s) 3.500 
2.5.7 Tratamento e Disoosicão de Lodos 2.500 2.500 
2.6 OBRAS GERAIS 
2.6.1 Amoliacão de Redes e Liaacões 345 341 337 333 328 323 319 314 309 303 298 
2.6.2 Substituicão de Redes Antiaas Deterioradas 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 
2.6.3 Obras Comolementares (5%) 341 318 18 18 18 193 143 143 18 18 18 
2.6.4 DesaproPriacões e Aauisicões de Areas 

r. / . ..,.,!J ' • ' ll' ~r, :~/5.,- . • ~iJ.. ~;:"'"" -~- 1..~·>~ LuJ.- !"' •• ...-- 1-· ·-~ ~- J'l,.~-·.•:rJ".~.," jJ 
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ANEXO II AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 06 (SEIS) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 
LIMEIRA. 

:: '' PUNO OE:'INVESr:IMENTOS PflOPOS:i:O. ::''' ·: (x·1.000 R$l '.,,,;.,:: .. : :. : ..... ............. " ............. ..... 'ti TOOOR$} . ... ..................... .. ... """' . ... :::. ::.:.::::: )(:: ; ... "' . .. ............... 

ITEM li TOTAL 2004 2005 1 2006 2007 2006 2009 2010 1 2011 2012 2013 2014 
.......... . ... 

3 OUTROS INVESTIMENTOS 23.312 880 1.048 1.147 905 1.014 1.172 930 938 1.197 1.055 963 
3.1 Software e Hardware 2.640 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
3.2 Automação 2.200 100 100 100 100 100 100 100 100 1001 1001 100 
3.3 Máauinas e Veiculos 1.626 . . 250 . . 250 . . 250 
3.4 Substituição de Hidrômetros 11 .987 460 468 477 485 494 502 510 518 527 535 543 
3.5 Equipamentos em redes de aaua 1.300 50 50 50 50 100 50 50 50 50 100 50 
3.6 Eauioamentos em redes de esaoto 1.300 50 50 50 50 100 50 50 50 50 100 50 
3.7 Eauioamentos produção de aaua 1.100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
3.8 Eauioamentos tratamento de esgoto 1.100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
3.9 Sistema comercial 160 . 160 

: : : ..... : l : ~ : : : ; : ~ ; : . '. : .. ·········:·:'. ·::: ......... .. ·:.:::: :··········::::·::·":··· 
.. .............. ·-·- .. ... . .. 

. :'• PLANO ·oE INVESTlMENTÓS PROPÔSTO · : .. :.:. :::::: 
1 1rEM 11 2015 1 201s 1 2011 1 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1 2022 1 2023 r 2024 -1 2025 1 

.. 

3 OUTROS INVESTIMENTOS 1.221 978 986 1.119 1.001 1.009 1.266 1.023 1.130 1.287 1.044 
3.1 Software e Hardware 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
3.2 Automacão 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
3.3 Máauinas e Veiculos 250 . . 25 . . 250 . . 250 . 
3.4 Substituicão de Hidrômetros 551 558 566 574 581 589 596 603 610 61 7 624 
3.5 Eauioamentos em redes de aaua 50 50 50 100 50 50 50 50 100 50 50 
3.6 Eauioamentos em redes de esaoto 50 50 50 100 50 50 50 50 100 50 50 
3.7 Eauioamentos oroducão de açiua 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
3.8 Eauipamentos tratamento de esaoto 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
3.9 Sistema comercial . . . . . . . . . . . 

•PlANO:DE INVESTIMENTOS PROP.ôS.TO::. 
ITEM TOTAL 2006 2008 2012 

TOTAL GERAL 139.717 7.022 6.063 

·· :••:• = P't.ANó oe'iN.;i i:sr1MENfds·?R'dF>osro :•••· ... ··· ···· ·:;;···•=••: : : ,, '· ···· :••••••••'•• :·:, ··., · ·· , .. · ., •• , ,,,, ''••/ .... ' ' 
1 .. .. : ..... ITEM . . .... li ;~1~ j ··:2~-~~ 1 2017 . ( . 2018 .1. 201·~ · 1 2020 1 2021 1 202~ .... 1 2023 1 2024 T .... ~~25 1 

TOTAL GERAL 9.215 2.808 6.180 6.113 5.965 3.753 2.430 2.177 
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ANEXO III AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 06 (SEIS) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA. 

FÓRMULA PARAMÉTRICA 

Índices paramétricos utilizados: 

• MOCC -Índice de Mão-de-Obra da Construção Civil- Variação mensal do índice de mesmo nome apurado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 

• TBEE - Tarifa Básica de Energia Elétrica - Variação mensal da tarifa básica de energia elétrica da empresa ELEKTRO, concessionária fornecedora de 
energia elétrica para a cidade de Limeira, publicado no site da i\.NEEL. 

• ITQ - Índice da Indústria de Transformação Química - Variação mensal do índice da Coluna 53 da revista "Conjuntura Econômica" da Fundação Getúlio 
Vargas. 

• INCC -Índice Nacional da Construção Civil- Variação mensal do índice de mesmo nome apurado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 

• IMVE - Índice de Máquinas, Veículos e Equipamentos - Variação mensal do índice da Coluna 13 da revista "Conjuntura Econômica" da Fundação 
Getúlio V argas. 

• IVC - Índice de Variação Cambial - Variação média mensal da cotação do dólar americano comercial (PTAX), publicado pelo BACEi"J (Banco Central) na 
tabela 601 P de seu Relatório Mensal. 

• IJAF - Índice de Juros Aplicáveis ao Financiamento Nacional e Internacional - Adotado como a variação média mensal da TJLP (Taxa de Juros de Longo 
Prazo), publicada no site do BNDES. 

• IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - Variação mensal do índice de mesmo nome apurado e pub~ pel\ IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatístict~. } . ~ ~ '-y ) ~ 
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ANEXO III AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 06 (SEIS) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA. 

• IGPM-Índice Geral de Preços de Mercado - Variação mensal do índice de mesmo nome apurado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 

Fórmula Paramétrica para Cálculo do Reajuste Ponderado: 

INDICE DE REAJUSTE PONDERADO 

o,4o14xMocc·+ 13,6294xTBEE + 7,400$xJTQ + 14,2'189xtNÇé + 1,1212x1MVE 'f' 3,897xtvc + s,sss9xtJÁF' + 40,6935xlPcA;e +-12,1731.xtGPM IRP =· · , · ' · · . , . .,, · . ··• . · . · . · .~. . • · · . 
100 
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ANEXO IV AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 06 (SEIS) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 
LIMEIRA. 

Ef 

FLUXO DE CAIXA - CALCULO DA T.l.R. ---- - -- ---···· .. -

ANO RECEITA RECEITA CUSTOS DEPRECIA· RESULTADO 
BRUTA LIQUIDA OPERACIO- AÇÃO ANTES 

NAIS l.R. 

1 2004 40.246,77 37.417,42 24.627 98 539 25 12.250, 19 
2 2005 43.363,70 40.315,24 25.201,02 1.095 99 14.018,23 
3 2006 46.752,98 43.466,25 25.974,22 1.644 40 15.847,62 
4 2007 47.310,81 43.984,86 29.634,51 2 .191,05 12.159 31 
5 2008 47.887,39 44.520,90 29.926,85 2.615 33 11.978 72 
6 2009 48.477,39 45.069,43 30.418,36 3.137 49 11.513 57 
7 2010 49.076.76 45.626,67 31.104, 19 3.643 37 10.879 10 
8 2011 49.682 34 46.189 67 32.931 79 3.746 92 9.51096 
9 2012 50.291.58 46.75609 33.439 01 4.101 45 9.21562 
10 2013 50.902.40 47.32396 34.133 86 4.475 15 8.714 95 
11 2014 51.513,05 47.891 69 33.303 67 4.817 02 9.770 99 
12 2015 52.122.07 48.457 88 33.804 19 5.601 92 9.051 77 
13 2016 52728,18 49.021 39 33.219 95 6.424 43 9.377 01 
14 2017 53.330.29 49.581 17 33.97632 6.587 03 9.017 82 
15 2018 53.927.45 50.136,35 34.430 30 7.357 85 8 .348 20 
16 2019 54.518.83 50.68615 35.055 78 8 .374 20 7.256 17 
17 2020 55.10367 51.229.88 35.322 38 9.221 09 6.686,41 
18 2021 55.681,34 51 .766.94 36.697 68 10.30211 4.767 14 
19 2022 56.251 24 52.296,78 37.306 59 11.639 82 3 .350 36 
20 2023 56.81288 52.818.93 37.620 04 12. 712,67 2 .486 22 
21 2024 57.365 79 53.332.98 38.046 50 13.743,42 1.543,06 
22 2025 24.129,00 22.432.73 14.955,44 15.744 73 18.267,451 

FLUXO DE CAIXA 

IMPOSTO RESULTADO 
DE APOS 

RENDA IR 

4.042,56 8.207,63 

4.626,02 9.392,22 

5.229.72 10.617,91 

4.012,57 8.146,74 

3.95298 8.025,74 

3.799,48 7.714.09 
3.590.10 7.289.00 
3.13862 6.372 34 
3.04116 6.174 47 
2.87593 5.839.02 
3.224 43 6.546.57 
2.98709 6.064 69 
3.094 41 6282.59 
2.975 88 6.041 94 
2.754 91 5.593 29 
2.394 54 4.861 ,63 
2.206,52 4.479,90 
1.573,16 3.193,99 
1.105,62 2.244,74 

820 45 1.665 77 
509,21 1.033,85 

º·ºº 18.267,451 

Rejuste em jan12005 
Rejuste em janl2006 

INVEST. INVEST. 
ÁGUA ESGOTO 

523,31 7.841 69 
522,31 7.644,22 

1.529,05 5.210,32 
2.115,53 6.573,63 
4.213.76 1.794,16 

830.74 5.466,91 
1.143.49 5.464,40 

825.99 1.051 62 

3.133.28 73359 

3.760.34 73032 
3.757.19 726 82 

49885 7.495 59 

1.125.31 7.01915 
1.106,59 71501 
5.212,70 71068 
6.363,66 70617 

794,46 4.376 50 
1.525,12 3.321 67 
1.625,66 3.316 69 
1.936 07 686 59 

461,39 681 37 
456,61 676,05 

ônus Fixo - SAAE 
2005 9,50% 
2006 7,50% 
2007 7,60% 

9,41% 2008 6,00% 
9,41 o/o 200912022 6,00% 

R$x 1.000 

INVEST. TOTAL ÓNUS CAIXA CAIXA 
OUTROS DOS FIXO LIQUIDO ACUMULADO 

INVESTIM. ISAAE\ 

87982 9.244 81 950% 3.554 66 14.052 59) 14.052,59) 
1.048 32 9.214,86 9,50% 3.829,95 12.556 60l 16.609,20) 
1.146 79 7.886 16 750% 3.259,97 1.116,18 15.493,021 

90523 9.594,39 7,50% 3.298.86 12.555.471 18.048,491 
1.013.61 7.021 53 600% 2.671,25 948,29 17.100,20l 
1.171 95 7.469,60 600% 2.704.17 677,81 16.422,391 

930.23 7.538 11 6,00% 2.737.60 656,66 15.765,72 
93844 2.816 06 600% 2.771.38 4.531.83 /1 .233 90 

1.19659 5.063 46 600% 2.805.37 2.407.10 1.173 20 
1.054 66 5.545 32 600% 2.839.44 1.929 41 3 .102 61 

96265 5.446 66 600% 2.873.50 3.043.43 6.146 04 
1.220 55 9.214 99 600% 2.907.47 1455.851 5 .690 19 

978 36 9.12283 600% 2.941 .28 642.91 6.33310 
98608 2.807 69 600% 2.974.87 6.846.41 13.179 51 

1.118 70 7.042 09 600% 3.008 18 2.900.87 16.080 38 
1.001 22 8.071 05 600% 3.041 .17 2.123 62 18.204 00 
1.008 63 6.179 58 6,00% 3.073,79 4.447,61 22.651,61 
1.265 93 6.112 71 6,00% 3.10602 4.277,36 26.928,98 
1.023 11 5.965 46 600% 3.137 81 4.781,30 31.710 28 
1.130 18 3.752 85 600% 3.16914 7.456.46 39.166,74 
1.287 13 2.429.89 6.00% 3.19998 9.147,40 48.314 13 
1.043 96 2.176.61 600% 1.345,96 3.954,72 52.268,85 

1 TOTAL! 11 1.097.475,91 i11.020.323,36 li 101130.64 H 139.716,72 I 179.476,oo 1 61.955.34 I 111.520.ss li 43.461,41 1 72.943.11 I 23.312,14 I 139.716,12 li 65.2s1,81 i152.268,85 I 52.268.85 I 

( VPL !! 367.291 .96 ! 341 .471,33 U 229.942,35 li 29.351,32 ! 82.177,66 ! 27.344, 10 ! 54.833,56 U 13.786,58 ! 33.943,08 ! 7.889,20 ! 55618,86 li 23.665,82 U 4.900,20 1 

! 1111= ld.OO~. 1 Deduções(' ) = 7,03% 1 + 
(') Composiçao das Deduções: PIS = 1,65%, COFINS =7,6%, CPMF = 0,38%, 1od~aso r eita \ 

1 TAXA 1 12,00~! (" )Ônus Fixo 9.5% sobre a receita líquida 
........ . ~ ' 

,· ~ 
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ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

LIMEIRA 
NO"»W V~ b,.-oá;tt ctqu.V 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 7 (SETE) AO 
CONTRA TO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E 
TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DE LIMEIRA. 

fl 1 

Pelo presente instrumento de Termo.de Aditamento nº 7 (sete) 
ao Contrato de Concessão dos Serviços de Abastecimento de Agua, Coleta e Tratamento 
de Esgotos Sanitários do Município de Limeira, firmado em 2 de junho de 1995, as partes 
signatárias do mesmo, a saber: 

1 - MUNICÍPIO DE LIMEIRA, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 45 .132.495/0001-40, com sede no Paço Municipal sito na Avenida Dr. Lauro Corrêa 
da Silva nº 3.800, Jardim Adélia Cavichia Grotta, nesta cidade e Comarca de Limeir; 
Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSE 
CARLOS PEJON, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira 
de Identidade RG nº 5.538.723-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 409.671.078-49, 
residente e domiciliado nesta cidade de Limeira-SP, na rua Visconde do Rio Branco nº 
191, apartamento 151 , 15º andar, Edifício Rio Branco, Centro~ 

2-CBPO ENGENHARIA LTDA., NIRE nº 3521510836-1 , 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.156.410/0001-10, com sede na Avenida Nações Unidas 
nº 4.777, 6° andar, Ala "B", Alto de Pinheiros, São ~aulo-SP, neste ato representada por 
seus Diretores, Srs. ADRIANO CBA VES JUCA ROLIM, brasileiro, natural de 
Salvador-BA, separado judicialmente, advogado, portador da Carteira de Identidade RG 
nº 3.703.556-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 508.511.015-34, residente e 
domiciliado na cidade de São Paulo, na rua João Lourenço nº 713, apartamento 102, Vila 
Nova Conceição, e BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.730.356-SSP/SP, CRENSP 
130.337-D e inscrito no CPF/MF nº 015.225.538-94, residente e domiciliado na rua 
General Artigas nº 164, apartamento 201, Leblon, CEP 22450-010, Rio de Janeiro-RJ; 

3 - SUEZ ENVIRONNEMENT, atual denominação social da 
ONDEO Services, sociedade anônima de direito francês, inscrita no Registro do 
Comércio e das Sociedades de Paris sob o nº 410.118.608, com sede social em Paris, 
França 18, square Edouard VII - 75009, neste ato representada por seu bastante 
procurador, Sr. CARLOS LEAL VILLA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
Carteira de Identidade RG nº 1.085.368-SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob nº 
112.163.365-04, residente e domiciliado na Avenida Ministro Rocha Azevedo nº 1.217, 
apartamento 21, CEP 01410-003, na cidade de São Paulo-SP; 

4 -ÁGUAS DE LIMEIRA S/A, com sede na rua Boa Morte 
nº 725, Limeira, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.585.900/0001-48, 
concessionária dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos 
sanitários no Município de Limeira, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. 
FERNANDO ARIANI MANGABEIRA ALBERNAZ, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da Carteira de Identidade RG nº 5.712.047 e inscrito no CPF/MF sob nº 
931.993.418-53, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira-SP, na Avenida Carlos 
Alberto Catapani nº 118, Portal das Rosas, e por seu Diretor Geral, Sr. RUI JORGE \ 
MOREIRA RIBEmO RODA, português, casado, economista, portador do R.N.E. nº f ~ 
V321056-K e inscrito no CPF/MF sob nº 526.700.662-91 , residente e domiciliado nesta ~ 
cidade de Limeira-SP, n~eputad9 Otávio Lopes nº 387, 4° andar, eJL . .'., ~ Ou 
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TERMO DE ADITAMENTO Nº 7 (SETE) AO 
CONTRA TO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E 
TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DE LIMEIRA. 
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5 - LUMINA ENGENHARIA AMBIENTAL L TDA, 
sociedade limitada, com sede na Praia de Botafogo nº 300, 11° andar, Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.977.680/0001-59, neste ato 
representada por seus Diretores, Srs. ADRIANO CHAVES JUCÁ ROLIM, brasileiro, 
natural de Salvador-BA, separado judicialmente, advogado, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 3.703.556-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 508.511.015-34, 
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua João 
Lourenço nº 71~, apartamento 102, Vila Nova Conceição, e BENEDICTO BARBOSA 
DA SILVA JUNIOR brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 7.730.356-SSP/SP, CREA/SP 130.337-D e inscrito no CPF/MF nº 
015.225.538-94, residente e domiciliado na rua General Artigas nº 164, apartamento 201 , 
Leblon, CEP 22450-010, Rio de Janeiro-RJ. 

CONSIDERANDO o disposto no processo administrativo de 
nº 20. 719/2004, da Prefeitura Municipal de Limeira, acordam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

As partes, tendo em vista a decisão tomada no processo 
administrativo de nº 20. 719/2004, da Prefeitura Municipal de Limei~a, decidem ratificar a 
transferência das ações da CBPO Engenharia Ltda. de emissão de Aguas de Limeira S/ A 
para sua controlada LUMINA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., sociedade 
limitada cuja sede localiza-se na Praia de Botafogo nº 300, 11° andar, Rio de Janeiro- RJ, 
que passa a ser parte no Contrato de Concessão e assume todos os direitos e obrigações 
nele previstos e em seus termos de aditamentos. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Em razão do disposto na Cláusula Primeira deste termo de 
aditamento, o Parágrafo Segundo da Cláusula Vinte e Três do Contrato originário, passa 
a ter a seguinte redação: "LUMINA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. e SUEZ 
ENVIRONNEMENT obrigam-se, em conjunto ou isoladamente, a manter a maioria 
do capital social votante da sociedade concessionária, durante o prazo deste 
contrato, e deverão prover a aludida sociedade de todos os suportes técnicos e 
econômicos necessários ao cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no 
Contrato originário, seus Anexos e seus Termos de Aditamentos." 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Fica fazendo parte integrante do presente Termo de 
Aditamento nº 7 (sete) ao Contrato de Concessão, como se aqui houvesse sido transcrito, í). 
o processo administrativo de nº 20.719/2004, da Prefeitura Municipal de Limeir~ (.!::::/' 
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LIMEIRA 
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TERMO DE ADITAMENTO Nº 7 (SETE) AO 
CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E 
TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DE LIMEIRA. 
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CLÁUSULA QUARTA 

As demais disposições do Contrato de Concessão original de 2 
de junho de 1995, as do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Concessão de 26 
de janeiro de 2001, as do Termo de Aditamento de nº 2 (dois) ao Contrato de Concessão, 
as do Termo de Aditamento de nº 3 (três) ao Contrato de Concessão e as do Termo de 
Aditamento nº 4 (quatro) ao Contrato de Concessão, as do Termo de Aditamento nº 5 
(cinco) ao Contrato de Concessão, as do Termo de Aditamento nº 6 (seis) ao Contrato de 
Concessão, desde que não conflitem com este Termo de Aditamento de nº 7 (sete), 
permanecem em suas formas e inteiros teores. 

OR 

CARLOS LEAL VILLA 

c::::=:h 7M . . 'Ji -SuezEnvironnemen~ ~ \ 
FERN~. t:;t:;t~BE AZ RUI JORGE M. R. RODA 

- Aguas de Li ei a S/A -
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TERMO DE ADITAMENTO Nº 08 (OITO) AO 
' CONTRATO DE CONCESSÃO DOS 

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS 
SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 

1 - ÁGUAS DE LIMEIRA S/A, com sede nà 
rua Boa Morte nº 725, Limeira, Estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 00.585.900/0001-48, concessionária dos serviços 
de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos sanitários 
no Município de Limeira, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. 
FERNANDO ARIANI MANGABEIRA ALBERNAZ, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.712.047 e 
inscrito no CPF/MF sob nº 931 .993.418-53, residente e domiciliado 
nesta cidade de Limeira-SP, na Avenida Carlos Alberto Catapani nº 
118, Portal das Rosas e ADRIANO CHAVES JUCÁ ROLIM, 
brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador do RG 
3. 703.556-SSPSP e do CIC 508.511 .015.34, residente e domiciliado 
em São Paulo, Capital, à avenida das Nações Unidas, 4.777, sétimo 
andar; 

2 - LUMINA ENGENHARIA AMBIENTAL 
L TOA, sociedade limitada, com sede na Praia de Botafogo, nº 300, 
11° andar, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 04.977.680/0001-59, neste ato representada por 
seus Diretores, Srs. PAULO OLIVEIRA LACERDA DE MELO, 
brasileiro casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG 
nº 762.473 - SSP-PE e inscrito no CPF/MF sob nº 069.488.394-87, 
residente e domicilado na Av. das Nações Unidas, 4777 - 7° andar -
São Paulo - SP; 
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3 - MUNICÍPIO DE LIMEIRA, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 45.132.495/0001-40, com sede no Paço Municipal 
sito na Rua Dr. Alberto Ferreira, nº. 179 - Edifício Prada, nesta 
cidade e Comarca de Limeira, Estado de São Paulo, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. SILVIO FÉLIX DA SILVA, 
brasileiro, casado, àdministrador de empresas, portador do RG 
15.612.137-SP e do CPF 051.227.158.58, residente e domiciliado 
nesta cidade de Limeira, São Paulo, na rua Antonio Carlos Scarpitti, 
581 , Portal das Rosas 

Considerando o disposto no processo 
administrativo de número 77 49/2005, no da Prefeitura Municipal de 
Limeira, acordam: 

Considerando o Termo de Acordo celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de Limeira, PODER CONCEDENTE e a 
Aguas de Limeira S.A., CONCESSIONÁRIA em 16 de Janeiro de 
2007, 

Considerando o desequilíbrio econômico
financeiro que vem sendo enfrentado pela concessionaria, 
principalmente pela antecipação de investimentos ocorrida em 2004; 

Considerando que contendem na ação de 
conhecimento e respectiva medida cautelar (feito n. 0 8002/05, Vara 
da Fazenda Pública, Comarca de Limeira, a Águas de Limeira S/A 
como autora e a Prefeitura do Município de Limeira como ré, em 
razão da revogação do Decreto n. 0 /2004 e da anulação do Termo de 
Aditamento n.º 6 e o conseqüente agravamento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, com implicações negativas na prestação de 
serviços e na saúde financeira da Concessionária; 

Considerando a necessidade de realização de 
obras e serviços que não estavam previstos quando da concessão e, 
por conseqüência, não previsto no contrato, mas que são 
imprescindíveis ao planejamento urbano e desenvolvimento 
econômico do município de Limeira, como distritos industriais e 

i~Íq~~:cológicos; ~ t 
/ " 
~ ~ 

2 



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

Considerando a imprescindibilidade da 
preservação do meio ambiente no que toca à prestação dos aludidos 
serviços, que requestam urgentemente a realização das obras e 
serviços de conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 
Tatu, ora paralisados em virtude de medida judicial , e a Construção 
das demais obras constantes do cronograma físico e financeiro de 
Investimentos que integra este Termo de Acordo na forma do 
ANEXO I; 

Considerando que os serviços de saneamento 
básico são essenciais para a comunidade, sendo premente a 
necessidade de despoluição do Ribeirão Tatu com o tratamento dos 
esgotos que nele são lançados, o que é imprescindível para a 
despoluição da bacia do Rio Piracicaba. 

Considerando que o Comitê de Bacias dos 
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí aprovou em 30 de Novembro de 
2005 o "Plano de Bacias 2004/2007" onde ficaram definidos os 
prazos para despoluição descritos abaixo e neste sentido se faz 
necessária a harmonização do cronograma de obras e investimentos 
para o sistema de esgotamento sanitário previstos no Contrato de 
Concessão conforme o plano aprovado abaixo: 

- metas de coleta, afastamento e transporte de efluentes 
urbanos: 

Prazo Período Metas 

Curto Até 2007 Atingir o índice de pelo menos 92°/o 

Médio 2008 - 2011 Atingir o índice de pelo menos 95°/o 

Médio-Longo 2012 - 2014 Atingir o índice de pelo menos 98o/o 

Longo 2015-2025 Atingir o índice de 100°/o 

3 
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- metas de tratamento de efluentes urbanos: 

Prazo Período Metas ----
Curto Até 2007 Atingir o índice de pelo menos 50°/o 

' Médio 2008 - 2011 Atingir o índice de pelo menos 90°/o 

Médio-Longo 2012 - 2014 Atingir o índice de pelo menos 95°/o 

Longo 2015 - 2025 Atingir o índice de 100°/o 

- metas de eficiência no tratamento de efluentes urbanos: 

Prazo Período Metas -

Curto Até 2007 
Atingir o índice de pelo menos 
80°/o 

Médio 2008 - 2011 Atingir o índice de pelo menos 
80o/o 

Médio-Longo 2012 - 2014 
Atingir o índice de pelo menos 
80°/o 

Longo 2015 - 2025 
Atingir o índice de pelo menos 
95°/o 

Considerando a necessidade de adaptação 
das obrigações mútuas da Concessionária e do Poder Concedente 
em função das alterações nas necessidades de investimentos 
contidos no objeto da Concessão, determinada: i) pela modificação 
do cronograma de obras em razão da inclusão de novos projetos e 
da antecipação de etapas para atender solicitação do Poder 
Concedente, bem como; ii) pelas exigências do Ministério Publico do 
Meio Ambiente em Limeira, e, ainda; iii) determinadas pela \ 
atualização dos Planos Diretores de Água e Esgoto que exigem 
investimentos não previstos à época da licitação da concessão dos 
serviços de saneamento no Município de Limeira; j\ 

j/c, ( 'l~'-- < J 
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: Considerando a necessidade de consolidação 
e equalização dos novos parâmetros de investimento e das receitas 
da Concessão; 

Considerando que a Promotoria Pública de 
Limeira ingressou cqm Ação Civil Pública Ambiental na Comarca de 
Limeira objetivando o não lançamento de esgotos nos ribeirões que 
cortam a cidade, bem como a realização de investimentos no 
tratamento de água e esgotos do Município sob pena de aplicação de 
multa diária; 

Considerando a discussão havida em 19 de 
junho de 2006 em reunião na 6ªPromotoria de Justiça do Meio 
Ambiente da Comarca de Limeira com a presença do Dr. Luiz Alberto 
Segalla Bevilacqua, Promotor de Justiça do meio ambiente da 
comarca de Limeira, o Sr. Fernando Ariani Mangabeira Albernaz, 
Diretor Presidente da concessionária Água de Limeira S.A., o Sr. 
René Apparecido Franco Soares Filho, Presidente do SAAE de 
Limeira e o Sr. Sílvio Félix da Silva, Prefeito Municipal de Limeira, 
onde se aprovou as bases do acordo ora celebrado, 

Considerando que a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro é garantida pela Constituição da República, 
pela Lei Federal 8.987/95 e pelo Contrato de Concessão de 02106195; 

Considerando o interesse público na 
prestação de serviços de saneamento básico de maneira eficiente e 
que vêm sendo realizados pela empresa Águas de Limeira S/A; 

E, finalmente, considerando procedimento 
administrativo 36.144/2006 da Prefeitura Municipal de Limeira que 
autorizou a transferência acionária ali mencionada, a acionista 
LUMINA ENGENHARIA AMBIENTAL L TOA que passou a ser 
detentora 100% das Ações de Águas de Limeira 

li r ll"' 
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justo e acertado, aqitar o Contrato de Concessão, nos termos a 
seguir ajustados: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes, tendo em 
vista a decisão proferida no processo administrativo de nº . 

• 
36.144/2006 que tramitou na Prefeitura Municipal de Limeira, 
ratificam neste ato a transferência dos 50°/o das ações de emissão de 
Águas de Limeira S/A., anteriormente de propriedade de SUEZ 
ENVIRONNEMENT, para a empresa LUMINA ENGENHARIA 
AMBIENTAL LTDA, já qualificada acima, que, a partir desta data, 
assume todos os direitos e obrigações previstos no Contrato de 
Concessão dos Serviços Públicos de Água e Esgotos e em seus 
termos de aditamentos. 

Parágrafo Primeiro - Em razão do disposto 
no "caput" desta Cláusula, a responsabilidade de que trata o 
Parágrafo Primeiro da Clausula 23 do do Contrato de Concessão 
passa a ser exclusivamente da LUMINA ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA. 

Parágrafo Segundo - Em razão do disposto 
no "caput" desta Cláusula, combinado com o disposto no Parágrafo 
Segundo da Clausula 23 do Contrato de Concessão a LUMINA 
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., única acionista da Águas de 
Limeira S/A., obriga-se a manter a maioria do capital social da 
sociedade concessionária, durante todo o prazo restante do Contrato 
de Concessão, devendo prover a aludida sociedade de todos os 
suportes técnicos e econômicos necessários ao cumprimento de 
todas as obrigações estabelecidas no Contrato de Concessão e seus 
respectivos Termos de Aditamentos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica fazendo parte 
integrante do presente Termo de Aditamento número 8 (oito) ao 
Contrato de Concessão, como se aqui houvesse sido transcrito, as 
conclusões constantes do processo administrativo de nº.36.144/2006. 

CLÁUSULA TERCEIRA A 
CONCESSIONÁRIA promoverá os investimentos previstos no 
ANEXO 1, que dispõe sobre o Cronograma Físico e Financeiro, até o 
final do Contrato de Concessão, inclusive aquelas obras necessá~ias 

~l' L L~ . (, 
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à despoluição do Ribeirão Tatu, de acordo com o projeto básico 
aprovado pelo PODER CONCEDENTE. 

CLÁUSULA QUARTA - Foram incluídos no 
ANEXO 1 mencionado na cláusula primeira, os seguintes serviços e 
investimentos anteriormente não previstos, inclusive os que não 
foram previstos na última revisão do Contrato de Concessão que 
gerou o aditamento nº 6 ao Contrato de Concessão, o qual acabou 
sendo anulado pela atual Administração Municipal: 

1 - a implantação da rede de água DN 160 mm 
e rede de esgoto DN 300 mm no Distrito Industrial que está sendo 
implantado no bairro Santa Adélia, composto de seis lotes, cuja 
implantação deverá estar concluída até dezembro de 2007; 

11 - elaborar cálculos, desenvolver e fornecer 
projetos de redes de água e de coleta de esgoto no distrito industrial 
a ser instalado às margens da rodovia Anhanguera na altura do Km 
138• 

J 

Ili - elaborar cálculos e desenvolver e fornecer 
projetos de redes de água e de coleta de esgoto no distrito industrial 
a ser instalado na rodovia Limeira-Cosmópolis em área 
remanescente da fazenda São Lucas até julho de 2007; 

IV - implantação de 100°/o (cem por cento) da 
rede de esgotos na região dos córregos e riachos que cortam a área 
urbana do município até 2008, relativos aos serviços prestados pela 
Concessionária, de acordo com o Plano de Investimentos que integra 
este Termo de Aditamento Contratual na forma do ANEXO I; 

V - apoiar tecnicamente o Município na 
elaboração do projeto para solução da erosão existente no córrego 
Barroca Funda na altura do jardim Independência; 

VI - desenvolver e implantar programas de 
recuperação ambiental voltados à recuperação das nascentes do 
ribeirão dos Pires, do ribeirão Pinhal e do ribeirão Tabajara nas áreas ~ 
públicas cujo domínio pertença ao Município de Limeira, e ainda; 

-:1/ L e-
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; VII - em complemento à despoluição do 
ribeirão Tatu, desenvolver e implantar um projeto de recuperação das 
margens do ribeirão, nas áreas públicas, de propriedade do Município 
de Limeira, adequando-as à urbanização em torno das mesmas, de 
acordo com "Projeto Executivo de Revitalização Paisagística do Vale 
do Tatu" , a ser aprovado pelo Poder Concedente, que elaborou 

' projeto básico com detalhamento de prazos e obras, ANEXO VI 
deste Termo de Aditamento Contratual , em conformidade com o 
estabelecido no Plano de Investimentos que integra este Termo de 
Aditamento Contratual na forma do item 2.6.6 do ANEXO I; 

VI 11 - elaborar cálculos e desenvolver e 
fornecer projetos de redes de água e de coleta de esgoto no distrito 
industrial a ser instalado na rodovia Limeira-Mogi Mirim em área 
remanescente da fazenda São Bento ao lado do futuro aeroporto até 
setembro de 2007 

IX - ampliação da ETE da Graminha de 
acordo com o estabelecido no Plano de Investimentos que integra 
este Termo de Aditamento Contratual na forma do item 2.2.3 e 2.2.4 
do ANEXO 1 

X - A CONCESSIONÁRIA se compromete a 
aportar recursos ao PODER CONCEDENTE, depositando-os em 
conta bancária a ser fornecida pelo mesmo, no valor de R$ 600 mil 
(seiscentos mil reais) de acordo com o cronograma de desembolsos 
previstos no ANEXO IV, a fim de propiciar à Prefeitura Municipal de 
Limeira através de seu órgão competente desenvolva e execute os 
seguintes projetos: i) Parque Ecológico da Nascente do RIBEIRÃO 
DOS PIRES (avenida Ambrósio Fumagalli -quadra 1625-unidade 002 
- bairro dos Neves); ii) Parque Ecológico da represa do RIBEIRÃO 
TABAJARA (Rodovia Limeira-Mogi Mirim - SP-147); iii) Parque 
Ecológico do jardim do Lago, Praça Gino Arquimedes Battiston (rua 
Dr. José da Silva Teixeira); iiii) Parque Ecológico do bairro da 
CECAP, ao lado da área de proteção permanente (avenida Fausto 
Esteves dos Santos) 

XI desenvolver projetos e executar 
iluminação publica da avenida Marginal denominada Oeste, entre o 
viaduto Antonio Feres e a passagem de nível denominada Ponte 
Preta, de acordo com o estabelecido no Plano de Investimentos que 
inte ra este Termo de Aditamento Contratual na forma do item 2.6.6 
do ANEXO 1 

,<-z ( l C-.__ 
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. XI 1 - elaborar cálculos e desenvolver e 
fornecer projetos de redes de água e de coleta de esgoto no distrito 
industrial na rodovia Limeira-Piracicaba (SP-147) em área 
remanescente da chácara Paineira. 

Parágrafo Primeiro - A urbanização prevista 
no inciso VII será executada com locação, qualificação e 
quantificação dos elementos vegetais e arquitetônicos, com prazo de 
execução final até 30 de março de 2008; 

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de execução 
das obras e implantação dos serviços contratuais previstos no 
ANEXO 1, ficam condicionadas à obtenção pela CONCESSIONÁRIA 
de aprovação prévia pelo PODER CONCEDENTE nos termos da 
letra "j" e seu Parágrafo Único da Cláusula Treze do Contrato de 
Concessão, além, das licenças para as mesmas junto aos órgãos 
competentes, ou seja, DPRN, DAEE, CETESB e outros quando se 
fizerem necessários. 

Parágrafo Único - A Concessionária se 
compromete a envidar todos os esforços no sentido de tomar as 
providências necessárias para a obtenção dessas aprovações e 
licenças junto a esses órgãos competentes, em base com o 
cronograma abaixo: 

1 - Bacia do Ribeirão Tatu: 

a) - para a implantação do tratamento 
secundário na ETE Tatu previsto entre os anos de 2012 e 2014, o 
projeto deverá estar concluído até junho de 2011 a fim de dar entrada 
no pedido de licença até esta data. 

11 - Sub-bacia do córrego Barroca Funda: 

a) - para a implantação do interceptar previsto 
para esta sub-bacia entre os anos de 2007 e 2008, o projeto deverá 
estar concluído até junho de 2007 a fim de dar entrada no pedido de 
licença até esta data. 

Ili - Bacia do ribeirão Graminha: 
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; a) - para a implantação dos interceptores e 
emissários previstos para os anos de 2015 e 2016, a Concessionária 
deverá desenvolver os projetos a partir de Janeiro de 2014 e dar 
entrada aos pedidos de licenças até junho de 2014; 

· b) - para a implantação da nova estação de 
tratamento de esgotos prevista para esta bacia entre 2017 e 2018, a 
Concessionária deverá desenvolver o projeto da mesma a partir de 
janeiro de 2016, dando entrada no pedido de licenças até junho de 
2016. 

CLÁUSULA SEXTA - Obriga-se ainda a 
CONCESSIONÁRIA Águas de Limeira S/A a: 

1 - apresentar ao PODER CONCEDENTE o 
contrato formalizando a contratação do "Projeto Executivo de 
Revitalização Paisagística do Vale do Tatu", em até 30 dias após a 
homologação deste Termo de Acordo pelo Juízo da Vara da Fazenda 
Pública de Limeira; 

11 - apresentar para aprovação pelo PODER 
CONCEDENTE o projeto referido no item "I" acima em até 180 dias 
após a contratação do mesmo; 

111 - colocar em operação a Estação Elevatória 
de Esgotos Santa Cruz, a qual deve contribuir significativamente com 
a despoluição do ribeirão Tatu na região central da cidade de Limeira, 
até setembro de 2007; 

IV - despoluição do córrego Barroca Funda 
quanto ao lançamento de esgotos coletados pela Concessionária 
relativos à prestação dos serviços da mesma, de acordo com o Plano 
de Investimentos que integra este Termo de Aditamento Contratual 
na forma do item 2.5.3 do ANEXO 1, até julho de 2008. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Para a cobertura dos 
investimentos das obras relacionadas na cláusula primeira e da 
execução das novas obrigações relacionadas na cláusula segunda, 
será promovida a revisão econômico-financeira do contrato, mediante 
a alteração das Tarifas Referenciais de Água e Esgotos, nas datas, 
na forma e nos percentuais constantes do Parágrafo Primeiro desta 

(2/ L L--
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cláusula , como forrna de assegurar a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro. do Contrato de Concessão. 

Parágrafo Primeiro - O Poder Concedente, 
através de Decreto, concederá 02 (duas) parcelas de aumento real a 
ser aplicado tanto sobre a TRA (Tarifa Referencial de Água) quanto 
sobre a TRE (Tarifa Referencial de Esgoto), conforme as datas 
abaixo dispostas: 

- Primeiro Decreto em 18 de janeiro de 2007 
com aplicação de 8 ,35 ºlo (oito vírgula trinta e cinco por cento) sobre 
os valores das TRA (tarifa referencial de água) e TRE (tarifa 
referencial de esgoto) vigentes nesta data, na forma do Contrato de 
Concessão, com incidência nas contas de consumo de água/coleta 
de esgotos e serviços, respectivamente, a partir do dia 01 de 
Fevereiro de 2007, cujo Decreto deverá ser publicado em 19 de 
Janeiro de 2007 ; 

- Segundo Decreto em 30 de Julho de 2007 
com aplicação de 8,35°/o (oito vírgula trinta e cinco por cento) sobre 
os valores da TRA (tarifa referencial de água) e TR E (tarifa 
referencial de esgoto) que serão atualizadas pelo IPCA-E em junho 
de 2007, na forma do Contrato de Concessão, com incidência nas 
contas de consumo de água/coleta de esgotos e serviços, 
respectivamente a partir de 01 de agosto de 2007, cujo Decreto 
deverá ser publicado até dia 31 de julho de 2007. 

Parágrafo Segundo O PODER 
CONCEDENTE se obriga, como condição para cumprimento pelo 
CONCESSIONÁRIO do estipulado no caput desta cláusula, a editar 
nas épocas próprias, e com a necessária antecedência, os decretos 
para formalizar e oficializar as revisões, atualizações e reajustes das 
Tarifas Referenciais de Água e de Esgotos. 

) l / Lt ' 
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. CLÁUSULA OITAVA - O parágrafo 4° da 
cláusula Quarta do Cpntrato de Concessão será alterado para definir 
que, dentre outros, serão critérios que servirão de base para futuras 
revisões, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
do Contrato de Conce·ssão, o cronograma de investimentos e o fluxo 
de caixa estabelecidos respectivamente nos ANEXOS 1 e li deste 
Termo de Aditamento Contratual. 

Parágrafo Primeiro - O cronograma de 
investimentos estabelecidos no ANEXO 1, acima mencionado, revoga 
e substitui as estipulações do Contrato de Concessão, seus 
aditamentos e respectivos Anexos, referentes a datas e prazos para 
início e execução do objeto do contrato. 

Parágrafo Segundo - Sem preJu1zo do 
disposto no caput do parágrafo 4°, da cláusula Quarta do Contrato de 
Concessão, o cronograma previsto no Plano de Investimentos que 
integra este Termo de Aditamento Contratual na forma do ANEXO I, 
será reavaliado pelas partes no prazo de dezoito meses a contar da 
v1gencia deste Termo de Aditamento Contratual e após, 
ordinariamente a cada quatro anos contados da data de assinatura 
do correspondente Termo de Aditamento a ser firmado pelas partes 
em decorrência do presente ajuste. 

Parágrafo Terceiro - Para fins da rev1sao 
referida no § 2° a Concessionária deverá apresentar ao Poder 
Concedente, no primeiro semestre do 4° ano de cada quadriênio, 
requerimento de revisão do valor das tarifas, para vigorar no 
quadriênio subseqüente, instruído com as informações que lhe 
venham a ser exigidas pelo Poder Concedente, para vigorar no 
quadriênio seguinte. 

Parágrafo Quarto - Para informar a execução, 
integração e interpretação do item b da Cláusula Sétima; da Cláusula 
Dez e do item a do parágrafo 8° da Cláusula Catorze do Contrato de 
Concessão fica aqui esclarecido que os itens 6.2.2 a 6.2.19 do 
ANEXO li ali mencionados são substituídos pelo ANEXO 1 deste 
Termo de Aditamento Contratual. 

#>t-1 LL'--
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. CLÁUSULA NONA - O parágrafo 7° da 
Cláusula Quarta do Contrato de Concessão será alterado para definir 
que quando da aplicação do reajuste de que cuida o parágrafo 6°, as 
partes utilizarão a fórmula paramétrica contida no ANEXO Ili deste 
Termo de Aditamento como representativa do impacto dos índices 
citados no parágrafo' 6° sobre TRA (Tarifa Referencial de Água) e a 
TRE (Tarifa Referencial de Esgotos). 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica fazendo parte 
integrante deste Termo de Aditamento Contratual , como se aqui 
estivesse transcrito, o Processo Administrativo nº 77 49/2005, da 
Prefeitura do Município de Limeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Em razão 
da efetivação do presente acordo, a CONCESSIONÁRIA e o PODER 
CONCEDENTE não têm mais nenhum interesse na continuidade da 
ação de conhecimento na qual litigam - feito nº. 8002/05, em trâmite 
perante a Vara da Fazenda Pública de Limeira, bem como na 
cautelar a ela relativa e nos recursos delas oriundos, desistindo 
daqueles interpostos, arcando cada uma das partes com os 
respectivos honorários de seus advogados e procuradores, correndo 
por conta da autora todas as custas e outras despesas judiciais. 

Parágrafo Único - Acordam as partes em 
envidar esforços no sentido de tomar as providências necessárias 
para que os processos administrativos oriundos da questão abordada 
nesta avença sejam paulatinamente solucionados, sem ônus ou 
encargos para Concessionária. 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - As partes 
RESOLVEM que os reparos que rotineiramente a empresa Águas de 
Limeira promove pelas ruas da cidade deverão obedecer o 
procedimento aprovado para este fim pelo órgão Fiscalizador, o 
SAAE - Sociedade Autônoma de Água e Esgoto, ANEXO V deste 
Termo de Acordo. 
(,z_ I I 
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.' CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O PODER 
CONCEDENTE desde já se compromete a aquiescer com as 
cláusulas e condições a serem estabelecidas em Termo de 
Ajustamento de Conduta a ser firmado nos autos da ação civil pública 
ambiental em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública de Limeira 
entre a CONCESS

1

IONÁRIA e o MINISTÉRIO PUBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, com a interveniência e a anuência do 
PODER CONCEDENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Cabe ao 
PODER CONCEDENTE verificar o cumprimento das obrigações e 
dos cronogramas estabelecidos neste Termo de Acordo, promovendo 
as medidas necessárias para a adequada revisão das tarifas face aos 
efetivos encargos da concessionária, sempre respeitando o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. 

Parágrafo Único - A CONCESSIONÁRIA fica 
desobrigada do disposto no "caput" desta cláusula na ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior, nos termos da legislação em vigor. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - As demais 
disposições do Contrato de Concessão original assinado em 2 de 
junho de 1995, bem como as do Primeiro Termo de Aditamento ao 
Contrato de Concessão de 26 de janeiro de 2001 , as do Termo de 
Aditamento de nº 2 (dois) ao Contrato de Concessão, as do Termo de 
Aditamento de nº 3 (três) ao Contrato de Concessão, as do Termo de 
Aditamento nº 4 (quatro) ao Contrato de Concessão, as do Termo de 
Aditamento nº 5 (cinco) ao Contrato de Concessão, as do Termo de 
Aditamento nº 7 (sete) ao Contrato de Concessão, permanecem 
inalteradas, desde que não conflitem com as disposições contidas 
n.este Termo de Aditamento de nº 8 (oito). 

_?z / l c --
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· E, por estarem justas e acordadas, assinam 
as Partes o presente Termo de Aditamento número 8 (oito) ao 
Contrato de Conce~são, em 3 (três) vias de igual teor e 
conteúdo, com as duas testemunhas abaixo para que produza 
seus efeitos legais , 

< - --· 

Limeira, 18 de Janeiro de 2007 

PREFEITU 
ed~cedente 

f VM~fíf /f.>r.-- CÇ j ~~ 
( ÁGUASDE-L-IM~ET~R~A~S-/-A----~-

Concessionária 

~()_, e(, '- fel l ~LV4__ ( ._ .__ ( L G 
LUMINA ENGENHARIA AMBIENTAL L TOA 

Testemunhas: 

- --cFLÁ '1llW-~~#Á~~.-&1 
\ . -

SEC ARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 
RG 0 11.605.546 
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ANEXO 1 AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 8 (OITO) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 

PLANO DE INVESTIMENTOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 
Item Descricão li Soma 2006 2007 

1 ISISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA li 38.785,541 1.413,04 756,09 
1.1 SISTEMA PRODUTOR 
1.1 .1 Tratamento de Lodo da ETA 2.798,13 
1.1 .2 Perfuracão de Pocos Profundos 1.260,96 
1.1 .3 Obras Comolementares 844,10 
1.1.4 Desaorooriacões e Aauisicões de Areas 279,81 
1.1.5 Exoansão do Sistema de Producão de Aaua 11 .950,00 
1.2 SISTEMA DE RESERVAÇAO E DISTRIBUIÇAO 0,00 
1.2.1 Substituicão de Adutoras 2.288,73 364,56 399,73 
1.2.2 Amoliacao de Reservacão 6.997,44 
1.2.3 Amoliacão de Elevatórias 2.376,78 660,47 
1.2.4 Amoliacão de Redes e Liaacões 6.004,57 196,72 126, 11 
1.2.5 Substituicão de Redes Antiaas Deterioradas 3.257,51 131,14 185,95 
1.2.6 Obras Complementares 727,51 60,15 44,31 

PLANO DE INVESTIMENTOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTODE AGUA 
Item Descricão li 2015 2016 2017 

1 !SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA li 1.887,831 1.872,77 1.027,75 
1.1 SISTEMA PRODUTOR 
1.1.1 Tratamento de Lodo da ETA 1.399,07 
1.1.2 Perfuracão de Pocos Profundos 630,48 
1.1.3 Obras Comolementares 27,98 
1.1.4 Desaorooriacões e Aauisicões de Areas 279,81 
1.1 .5 Exoansão do Sistema de ProduCão de AQua 
1.2 SISTEMA DE RESERVAÇAO E DISTRIBUIÇÁO 

1.2.1 Substituicão de Adutoras 
1.2.2 Amoliacão de Reservacão 725,55 
1.2.3 Amoliacão de Elevatórias 245,19 
1.2.4 Amoliacão de Redes e Liaacões 300.23 300.23 300.23 
1.2.5 Substituicão de Redes Antiaas Deterioradas 180,14 180, 14 180,14 
1.2.6 Obras Complementares 8,39 8,39 22,39 

(l.000 R$ data-base 2005) 
2008 2009 2010 2011 
3.060,58 3.745,67 4.314,47 4.444,81 

139.91 27,98 

1.950.00 1.950,00 1.950,00 1.900,00 

374,71 575,02 
300,23 1.265,00 1.265,00 1.265,00 

245,19 245,19 
126, 11 126, 11 926,11 300,23 
136,99 136,99 136,99 136,99 
32,64 22,39 8,39 22,39 

(l.000 RS dota-base 2005) 
2018 2019 2020 2021 
3.524,17 3.480,40 747,94 535,40 

630,48 
209,86 261.16 46,64 

2.100,00 2.100.00 

725,55 
245,19 

300,23 300,23 300,23 300,23 
180, 14 180, 14 180, 14 180, 14 

8,39 8,39 22,39 8.39 

. " 

2012 2013 
1.862,46 590,18 

27,98 

574,71 
725,55 .. 
300,23 300,23 
136,99 136,99 
124,98 124,98 

2022 2023 
540,06 799,24 

51,30 51,30 

245,19 
300,23 300,23 
180, 14 180, 14 

8,39 22.39 

·~./ 
l\r\ 

·~ 

2014 
1.806,11 

725,55 
490,37 
300,23 
136,99 
152,96 

2024 
1.887,83 

1.399,07 

300,23 
180, 14 

8,39 

2025 
488,76 

300,23 
180, 14 

8,39 
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ANEXO 1 AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 8 (OITO) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 

PLANO DE JNVESTIMENTOS - SISTEMA DE ESGOTOS SANlTARIOS ··- (1.00-0 .R$ data-base 2005) 
Item Descrição li Soma 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2 !SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS li 61.790,571 1.654,66 6.472,47 5.054,98 2.949,28 3.446,93 3.640,91 1.384,76 6.031,18 6.238,07 

2.1 BACIA DO AGUA DA SERRA 
2.1.1 Interceptares e Emissários 

. 
2.1.2 Estacão de Tratamento de Esqotos 9.716,60 1.103,80 1.128,05 2.128,05 1.628,05 1.628,05 
2.2 BACIA DO GRAMINHA 
2.2.1 Interceptares e Emissários 1.417,08 472,36 
2.2.2 Estacões Elevatórias 315,24 315,24 
2.2.3 Reforma da ETE Existente 282,21 282,21 
2.2.4 Nova Estacão de Tratamento 7.353,60 
2.3 BACIA DO LAGOA NOVA - . .. . '" 

2.3.1 1 nterceptores 
2.3.2 Estacão Elevatória 
2.3.3 Emissário de Recalque 
2.4 BACIA DO DUAS BARRAS 
2.4.1 Interceptares 
2.4.2 Estacão Elevatória 
2.4.3 Emissário de Recalque + Gravidade 
2.5 BACIA DO TATU 
2.5.1 Travessias MO para ME 10,98 10,98 
2.5.2 Interceptares MO e Mercado 4.413,10 594, 10 872,00 1.372,00 1.575,00 
2.5.3 Interceptar Barroca Funda 1.260,96 630,48 630,48 
2.5.4 Otimizacão do Tratamento Primário 682,52 682,52 
2.5.5 Tratamento Secundário 11.400,53 700,53 5.350,00 5.350,00 
2.5.6 Ampliacão do Secundário 
2.5.7 Tratamento e Disposicão de Lodos 5.352,08 
2.6 OBRAS GERAIS 
2.6.1 Ampliacão de Redes e Uqacões 6.409,82 167,71 223,50 364,64 312,54 310,20 734,49 331,67 328,62 325,35 
2.6.2 Substituição de Redes Antiqas Deterioradas 6.715,52 109,02 392,47 392,47 56,69 56,68 1.007,34 335,78 335,78 335,78 
2.6.3 Obras Complementares 2.250,16 263,15 251,54 39,34 80,00 80,00 324,08 16,79 16,79 16,79 
2.6.4 Desapropriações e Aquisições de Areas 210,16 210, 16 
2.6.5 Urbanização Vale do Tatu 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

~r \""' )s: 
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ANEXO 1 AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 8 (OITO) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 

PLANO. DE INVESTIMENTOS - SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS (1.000 R$ data-base 2005) 
Item Descricão n 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2 IStSTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS li 4.123,631 4.098,98 4.343,70 4.339,66 658,65 817,52 2.866,98 761,74 640,39 635,52 630,55 

2.1 BACIA DO AGUA DA SERRA 
2.1 .1 Interceptares e Emissários 
2.1.2 Estação de Tratamento de Esaotos 2.100,60 
2.2 BACIA DO GRAMINHA 
2.2.1 Interceptares e Emissários 472,36 472,36 
2.2.2 Estações Elevatórias 
2.2.3 Reforma da ETE Existente 
2.2.4 Nova Estação de Tratamento 3.676,80 3.676,80 
2.3 BACIA DO LAGOA NOVA 
2.3.1 lnterceptores 
2.3.2 Estação Elevatória 

. .. 
. " 

2.3.3 Emissário de Recalaue 
2.4 BACIA DO DUAS BARRAS 
2.4.1 lnterceptores 
2.4.2 Estacão Elevatória 
2.4.3 Emissário de Recalaue + Gravidade 
2.5 BACIA DO TATU 
2.5.1 Travessias MO para ME 
2.5.2 Interceptares MD e Mercado 
2.5.3 Interceptar Barroca Funda 
2.5.4 Otimização do Tratamento Primário 
2.5.5 Tratamento Secundário 
2.5.6 Ampliação do Secundário 
2.5.7 Tratamento e Disposicão de Lodos 2.676,04 2.676,04 
2.6 OBRAS GERAIS 
2.6.1 Ampliação de Redes e liçiações 321 ,87 318,20 314,34 310,30 306,09 301,73 297,22 292,59 287,83 282,96 277,99 
2.6.2 Substituição de Redes Antiaas Deterioradas 335,78 335,78 335,78 335,78 335,78 335,78 335,78 335,78 335,78 335,78 335,78 
2.6.3 Obras Complementares 317,59 296,60 16,79 16,79 16,79 180,01 133,38 133,38 16,79 16,79 16,79 
2.6.4 Desapropriacões e Aauisicões de Areas 
2.6.5 Distrito Industrial - Aaua e Esaoto 
2.6.6 Urbanização Vale do Tatu 

L\\"~ L \ ~ 
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ANEXO 1 AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 8 \vlTO) AO CONTRATO DE CONCESSÃO OOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 

PLANO DE INVESTIMENTOS - OUTROS INVESTIMENTOS (1.000 RS data-base 2005) 

Item Descricão llSoma 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3 IOUTROS INVESTIMENTOS li 20.226,331 1.574,30 804,65 1.107,06 1.026,88 876,71 876,09 1.041,58 984,48 898,66 

3.1 Software e Hardware 2.670,94 172,43 128,69 128,69 128,69 128,69 128,69 128.69 128,69 128,69 
3.2 Automacão 1.865,42 60,15 101 ,55 101,55 101,55 101,55 93,27 93,27 93,27 93,27 
3.3 Máquinas e Veículos 1.223,23 556,78 81,84 157,90 157,90 
3.4 Substituicão de Hidrômetros 10.292,43 446,22 298,49 609,77 464,97 472,69 480,36 487,95 495,48 502,93 
3.5 Equipamentos em redes de aoua 1.119,25 47,04 46,23 93,27 46,64 46,64 46,64 46,64 93,27 46,64 
3.6 Eouioamentos em redes de esooto 1.119,25 22,38 70,89 93.27 46,64 46,64 46,64 46,64 93,27 46,64 
3.7 Equipamentos oroducão de aaua 932,76 50,17 43, 11 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 
3.8 Equipamentos tratamento de esaoto 932,71 148,79 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 
3.9 Sistema comercial 70,34 70,34 

.. 
PLANO DE INVESTIMENTOS - OUTROS INVESTIMENTOS (1.000 &$ data-base 2005) . ~ 
Item Descrição 2015 2016 2017 . 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

3 IOUTROS INVESTIMENTOS 1 1.008,70 934,16 941,36 1.065,05 955,47 962,39 1.051,03 975,89 1.075,76 1.070,79 995,34 

3.1 Software e Hardware 133,55 133,55 133,55 133,55 133,55 133,55 133,55 133,55 133,55 133,55 133,55 
3.2 Automacão 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 93.27 
3.3 Máquinas e Veículos 81,84 23,32 81,84 81 ,82 
3.4 Substituição de Hidrômetros 513,50 520,79 527,99 535,10 542, 11 549,02 555,83 562,53 569,12 575,60 581,97 
3.5 Equipamentos em redes de aoua 46.64 46,64 46,64 93,27 46,64 46,64 46,64 46,64 93,27 46,64 46,64 
3.6 Eouioamentos em redes de esqoto 46,64 46,64 46,64 93,27 46,64 46,64 46,64 46,64 93,27 46,64 46,64 
3.7 Equioamentos oroducão de aoua 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 
3.8 Equioamentos tratamento de esooto 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 
3.9 Sistema comercial 

PLANO DE lNVESTIMKNTOS - TOTAL GERAL (1000 RS data-base 2005) 

Item IDescri~ão llSoma 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

5 Total Geral 11120.802,45 4.642,00 8.533,21 9.722,62 7.721,82 8.638,10 8.961,80 4.288,81 7.605,84 8.942,84 

PLANO DE INVESTIMENTOS - TOTAL GERAL (1000 RS data-base 2005) 

Item !Descrição 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5 Total Geral 7.020,16 6.905,91 6.312,81 8.928,89 5.094,53 2.527,84 4.453,40 2.277,69 2.515,39 3.594,14 2.114,65 
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ANEXO 11 AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 8 (OITO) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 

f 

ANO RECEITA DESPESA DEPREC. OUTORGA RESULT. IMPOSTO RESULT. INV.ESTfMENTOS 
BRUTA LIQUIDA OPERAC. $.A.A.E. Antes do J.R. DE RENDA A1>ósol.R. AGUA ESGOTO OUTROS TOTAL 

2006 50457 46910 35048 397 9,50% 4456 7009 2383 4626 1413 1655 1574 4642 
2007 54575 50739 34428 889 9,50% 4820 10602 3605 6997 756 6472 805 8033 
2008 55357 51466 35573 1474 9,50% 4889 9530 3240 6290 3061 5055 1107 9223 
2009 56145 52198 36158 2009 9,50% 4959 9073 3085 5988 3746 2949 1027 7722 
2010 56937 52935 36607 2605 9,50% 5029 8694 2956 5738 4314 3447 877 8638 
2011 57731 53672 36655 3082 9,50% 5099 8837 3005 5832 4445 3641 876 8962 
2012 58523 54409 37831 3393 9,50% 5169 8016 2725 5291 1862 1385 1042 · ··4289 
2013 59313 55144 38083 3977 9,50% 5239 7845 2667 5178 590 6031 984 7606 
2014 60100 55875 38538 4682 9,50% 5308 7347 2498 4849 1806 6238 899 8943 
2015 60882 56602 42571 5314 9,50% 5377 3340 1136 2204 1888 4124 1009 7020 
2016 61657 57323 42803 5912 9,50% 5446 3163 1075 2087 1873 4099 934 6906 
2017 62426 58038 43313 6508 9,50% 5514 2703 919 1784 1028 4344 941 6313 
2018 63187 58745 43619 7511 9,50% 5581 2035 692 1343 3524 4340 1065 8929 
2019 63939 59444 44056 8143 9,50% 5647 1598 543 1054 3480 659 955 5095 
2020 64682 60135 44480 8446 9,50% 5713 1497 509 988 748 818 962 2528 
2021 65416 60817 44907 9226 9,50% 5778 907 308 598 535 2867 1051 4453 
2022 66138 61489 45539 9683 9,50% 5841 425 145 281 540 762 976 2278 
2023 66850 62151 45886 10396 9,50% 5904 -36 -36 799 640 1076 2515 
2024 67551 62802 46160 12080 9,50% 5966 -1404 -1404 1888 636 1071 3594 
2025 34120 31721 22655 14079 9,50% 3013 -8026 -8026 489 631 995 2115 

TOTAL 1283148 1192942 857609 119802 113330 83153 37162 51663 41840 74049 21009 136898 

R$ x 1.000 (data-base 2006) 

CAIXA 
LIQUIDO ACUMUL. 

381 -3338 
-147 -3485 

-1459 -4944 
275 -4669 
-296 -4965 . .. -48 -5013 
4395 -618 
1549 931 
588 1519 
498 2017 
1093 3110 
1979 5089 
-75 5014 

4103 9117 
6906 16022 
5371 21393 
7686 29079 
7844 36924 
7082 44006 
3938 47943 

47943 

!VPL 12,00% 425122 395236 279773 28397 37547 49069 18420 32045 15734 32853 6846 55433 4063 ! 

!TIR= 18,00%! ! Deduções(')= 7.03% ! J' 
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ANEXO Ili AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 8 (OITO) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 

Índices paramétricos utilizados: 

• MOCC - Índice de Mão-de-Obra da Construção Civil - Variação mensal do índice de mesmo nome apurado e publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas. 

• TBEE - Tarifa Básica de Energia Elétrica - Variação mensal da tarifa básica de energia elétrica d·a empresa ELEKTRO, concessionária 
fornecedora de energia elétrica para a cidade de Limeira, publicado no site da ANEEL. 

• ITQ - Índice da Indústria de Transformação Química - Variação mensal do índice da Coluna 53 da revista "Conjuntura Econômica" da 
Fundação Getúlio Vargas. 

• INCC - Índice Nacional da Consttução Civil - Variação mensal do índice de mesmo nome apurado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 

• IMVE - Índice de Máquinas, Veículos e Equipamentos - Variação mensal do índice da Coluna 13 da revista "Conjuntura Econômica" da 
Fundação Getúlio Vargas. 

• IVC - Índice de Variação Cambial - Variação média mensal da cotação do dólar americano comercial (PTAX), publicado pelo BACEN 
(Banco Central) na tabela 601P de seu Relatório Mensal. 
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ANEXO Ili AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 8 (OITO) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 

• IJAF - Índice de Juros Aplicáveis ao Financiamento Nacional e Internacional - Adotado como a variação média mensal da TJLP (Taxa de 
Juros de Longo Prazo), publicada no site do BNDES. 

• IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - Variação mensal do índice de mesmo nome apurado e publicado pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). ~ · -- · ·· 
ANEXO III AO TERMO DE ADITAMENTO N.º 06 (SEIS) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOSTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA. 

• IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado - Variação mensal do índice de mesmo nome apurado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 

Fórmula Paramétrica para Cálculo do Reajuste Ponderado: 

ÍNDICE DE REAJUSTE PONDERADO 

0,4014xMOCC + 13,6294xTBEE + 7,4006xlTQ + 14,2189x1NCC + 1,7272xlMVE + 3,897xlVC + 5,8589xlJAF + 40,6935xlPCA-E + 12,1731xlGPM 
IRP = . 

100 _/ 

t\~" 
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ANEXO IV AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 8 (OITO) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 

DATA 

15 de Março de 2007 
15 de Abril de 2007 
15 de Maio de 2007 
15 de Junho de 2007 
15 de Julho de 2007 
15 de Agosto de 2007 
15 de Setembro de 2007 
15 de Outubro de 2007 
15 de Novembro de 2007 
15 de Dezembro de 2007 
15 de Janeiro de 2008 
15 de Fevereiro de 2008 

VALOR TOTAL 

VALOR DA TRANSFERÊNCIA 
valores em R$ (reais) 

R$ 50.000,00 
R$ 50.000,00 
R$ 50.000,00 
R$ 50.000,00 
R$ 50.000,00 
R$ 50.000,00 
R$ 50.000,00 
R$ 50.000,00 
R$ 50.000,00 
R$ 50.000,00 
R$ 50.000,00 
R$ 50.000,00 

R$ 600.000,00 
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ANEXO V AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 8 (OITO) AO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E 
TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 

O presente procedimento de metodologia tem por finalidade definir as diretrizes e fixar as 
características técnicas a serem utilizadas para execução dos serviços de recomposição 
asfáltica, dentro do perímetro da concessão para as atividades relacionadas aos serviços de 
distribuição de água e coleta qe esgotos, de tal forma que, tais recomposições se apresentem 
o mais nivelada possível em relação às rnas e avenidas. 

1. Definições e abreviaturas 

C.B.U.Q. - Capa Betuminosa Usinada Quente. 

DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrntura de Transporte 

CBR - ISC - Índice Suporte Califórnia 

CAP - Cimento asfáltico de petróleo 

RR - Ruptura rápida 

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo 

PN - Proctor Normal 

AdL - Águas de Limeira S/ A 

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

~ Consideram-se materiais reaproveitáveis para a reconstrução da pavimentação, apenas 
o solo que for compactável e os agregados limpos (pedra britada) não contaminados; 

).;>- Consideram-se impróprios para o preenchimento das valas, todos os materiais 
instáveis (solos micáceos, orgânicos ou expansivos) de expansão maior ou igual a 2%, 
ou que não possam ser facilmente compactáveis; 

).;>- Sempre que o material do subleito, solo local ou importado apresentar umidade 
excessiva deverá obrigatoriamente ser substituído por material no teor ótimo de 
umidade, antes da compactação; 

).;>- Em todos os reparos executados, será obrigatória a limpeza final do entulho e do 
material excedente, os quais deverão ser depositados ou recolhidos, conforme o caso, 
enviados ao aterro sanitário, ficando proibida a descarga em leitos de vias públicas ou 
em terrenos baldios; 

).;>- Todo e qualquer abatimento ou sobressalência da pavimentação no local da vala que 
se produza após a reconstrução, até o prazo máximo de 5 (cinco) anos, deverá ser 
imediatamente corrigido pelo órgão executor, por iniciativa própria ou em atenção ao 
competente aviso expedido; 

).;>- AR._ figuras em anexo ilustram o processo de reparação e recomposição do buraco. 



COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO E SUB-BASE 

);;> No caso da escavação ter atingido a sub-base e o subleito, a reconstrução deverá ser 
feita em camadas de no máximo 20 cm (vinte centímetros) de espessura de material 
solto; 

);;> A compactação das cal1).adas será mecânica obtida com equipamento compatível com 
as dimensões de escavaÇão e características do material empregado no reparo; 

);;> No caso da Sub-base (ou reforço do subleito ), seu grau de compactação deve atingir 
pelo menos 1 OOo/o (cem por cento) da densidade máxima em relação ao Proctor 
Simples. 

PROCEDIMENTO: 

A recompos1çao asfáltica deverá respeitar no mm1mo o padrão e qualidade do asfalto 
original, devendo também respeitar o procedimento a seguir: 

);;> Para tráfego leve:] 

• Preparo de caixa com no mínimo 14 cm de espessura; 

• Base de brita graduada com cimento com no mínimo 1 O cm de espessura; 

• Compactação 

• Imprimação betuminosa ligante; 

• Cura; 

• Capa em C.B.U.Q. com espessura de no mínimo 4 cm; 

• Imprimação betuminosa ligante na emenda; 

• Aplicação de pó de pedra. 

);;> Para tráfego pesado: 

• Preparo de caixa com no mínimo 23 cm de espessura; 

• Base de brita graduada com cimento com no mínimo 15 cm de espessura; 

• Compactação; 

• Imprimação betuminosa ligante; 

Cura; 

Camada de binder com espessura mínima de 4cm; 
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• Imprimação betuminosa ligante; 

• Capa em C.B.U.Q. com espessura de no mínimo 4 cm; 

• Imprimação betuminosa ligante nas emendas; 

• Aplicação de pó de pedra. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Em posse dos locais dos reparos em mãos: 

);:- Abertura de caixa até 14 cm ou até 23 cm, incluindo escavação, compactação, 
transporte e reparo de subleito. 

- Primeiramente será feito o preparo de caixa que consiste nos serviços necessários para que 
o terreno assuma as fonnas definidas de acordo com a seção transversal do buraco. A 
superficie é regularizada. A compactação posterior será feita das bordas para o centro do 
leito até que atinja uma compactação ideal. Serão utilizados, soquetes manuais e mecânicos 
para a compactação, bem como caminhão basculante toco. 

BASE DE BRITA GRADUADA COM CIMENTO 

- A base de brita graduada é uma camada do material resultante de mistura úmida e 
compactada de bridas de várias granulometrias. A brida é espalhada sobre a área a 
pavimentar e corrige-se a umidade do material e executando-se assim, a compactação 
mecânica; 

- O material é carregado no depósito e transportado para o local da obra, onde é 
descan-egado. A distribuição do material sobre a superficie será feita de fo1ma a evitar a 
segregação dos materiais e a base ficará homogênea; 

- Espal hamento de cimento sobre a camada de brida com homogeneização do material; 

- Será iniciada a compactação nas bordas e progredirá longitudinalmente para o centro. A 
fase final da compactação deixará a base nas formas da seção transversal do projeto. O 
acabamento é dado por concluído quando a camada deixar de apresentar marcas de 
passagem dos rolos e marcas das sapatas dos compactadores; 

- Será utilizada brita graduada na faixa C do DNER, e a rocha será diabásio ou basalto; 

- Os equipamentos utilizados são caminhão basculante e compactador mecânico; 

- A base deverá ser compactada a 100% do Proctor Normal, com CBR> 80% e expansão < 
0,5%. 

);:- IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 

- Antes de se executar a imprimação, a superfície deve ser cuidadosamente van-ida para 
remover o excesso de material solto (pó) e impurezas; 

~- Arpintura betuminosa será executada antes do início da aplicação da camada de rolamento; 
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- Não será pennitida aplicação do material betuminoso quando as condições de tempo não 
forem favoráveis ; 

- A pintura de ligação consiste numa camada de material betuminoso, em forma líquida, que 
será aplicada sob forma de jato com leque ou regador sobre a superficie da base, com a 
finalidade de colar a camada de rolamento á base; 

- O material a ser utilizado será a emulsão RR-1 C e será aplicada a uma taxa de 1,00 l/m2. 

);;> REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO QUENTE 
(C.B.U.Q.) 

- A camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente compreende em uma 
camada de mistura de cimento asfáltico de petróleo e brita, devidamente dosada em usina de 
asfalto a quente e aplicada. Será executada segundo o alinhamento, perfil, seção transversal 
típica e espessura final de 4,0 cm; 

- A superficie da base devidamente revestida deverá estar seca e livre de todo e qualquer 
material solto; 

- Não deverá ocorrer queda elevada da temperatura da mistura durante o transporte da 
mesma e nem segregação de material; 

- A camada deve apresentar-se uniforme, isenta de ondulações e sem saliências ou rebaixos; 

- Este trabalho deverá ser evitado em dias de chuva; 

- O cimento asfáltico de petróleo é o CAP 20; 

- A mistura do CAP 20 e do agregado mineral, são feito em usina de asfalto a quente a uma 
temperatura de 150 160 graus Centígrados e carregados em caminhões basculantes para o 
transporte até a obra; 

- O material é descarregado e espalhado. Seqüencialmente será iniciada a compressão sobre 
a camada de rolamento, o rolo liso vibratório, o rolo não poderá fazer manobra sobre as 
camadas que estejam sofrendo rolagem; 

- As passadas dos rolos serão feitas ao longo das extensões levemente diferentes; 

- A camada de rolamento a quente terá a forma definida pelos alinhamentos e, dimensões do 
buraco escavado; 

- A massa asfáltica se enquadra na faixa D do DER e a rocha será o basalto ou diabásio. 

);;> IMPRIMAÇÃO LIGANTE BETUMINOSA 

- Consistirá na aplicação de material betuminoso ligante (RR-1 C), diretamente sobre a 
emenda de revestimento de conserto asfáltico com o pavimento antigo; 

- A imprimação deverá ser executada com um regador para assegurar sua perfeita ligação 
entre o material betuminoso antigo e material novo; 

- Espalhamento do pó de pedra sobre a imprimação sem varrer para permitir melhor 
\ im~rimação. 
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PROCEDIMENTO: 

TRÁFEGO LEVE: 

·I cm 

(111í11) 

10 Clll 

(mú1.) 

C.B.CQ 

BRITA GR.\DL.\D.-\ CO.\I 
('füf:\10 

Solo Local. comoactado a 100% do PN 

TRÁFEGO PESADO: 

-1 cm C'.B.U Q. 

(mín) 

-!cm Bfi\"DER 
(mín ) 

~~ °é§j - BRITA GR.\DL.\DA 

l ~ cm 

(ruín) 

~ ct&b o4 
/ 

Solo Local, compactado a 100% cio PN 

li =11 !/~// 

[mpnm.1ção Benimino;a 
Lig11n1c (emenda) 

Impnmnçilo 
Ligam e 

Ben11nu1o<>a 

e-.. lmprimnçiio Bemmiuosa Liga.ille 
(emenda) 

lmpnmnçiio Bemmmosa Ligru11e 

.,.__. lmpnm11çiio Berumrnosa Lígnntc 
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ANEXO VI AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 8 (OITO) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 
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PREFÁCIO: 

Oportuno é o momento para assinalar alguns ensinamentos do Mestre em Direit~ Ambiental e Ordenamento Territorial e 
hoje Professor de Política e Legislação Ecológica na UNESP de Rio Claro- SP, Paul0 Affonso teme Machado que em 
seu livro "Estudos de Direito Ambiental"-1994. 

Em seu capítulo: Interesse do município e sistema de competências diz .... ' De longa data é empregada a palavra "interesse", 
quanto à mensuração da competência municipal. Antes utilizava-se "peculiar interesse" e a Constituição Federal de 1988 
passou a utilizar "interesse local" (art. 30 1 ) . 

O interesse local não precisa incidir ou compreender necessariamente todo o território do município, mas uma localidade de que 
se compõe o município. Foi feliz a expressão usada na Constituição Federal de 88. Portanto, podem ser objeto de legislação 
municipal aqui lo que seja da conveniência de um quarteirão, de um bairro, etc .. . 
Diz ainda o art.30 da Constituição Federal que: ... "compete aos Municípios: .... ( .... ) VIII - promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano". É claro que 
nesse caso deverá seguir as normas da União (Código Florestal e Lei Ambiental de 98) 
Voltando ao mestre Paulo A. L. Machado, quando diz sobre o 'impacto ambiental' , narra ... Se houver necessidade de uma 
autorização ou uma licença do Poder Público e houver probabilidade de prejuízo significativo de degradação ambiental, é 
inafastável o "Estudo Prévio de Impacto Ambiental". Diz ainda que: " O município poderá designar outros peritos ou consultores 
para estudar o projeto" .... 
Também com esse intuito, vejo a necessidade de apresentar o presente estudo. Embora tratar-se de um projeto de 
revitalização, não oferecendo ao local nenhuma nova vocação, ela se encontra numa área de preservação permanente. 

(.(11.i!"'·U ,. 

Biai. Gustaaf H. M. Winters - CRBio 02495-1 
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INTRODUÇÃO: 

A bacia do ribeirão do Tatu cobre 75% da área urbana de Limeira, num total de 40,68 km 2 de área, compreende 
o ribeirão do Tatu com 6,5 km de extensão e mais 14 afluentes. Nasce na zona rural de Cordeirópolis e deságua 
no rio Piracicaba. Possui inúmeros problemas como falta de tratamento de esgoto, poluição urbana e industrial, 
além de ausência quase total de matas ciliares. Sem a proteção da mata ci.liar ocorre o assoreamento, isto é, 
vão se acumulando sedimentos como areia e terra no leito dos rios. Como consequências, ocorrem a diminuição 
da capacidade de armazenamento de água e as enchentes na cidade. 
Rios e córregos envolvem muito mais que água, são espaços vitais para muitas espécies da flora e fauna e 
permitem múltiplos aproveitamentos pelo homem. No início dos núcleos urbanos, foram determinantes para o 
desenvolvimento das diversas atividades humanas, assim como, fundamentais na composição paisagística e 
urbanística . 
Nos dois últimos séculos, muitos rios e córregos foram modificados com o objetivo de acelerar o transporte das 
águas de cheias, drenarem baixadas úmidas para incremento das culturas agrícolas e ampliar áreas para 
assentamento das populações . Também, muitas vezes, as construções de vias férreas e estradas foram motivos 
para a retificação de rios. Podem-se observar essas tendências, em muitos rios e córregos no Brasil. Na maior 
parte das intervenções só foram considerados os aspectos setoriais e negligenciados os aspectos culturais, 
sanitários, ecológicos, urbanísticos e paisagísticos. 
Uma ameaça para o homem e para o meio ambiente é o lançamento de esgotos não-tratados em rios e 
córregos, que os impossibil itam de serem aproveitados como áreas de recreação e lazer, entre outros usos mais 
nobres. 
Atua lmente, a gestão de recursos hídricos inclui, obrigatoriamente, os usos múltiplos da água. Para este fim, 
revitalizar rios é fundamental, para que haja possibilidade de outros usos serem (re) introduzidos e não apenas 
utilizá-los como meio drenante e de transporte de esgotos, lixo e das águas de enchentes. Neste sentido, a 
conservação e revitalização de cursos d'água, em áreas urbanas e rurais, e a proteção de águas subterrâneas se 
constituem, também, em instrumento integral da Gestão de Recursos Hídricos. Para essas finalidades é 
importante reconhecer que: 
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SITUAÇÃO ATUAL: 

Com base no trabalho "PROJETO TATU" - Programa de Restauração Ambiental e Paisagística do Vale do Tatu-Limeira-SP, 

elaborado pela equipe do ESALQ-Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" sob coordenação do Prof. Dr. Ricardo R. 

Rodrigues, pode-se constatar a intensa perturbação antrópica, reduzindo a vegetação a pequenos e descontínuos fragmentos 

florestais, veja quadro: 

~ 

Área (ha)° Formação vegetal 

Floresta Ribeirinha degradada 3,1 

Floresta Ribeirinha muito degradada 17,6 

Floresta de Marica (Mimosa bimocronata) 5,2 

Floresta de Leucena (Leucaena leucocephala) 3,0 

Agro-florestas 2,7 

Floresta de Eucaliptos com regeneração natural 2,6 

Total r 34,2 

Total de APPs - Áreas de Proteção Ambiental 

APPs -Areas de Proteção Ambiental ocupadas com edificações 

APPs - Areas de Proteção Ambiental disponíveis para restauração ambiental 

Areas de interesse, externas às 'APPs' , disponíveis para restauração ambiental 

Area total para disponível para restauração ambiental 
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% 

9,1 

51 ,4 

15,2 

8,8 

7,8 

7,6 

100,0 

69,6 ha 

13,4 ha 

56,2 

50,1 

106,3 
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l i CÓRREGOS EM ÁREAS URBANAS: 1 

~ que os das áreas rurais. 
1 1. Com a urbanização e a impermeabilização de pequenas bacias contribuintes, as 
! r vazões nos cursos d'água aumentaram. A urbanização desenfreada vem ocupando 
1: áreas naturais de alagamento e atingindo diretamente as funções naturais dos cursos 

d'água e assim prejudicando as próprias populações. 
Esta ocupação com casas, indústrias e vias de transportes vem estreitando as áreas ' -
naturais de escoamento e ampliando o perigo das enchentes. Com isso, as 
freqüências de inundações e os danos causados aumentaram e ainda aumentarão se 
permanecer esta situação. 

[1 1 Ao longo do processo de ocupação urbana as sucessivas administrações vêm 
li negligenciando a necessidade de espaço ao longo dos rios, autorizando ocupações 

inadequadas ao longo das faixas marginais de proteção. O lançamento de esgotos in 
natura agrava a situação ecológica e sanitária dos rios e córregos. 
Existem zonas urbanas onde os rios e córregos deixam de cumprir suas múltiplas 
funções e usos e passam a ser somente receptor de dejetos. 
A população ribeirinha, que lança seus esgotos diretamente nas águas, sofre com o 
mau cheiro e com o perigo de doenças de veiculação hídrica. Essas águas não 
podem ser aproveitadas para lazer, pois o contato torna-se um risco à saúde pública. 
Com isso, verifica-se que a primeira etapa para a recuperação de rios e córregos, 
tornando-os mais naturais, é sanear e tratar os efluentes antes de lançá-los. 
As inúmeras "fontes" de esgotos devem ser coletadas, tratadas e depois lançadas 
corretamente aos cursos d'água. 
Assim sendo, conclui-se que, quando houver planejamento de novos 
empreendimentos, deverá ser previsto logo na primeira etapa, o tratamento de 
esgotos, visando a melhoria da qualidade da água. Também tem sido prática comum 
utilizar rios e córregos como transportadores de lixo, sobretudo em locais onde não há 
coleta de lixo regular. 
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CÓRREGOS EM ÁREAS URBANAS: (cont.) 

A coleta eficiente em zonas urbanas é outra etapa para o saneamento desses cursos 
d'água. Mesmo com a coleta ainda se observa grande quantidade de material plástico 
flutuante, indicando claramente que a água superficial tem sido o lugar preferido pela 
população para se livrar do lixo. 
Torna-se, portanto, indispensável implementar a coleta e ao mesmo tempo 
conscientizar a população ribei rinha da necessidade de dispor o lixo corretamente. 
Muitos dos rios e córregos, em áreas urbanas, são estrangulados pela urbanização e 
vias de transportes prejudicados pelos esgotos sem tratamento e pelo grande volume 
de lixo, que geram mal cheiro, transmitem doenças e causam enchentes. Isso pode 
levar, mais tarde, os administradores a transformar os leitos dos rios em perfis 
regu lares de concreto, em forma de caixa, com margens revestidas, isto é, construir 
canais ou galerias de concreto. 
A meta, nesses casos, é transportar as águas rio abaixo o mais rápido possível, para 
resolver problemas locais, sem observar o aumento do problema a jusante. Seu 
destino é a galeria de concreto. Canalizados e enterrados, desaparecem da 
superfície, correm por debaixo das ruas e não existem mais para a população. 
Somente as enchentes e as doenças lembram a sua existência quando as galerias 
não conseguem mais transportar as águas excedentes. 
Embora o processo de ocupação urbana da Europa tenha sido diferenciado do Brasil , 
as águas dos rios e córregos também foram canalizados até a década de 70, com 
implantação de galerias, construídas para esconder as águas poluídas e afastá-las do 
convívio da população. 
Entretanto, atualmente se reconhece que esta não foi a solução mais adequada, pois 
outros problemas foram criados. Com programas de revital ização podem-se recuperar 
a morfologia natural dos rios, de forma criteriosa e de modo a libertá-los do concreto e 
exercer as suas múltiplas funções. 
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AS BASES DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO: 

••••• O Córrego Tatu é mais que simples transportador de água . 

• • • • • O Córrego Tatu deve ser protegido contra lixo e esgoto com vistas à saúde pública . 

• • • • • O Córrego Tatu necessita de seu espaço natural de escoamento, suficiente para evitar os danos provocados pelas 

enchentes . 

• • • • • As áreas lindeiras do Córrego Tatu também devem servir de recreação, esporte, lazer e contemplação . 

• • • • • O Córrego Tatu têm influência determinante na paisagem, onde se torna importante a preocupação com o bem estar e 
o equilfbrio emocional do homem. 

• • • • • O Córrego Tatu têm papel decisivo no processo histórico de desenvolvimento do núcleo urbano e da comunidade . 

• • • • • Que o fundo de vale do Córrego Tatu tenha um apelo turístico, com inclusão social da população, a exemplo dos 
urbanismos recebidos nos rios e córregos das cidades famosas do Brasil e do exterior . 

• • • • • Eliminação de todas as agressões visuais, com efeitos psiço-fisiológicos positivos nos munícipes e, conseqüentemente, 
diminuição nos índices de criminalidade~ 

••••• Resgate da cidadania com assistência da municipalidade e envolvimento da população na sua preservação . 

• • • • • Reflorestamento ciliar com espécies nativas e eliminação dos processos erosivos com soluções estéticas e funcionais . 

• • • • • O Projeto Executivo de Revitalização se baseará num EPIA-Estudo Prévio de Impacto Ambiental. As avenidas marginas 

previstas e a implantação do emissário de esgoto são interferências que precisam ser mitigadas. 
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TÉCNICAS DE ENGENHARIA AMBIENTAL APLICÁVEIS: 

A engenharia ambiental utiliza técnicas apropriadas a fim de compatibilizar obras e interesses tais como: proteção contra 
enchentes, drenagem, irrigação, recreação, esportes aquáticos, aproveitamento hidrelétrico e a proteção das espécies; 
minimizando, desta maneira, os impactos ambientais nos sistemas fluviais. 
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1 ~. ~~:AS DE ENGENHARIA AMBIENTAL APLICÁVEIS: (cont.) 

' Um planejamento adequado que integre a preservação dos corpos hídricos naturais e valorize a paisagem, incluindo a proteção 
das áreas marginais necessárias à dinâmica dos rios e córregos é imprescindível para um projeto de revitalização. 
A engenharia ambiental utiliza a técnica de proteção de margens com grama, arbustos e árvores, amplamente empregada na 
Europa, pelo grande valor estético e importante função ecológica. 
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Cilindros de faxinas 
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TÉCNICAS DE ENGENHARIA AMBIENTAL APLICÁVEIS: (cont.) 

3- Proteção de margem com estacas de madeira. O plantio de galhos de árvores, que promove o crescimento de brotos, 
constitui uma boa técnica de combate a erosão, Os materiais utilizados são provenientes, quase sempre, de locais muito 
próximos do rio. Isto proporciona a redução de custos de transporte e do empreendimento. 
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TÉCNICAS DE ENGENHARIA AMBIENTAL APLICÁVEIS: (cont.) 

A implantação dessas medidas, em geral, não necessita de grandes volumes de obras como nas construções convencionais. 
Todavia, exige uma boa manutenção, limpeza permanente. 

3-

Estacas de brotos de árvores 
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TÉCNICAS DE ENGENHARIA AMBIENTAL APLICÁVEIS: (cont.) 

4- Desassoreamento e alargamento da calha com posterior revestimento com herbáceas e plantio de nativas. 
Em certos trechos será uma solução eficiente, já demonstrada em outros projetos. Veja a fotomontagem a altura do viaduto 
que liga o Jd. Cavinato e a Vila São Luis. 
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PROPOSTAS PARA A REVITALIZAÇÃO: 
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TRECHO - 01: Da CPKelko até a Passarela 1 (R. Sta Cruz) 

Situação & Interferências: 

Margem direita: 
CPKelko, barranco com entulhos, 15 áreas residenciais com hortas e quintais 
que fazem fundo ao córrego Tatu., plantas invasoras (mamona e gramíneas). 
Área total de 2,7 ha. Reclamação de presença de marginas na área. 
Ponte da rua do Rosário, Industria Zacarias, linha. férrea , construções e 
pavimentações, áreas sujeitas a inundações. Faixas muito estreitas (15 m) 
na altura da D'Andrea e Ripasa, com capins invasores. Entre as Avs: 7 de 
Setembro e Laranjeiras, faixa de 5 a 30 m. 
Margem esquerda: 
Nascente no barranco da avenida, canteiros da av. marginal (2.500,00 m2), 

barranco de propriedade de Ruth Ulhoa Rodrigues com brachiaria. 
Antiga sede da Secretaria de Obras. Empresas D'Andrea e Ripasa . 
Na altura daD'Andrea e Ripasa o córrego está canalizado e sobra uma faixa 
de 650 m 
Propostas: 

1- Urbanizar o terreno da Prefeitura que serve de'Ponto de Monitoramento de 
Água e Esgoto' que tem 11.240,00 m2 com a instalação de playgrounds, 
passeios, estares, equipamentos para ginástica, lazer para a 3ª idade e farta 
arborização. 
2- Plantio de floríferas nos canteiros da avenida, rampeamento mecânico dos 
barrancos e plantio de grama, plantio de espécies de interesse à fauna alada. 
3- Recuperação e proteção da nascente! 
4- No talude que faz fundo com a antiga Secretaria de Obras: construção de 
um mirante no topo do morro e um anfiteatro na base do morro, substituição 
gradual dos eucaliptos por árvores ornamentais nativas, passeios e estares. 
5- Paisagismo com plantio de palmeiras e árvores, calçadas e passeios nas 
faixas estreitas (na altura das industrias D'Andrea e Ripasa e Avs: 7 de 
Setembro e Laranjeiras. 
6-Construção de Praça Pública no lado oposto a Ripasa. 
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PROPOSTAS PARA A REVITALIZAÇÃO: 
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TRECHO - 02: Da Passarela até Viaduto Laércio Corte. 

Situação & Interferências: 

Margem direita: 
Estação de trem (6,4 ha). Ferrovia muito próxima ao Tatu, Galpões da antiga 
FEPASA, invasão de plantas daninhas, futura implantação de avenida entre 
a ferrovia e o Tatu no trecho entre a Av. 'Assis Brasil e Viaduto Dep. Laércio 
Corte (3,7 ha). Área tensa: criminalidade! Pomares residenciais. 
Margem esquerda: 
Desbarrancamento de margem: erosão! . Faixa muito estreita (0,7 ha: da 
passarela até a Av. Assis Brasil) entre o canal do Tatu e a Av. marginal. APP 
quase toda ocupada, invasão de plantas daninhas, Viveiro da Prefeitura (2,0 
ha) com brachiária e gado. 

Propostas: 
Trata-se da área mais nobre, próximo ao centro . 

1- Urbanização a área da Estação de Trem: iluminação e equipamentos de 
lazer recreativo, esportivo, cultural, etc . 
2- Acerto dos taludes, rampeamento e plantio de herbáceas para controle da 
erosão. 
3- Plantio de floríferas, palmeiras e árvores nos canteiros da avenida 
Campinas . 
4- Implantação de área de Lazer entre a avenida a ser construída e o 
Córrego Tatu, contemplando: decks, pista de Cooper, passarelas, acessos ... 

,j 1 · 5-Remodelação do Viveiro da Prefeitura, visando tecnologia de produção 
~... .. t,.~ 
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\. ·" ~. ' , mais moderna. Implantação da Escola de Jardinagem e Educação Ambiental, 
~~.,· ~1'/; z~ . . / para meninos de rua e a terceira idade. Plantio de espécies em extinção. 
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· ~· , · .... ~, 6- Limpeza geral e plantio de árvores na margem das avenidas. 
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· ' · , yviaduto Laércio Corte 
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PROPOSTAS PARA A REVITALIZAÇÃO: 
TRECHO - 03: Do Viaduto Laércio Corte até a Passagem em nível 
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Situação & Interferências: 
Margem direita: 
Dominada por 'brachiaria' e 'capim colonião'. Linha de 
trem. Futuro emissário de esgoto. Estrada de terra 
entre o Tatu e linha férrea. Solo compactado. Em 
alguns trechos, invasão d~ "leucenas' e acúmulo de 
lixo. · " 
Margem esquerda: 
Desbarrancamento de margem por ser muito íngreme: 
erosão!. Infestação de 'brachiaria' e trechos com 
'Leucenas". Passagem de emissário de esgoto. 
Áreas das indústrias COVISE e PAIO 
Chegada de afluente na altura da Av. Pessoto, com 
margens degradadas (9520 m2

). Banco do Povo (com 
vocação paisagística) 

Propostas: 
Trata-se da área mais nobre, próximo ao centro. 

1- Tratamento Paisagístico (próximo a UNIP) nas áreas 
da Prefeitura (6,69 ha da margem direita). Implantação 
de passeios, estares, passarela de acesso nas áreas 
plantadas com árvores pelas ONG'S e escolas. 
2- Limpeza geral e plantio em linha de árvores nos 
trechos estreitos. 
3- Construção de um parque na margem esquerda, 
onde se situa o Banco do Povo com opções de lazer 
contemplativo, recreativo, esportivo e cultural. 
4- Recuperação das margens dos afluentes e plantio. 
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PROPOSTAS PARA A REVITALIZAÇÃO: 
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TRECHO - 04: Passagem em nível e Viaduto Paulo Natal. 

Situação & Interferências: 

Margem direita: . __ 
Barranco alto com processos erosivos. Futura instalação de 
Emissário de Esgoto.Dominada por 'brachiaria' e 'capim 
colonião'. 
Margem esquerda: 
Faixa da APP ocupada por edificações. Entrada de afluente 
(Bairro Vista Alegre). Infestação de 'Maricás', 'Leucenas' e 
'Brachiaria'. Agua do Córrego Tatu com mau cheiro. 

Propostas: 

1- Acerto mecânico das margens com tratamento 
Paisagístico. 

2- Substituição da vegetação invasora por espécies nativas 
3- Ajardinamento dos canteiros do trevo. 
4- Construção de uma Área de Lazer para o Bairro Novo 

Horizonte . 
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PRÉ-REQUISITOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO: 

~ 1- LEVANTAMENTO PLANl-ALTIM~TRICO E CADASTRAL ATUALIZADO DA ÁREA: 

f.j; 

...... 

J: 

Margem direita e esquerda, incluindo as avenidas marginais e afluentes. Faixa de aprqxLcnadamente 200 m de largura 
Pranchas na escala de 1:200 com o cadastro de todas as interferências: emissários, PVs, árvores, etc. 

2- PROJETO EXECUTIVO DA AVENIDA MARGINAL A SER CONSTRUIDA ENTRE O CÓRREGO E A LINHA DO TREM: 

3- PROJETO EXECUTIVO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO A SER CONSTRUIDO NA MARGEM DIREITA DO CÓRREGO: 
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Gustaaf H. M. Winters - CRBio 02495-1 
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Centro Paisagístico "Gustaaf 
Winters" 
Rua Tiradentes 446 - Cj. 33 - Vila Itapura, 
Campinas- SP f\1 
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ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 9 AO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS 
SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA. 

Pelo presente instrumento de Termo de Aditamento nº 9 (nove) ao Contrato de Concessão dos 
Serviços de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários do Município de 
Limeira, firmado em 2 de junho de 1995, as partes signatárias do mesmo a saber: 

1- MUNICÍPIO DE LIMEIRA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
43.132.495/0001-40, com sede no Paço Municipal sito na Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179 nesta 
cidade e Comarca de Limeira, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. SILVIO FÉLIX DA SILVA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador 
do RG nº 15.612.137-SSP/SP, e do CPF/MF nº 051.227.158-58, residente e domiciliado nesta 
cidade de Limeira/SP, na Rua Antônio Carlos Scarpitti, nº 581 , Portal das Rosas, 

2- LUMINA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. , com sede 
na Praia de Botafogo, nº 300, 11° andar, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 04.977.680/0001-59, neste ato representada pelo Sr. FERNANDO ARIANI 
MANGABEIRA ALBERNAZ, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 5.712.047 e do 
CPF/MF nº 931.993.418-53, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira, SP, na Avenida 
Carlos Alberto Catapani, nº 118, Portal das Rosas, 

3- BELGRÁVIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 
com sede na Praia de Botafogo, nº 300, 11° andar, Botafogo, Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, inscrita no CNPF/MF sob o nº. 71.884.431/0001-06, neste ato representada pelo Sr. 
FERNANDO ARIANI MANGABEIRA ALBERNAZ, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 
nº 5.712.047 e do CPF/MF nº 931.993.418-53, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira, 
SP, na Avenida Carlos Alberto Catapani, nº 118, Portal das Rosas, 

4- SANEAMENTO BRASIL S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 09.437.097/0001-79, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº. 8.501, 31°. Andar, Bairro de 
Pinheiros, CEP 05425-070 na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representad~ 
pelo Sr. FERNANDO ARIANI MANGABEIRA ALBERNAZ, brasileiro, casado, engenheiro~ 
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ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

portador do RG nº 5.712.047 e do CPF/MF nº 931.993.418-53, residente e domiciliado nesta 
cidade de Limeira, SP, na Avenida Carlos Alberto Catapani, nº 118, Portal das Rosas, 

5- ODEBRECHT ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, com sede 
na Avenida das Nações Unidas, nº. 8.501 , 31 º. Andar, Bairro de Pinheiros, CEP 05425-070, na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. FERNANDO ARIANI 
MANGABEIRA ALBERNAZ, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 5.712.047 e do 
CPF/MF nº 931.993.418-53, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira, SP, na Avenida 
Carlos Alberto Catapani, nº 118, Portal das Rosas e, 

6- ÁGUAS DE LIMEIRA S/A, com sede na Rua Boa Morte, nº 
725, Limeira, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.585.900/0001-48, 
concessionária dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos sanitários 
no Município de Limeira, representada por seu Diretor Presidente Sr. FERNANDO ARIANI 
MANGABEIRA ALBERNAZ, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 5.712.047 e do 
CPF/MF nº 931 .993.418-53, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira, SP, na Avenida 
Carlos Alberto Catapani, nº 118, Portal das Rosas, 

CONSIDERANDO o procedimento administrativo nº 21 .800, de 
06 de julho de 2007, em que a Prefeitura Municipal de Limeira autorizou a transferência acionária 
da LUMINA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA para a SANEAMENTO BRASIL S/A, as partes 
resolvem, por terem entre si justo e acertado, aditar o Contrato de Concessão dos serviços de 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos sanitários no Município de Limeira, nos 
seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes, tendo em vista a decisão 
tomada no processo administrativo de nº 21800/2007, da Prefeitura Municipal de Limeira, ratificam 
neste ato a transferência das ações de emissão de Águas de Limeira S/A, de LUMINA 
ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e de BELGRÁVIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 
para SANEAMENTO BRASIL S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.437.097/0001-79, com sede 
na Avenida das Nações Unidas, nº. 8.501 , 31 º. Andar - parte -, Bairro de Pinheiros, CEP 05425-
070 na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e para ODEBRECHT ENGENHARIA 
AMBIENTAL S/A, inscri ta no CNPJ/MF sob o nº 09.414.734/0001-91, com sede na Avenida das 
Nações Unidas, nº. 8.501 , 31º. Andar, Bairro de Pinheiros, CEP 05425-070, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, que passam a ser partes no Contrato de Concessão e assumem 
todos os direitos e obrigações de LUMINA ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. e de BELGRÁVIA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SIA nele previstos e em seus termos de aditamentos. ~ 

A 
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. . . Parágrafo primeiro - Em razão do disposto no "caput" desta 
Clausula, a responsab1lrdade de que trata o Parágrafo Primeiro da Cláusula 23 do Contrato de 
Concessão passa a ser da SANEAMENTO BRASIL S/A e da ODEBRECHT ENGENHARIA 
AMBIENTAL S/A. 

Parágrafo segundo - Em razão do disposto no "caput" desta 
Cláusula, combinado com o disposto no Parágrafo Segundo da Cláusula Vinte e Três do Contrato 
de Concessão, a SANEAMENTO BRASIL S/A. e ODEBRECHT ENGENHARIA AMBIENTAL 
S/A, como únicas acionistas de ÁGUAS DE LIMEIRA S/A, obrigam-se a manter a maioria do 
capital social da sociedade concessionária, durante o prazo restante do Contrato de Concessão, 
devendo prover a aludida sociedade de todos os suportes técnicos e econômicos necessários ao 
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no Contrato de Concessão, seus anexos e 
seus respectivos Termos de Aditamentos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica fazendo parte integrante do 
presente Termo de Aditamento nº 9 (nove) ao Contrato de Concessão, como se aqui houvesse 
sido transcrito, as conclusões constantes do processo Administrativo de nº 21 .800/2007. 

CLÁUSULA TERCEIRA - As demais disposições do 
Contrato de Concessão original de 02 de junho de 1995, as do Primeiro Termo de Aditamento ao 
Contrato de Concessão de 26 de janeiro de 2001 , as do Termo de Aditamento de nº 2 (dois) ao 
Contrato de Concessão, as do Termo de Aditamento de nº 3 (três) ao Contrato de Concessão, as 
do Termo de Aditamento nº 4 (quatro) ao Contrato de Concessão, as do Termo de Aditamento de 
nº 5 (cinco) ao Contrato de Concessão, as do Termo de Aditamento de nº 7 (sete) ao Contrato de 
Concessão e as do Termo de Aditamento de nº 08 (oito) ao Contrato de Concessão, permanecem 
inalteradas, desde que não conflitem com as disposições contidas neste Termo de Aditamento de 
nº 9 (nove) . 

E, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o 
presente Termo de Aditamento nº 09 (nove) ao Contrato de Concessão, em 3 (três) vias de 
igual teor e conteúdo, com as duas testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos 
legais . 

PREF 

Limeira, 05 de novembro de 2008~ 

EIRA ~- Á:~°f!:1~~~ 
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ENGENHARIA AMBIENTAL S/A 

P/P FERNANDO ARIANI MANGABEIRA ALBERNAZ 

BATISTA BOZZ 
T ÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃC 

Bel . SERGIO CANDIOTTO 2Q Tabemo de !lotas de Li1eira 
451-5478 
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TERMO DE ADITAMENTO Nº. 10 AO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS 
SANITÁRIOS 

'I- ÁGUAS DE LIMEIRA S/A, com sede na Rua Tiradentes, nº 943, Limeira, Estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.00.585.900/0001-48, Concessionária dos Serviços 
de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de esgotos sanitários no Município de 
Limeira, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. FERNANDO ARIANI MANGABEIRA 
ALBERNAZ, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº. 
5.71 2.047 e inscrito no CPF/MF sob nº.931 .993.418-53, residente e domiciliado nesta cidade 
de Limeira, SP, na Rua Tiradentes, nº 943; 

2- FOZ DO BRASIL S/A, nova denominação social da SANEAMENTO BRASIL S/A, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.437.097/0001-79, com sede na Avenida das Nações 
Unidas, nº 8.501, 31°. Andar, Bairro de Pinheiros, CEP 05425-070, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. FERNANDO ARIANI MANGABEIRA 
ALBERNAZ, brasileiro, casado, engenheiro. portador do RG nº 5.71 2.047 e do CPF/MF nº 
931. 993.418-53, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira, SP, na Rua Tiradentes, nº 
943; 

:1- ODEBRECHT ENGEN HJ\HIA AMmENTAL S/A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.414.734/0001-91, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 8 501, 31°. Andar, Bairro 
de Pinheiros, CEP 05425-070, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato 
representada pelo Sr. FE~1NANDO ARIA 1 MANGABEIRA ALBERNAZ, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador do RG nº 5. 712.047 e do CPF/MF nº 931.993.418-53, residente e 
domiciliado nesta cidade de Limeira. SP, na Rua Tiradentes, nº 943; 

4- MUNICÍPIO DE LliVIEIRA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 45. 132.495/0001-40, com 
sede no Paço Municipal sito na R1.1a Dr. /\lber1o Ferreira, nº. 179 - Edifício Prada, neste ato 
representado pelo Prefeito do Município Sr. SILVIO FÉLIX DA SILVA, brasileiro, casado, 
administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº. 15.612.237-SSPSP e inscrito no 
CPF/MF sob nº. 051.227:158-58, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira, SP; 

CONSIDERANDO o disposto no Termo oe Aditamento de nº 08 ao Contrato de Concessão, 
de 18 de janeiro de 2007, em sua Cláusula Oilava e os seus parágrafos segundo e~ 
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CONSIDERANDO o disposto nos Processos Administrativos de nº. 23.285/08 da Prefeitura 
do Município de Limeira e o de nº. 1.433/08 do SAAE que tratam da Revisão do Plano de 
Investimentos da Concessionária; 

CONSIDERANDO que no início da Concessão Uunho de 1995) o perímetro urbano do 
Município era constituído de 82,39 km2 e, com o novo Plano Diretor (Lei Complementar nº 
442, de 12 de janeiro de 2009), o perímetro urbano foi ampliado para 156 km2; 

CONSIDERANDO que esse crescimento l\JÃO ESTAVA PREVISTO no edital e no contrato 
de concessão, resultado da concorrência da qual participou a concessionária Águas de 
Limeira; 

CONSIDERANDO que o não planejamento e investimento prevendo a ampliação do 
perímetro urbano para 156 krn2, agora, impedirá novos loteamentos e expansão da área 
urbana; 

CONSIDERANDO que a empresa já não está autorizando a viabilidade de expansão da 
área urbana aos novos loteamentos residenciais e industriais; 

CONSIDERANDO que, principalmente, a expansão industrial e comercial urbana 
necessitam de planejamento e investimento prévios, sob pena de causar estagnação e 
prejuízos futuros irreversíveis à economia do Município; 

CONSIDERANDO que o cenário determinado pela revisão do Plano Diretor do Município 
levou à Concessionária a rever, também o seu Plano Diretor de Água e Esgoto, cuja 
conclusão aponta para a necessidade do redimensionamento do sistema de captação, 
adução, tratamento, reserva e clistribuição ele água, coleta e tratamento de esgotos face a 
demanda de novos loteamentos; 

CONSIDERANDO que a decisão de atender o novo perímetro urbano deve ser tomada pela 
empresa, mas exigindo do Poder Público a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro 
do contrato, conforme previsto nos artigos 58 e 65 da Lei das Licitações (Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993) e no artigo 9° na Lei de Concessões (Lei Federa l nº 8.987~ 

de 13 de fevereiro de 1995); / 1 \ 

, K 



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

CONSIDERANDO que o cronograma de investimentos atual prevê, para o período de 2009 
a 2025, um saldo de investimentos de R$ 97.135 milhões e que a revisão do Plano Diretor 
de Agua e Esgoto, para atender à nova demanda, aponta que será necessário um 
acréscimo nos investimentos de R$ 107.416 milhões, totalizando R$ 204.551.000.00 
(duzentos e quatro milhões, quinhentos e cinqüenta e um mil reais); · 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.433/97 e a Lei Estadual nº 12.183/05. 
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 50.667/06, instituiu a cobrança pelo uso de 
Recursos Hídricos pela Agência de Aguas das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí, gerando aumento nos custos da Concessionária , a partir da obrigação de pagar 
pela captação da água dos mananciais; 

CONSIDERANDO que a Prefeitura não aceitou o repasse desses investimentos à tarifa 
devido a atual crise econômica, que oneraria a população; 

CONSIDERANDO, finalmente, a Lei Federal 11.445 de 05/01/2007, que estabeleceu 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

As partes RESOLVEM, por terem entre si justo e acertado, aditar o Contrato de Concessão, 
nos termos a seguir ajustados: 

CLÁUSULA 1ª - Em cumprimento ao disposto no Parágrafo Segundo da Clausula 8ª do 
Termo de Aditamento de nº 08 que determinou a reavaliação do Plano de Investimentos 
(Anexo 1 do referido Termo), fica estabelecido o novo cronograma físico e financeiro do 
Plano de Investimentos sendo o mesmo representado pelo Anexo 1 do presente Termo de 
Aditamento. 

§1º Em complementação ás Obras de Despoluição da Margem Direita do 
Ribeirão Tatu, prevista na cláusula 2ª do Termo de Ajustamento de Conduta assinado com o 
Ministério Público em 14/03/2007, a Concessionária fica obrigada, adicionalmente, a 
reconstruir a ponte de passagem sob o Ribeirão Tatu, conforme os recursos estabelecidos 
no item 3.3. 5 do Plano de Investimentos, constante do Anexo 1 do presente Termo de 
Aditamento. 

§ 2º De acordo com o item 3.3.5 do Plano de Investimentos previsto no ANEXO 1, 
em complemento às obras de despoluição e urbanização do Ribeirão Tatu, a 
Concessionária fica obrigada a implantar uma passarela de pedestre sobre o mesmo, 
ligando a Avenida Engenheiro Antonio Eugênio Lucato à Via Marginal Oeste, em loca l 
próximo a Guarda Municipal, cujos custos de

1

projeto, licenciamento e exe:E são!;$ 
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600 .000,00 (seiscentos mil reais), tendo como prazo de execução da obra até 30 de 
dezembro de 2011. 

CLÁSULA 2ª - Para promover o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão 
e não onerar a população com aumento extraordinário da tarifa, o prazo de duração da 
Concessão dos Serviços Públicos de Água e Esgoto fica aditado em mais 14 anos, a contar 
da data inic ialmente ajustada para o seu término, ou seja a data de sua finalização passa de 
02/06/2025 para 01/06/2039, mediante a efetivação da aprovação de lei autorizativa. 

CLAUSULA 3ª - Para o cumprimento do disposto na Clausula 2ª do presente termo de 
Aditamento, ficam substitu ídos os Anexos 1 e li do Termo de Aditamento de nº 8 de 
'18/01/2007, pelos ANEXO 1 (Cronograma Físico e Financeiro dos Investimentos) e ANEXO 
li (Fluxo de Caixa) deste Termo de Aditamento. 

CLÁUSULA 4ª - Como forma de contraprestação pela utilização dos equipamentos 
urbanos, ou seja, de todas as instalações de infra-estrutura urbana, como tubulações, 
galerias técnicas, dutos e condutos de água, esgotamento doméstico e/ou industrial, entre 
outros, fica acertado o preço de valor mensal correspondente a R$ 0,03 (três centavos) por 
metro linear utilizado, tendo como vencimento até o vigésimo dia útil de cada mês. 

Parágrafo único. O valor aludido no caput deste artigo será automaticamente reajustado 
anualmente em conformidade com o reajuste das Tarifas Referencial de Água (TRA) e 
Tarifa Referencial de Esgoto (TRE), sempre obedecendo o mesmo índice praticado. 

CLÁUSULA 5ª - A Concessionária compromete-se a desenvolver estudos visando a 
viabilidade de implantação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
nas chácaras de recreio localizadas na zona de urbanização específica do Município até 31 
de dezembro de 2009 e, juntamente com os órgãos técnicos da Prefeitura Municipal de 
Limeira, buscar alternativas para regularização e implantação daqueles sistemas. 

CLÁUSULA 6ª - A Concessionária fo rnecerá o projeto e participará da execução do Museu 
da Água, a ser implantado pela Prefei tura Municipal de Limeira, juntamente com o SAAE, às 
margens do Rio Piracicaba, para fins de projeto de conscientização ambiental. 

CLÁUSULA 7ª - A Concessionária, não se opondo o Departamento de Estradas de 
Hodagern (DER}, permitirú a utilizaçüo do acesso da Estação de Tratamento dAEs oto 
(ETE) Águas da Serra à área industrial do Jardim Santa Adélia. 

. ~ 
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CLÁUSULA 8ª - Fica fazendo parte integrante deste Termo de Aditamento de nº. 10. como 
se aqui houvesse sido transcritos, os Processo Administrativos nº. 23.285/08 da Prefeitura 
do Município de Limeira e o de nº.1.433/08 do SME. 

CLÁUSULA 9ª - O presente aditamento contratual produzirá efeitos somente a partir da 
vigência de Lei Municipal que autorize o Poder Executivo a estender o prazo da concessão 
referido na cláusula segunda deste aditamento. 

CLÁUSULA 1 O - O descumprimento, por parte da Concessionária, de quaisquer das 
cláusulas do presente aditamento, implicará multa no valor de R$ ·1 0.000,00 (dez mil reais), 
enquanto perdurar o descumprimento. Decorridos 30 (trinta) dias e nada sendo feito, será 
aplicado o dobro da multa, e assim sucessivamente pelos meses subseqüentes. 

E, por estarem justas e acordadas, assinam as Partes o presente Termo de Aditamento nº. 
10 ao Contrato de Concessão, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo, com as duas 
testemunhas abaixo para que produza seus 'eitos legais. 

Limeira, 02 de junho de 2009. 

Nome: 

RG: 

Prefeitu ra do Municí 1 ira - oder Concedente 

'-------- - jftvi!J,JhV) fl ~~ 
FERNANf o ARiA~ M1N~ABEIRA\ALBERNAZ 

Águas de Limeira S/A - Concessionária 

Foz do Brasil S/A -A~

Odebrecht Engenharia Amb'ental S/A - Acionista 

'a..u_clw S\~i ~-~ 
90.56.b 5 5 5'éj ~ 
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ANEXO 1AO1 ERMO OE AOITAMl::Nl O No 10 (DEZ) AO CONTRA TO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO OE AGUA, COLETA E TRATAMENTO OE ESGOTOS SANITARIOS DO MUNICÍPIO OE LIMEIRA 
P lano ce lnvosbmcnto 

ITEM TOTAL~ 2009 2010 2011 201 2 201) 2014 2015 201& 2017 201& 2019 2020 2021 
SISTEt.IA OEABASTECl~l ENTO DE AGUA !n.41)(),00 5.3S~,OO 110,CO 3.~!1.00 3.4CG,OO 3.302,SG 2.75!,00 10.103,13 11.125,41 G.247,50 6.:!.C!i,71 6.785.00 3.470,00 4.880,00 
Captação e Aducão de ÁQua Bruta 36.251,54 4.650,00 . . . . 4.4ii,63 5.753.91 55-0.00 2.845.71 3,170,00 3.320,00 150,00 
Prôducão da ÁQua Tralada 12.700 51 - 653.00 2.0 14,00 3:12.51 2 180 00 150,00 281 00 1 055,00 1 30000 895,00 1 300.00 
Distribuição de Aflua -Adutoras. Redas. Resorvat6nos 43.448.85 744,00 110,00 2.756,00 1.452.00 2.970,35 578.00 5.565,50 5.090.50 4.642.50 2.700.00 2.700,00 150,00 3.410,00 
SIST5MA DE ESGOTOS SANITARIOS 65.087 71 91l3,5t 7.069,64 4.833,54 3.255,30 5.3113 G7 G.177 71 1.651 85 1.612,07 5.470 37 2.00l,37 4.554 73 2.30a,11 900 00 
BACIA ETE TATU 33.069,66 883,56 657.20 4.683,54 2.920.36 4.876.17 5.971,37 1.065,20 130,15 1.376,70 54,20 3.603.43 708,72 
ETE Tatu 18.774,06 2.100,81 3.907,82 5.971 ,37 . 1.300,00 . 
Stlb·llac1a Barroca Funao 2.g42.91 868,56 1.200.00 47~.35 - 300.00 
Sub- Bacio Morcem Direito 4,320,37 15,00 557,20 2.331,40 22,80 428,35 . 41 6,50 300,00 . 
Sub- Bacio MarQem Esquerda 2.825.75 700,00 669,75 540.00 556.00 300,00 . 
Bacia Pires 381.00 1 . 154.00 127,00 - 100.00 -
Bacia l aooa Nova 2:198.35 132,01) . 254,21> 1.403.43 408.72 

Bücia Duas Bmrns 1.027 .22 - 106.14 590.65 130.15 50.00 54.20 300.00 
BACIA ETE GRAMINHA 13.093,46 457 ,50 196 80 300,00 1.174.82 3.187,87 2.799, 17 777.30 . 
Err.is~rios e Cololorcs Troncos 1.411 .60 457,50 176,60 - - 777,30 -
Nova t=TE Graminha e Emissário 11.681.86 20,00 300,00 1.174.82 3.1 87,87 2.799,17 . 
BACIA ETE AGUA DA SERRA 18.426, 10 100,00 6.412,44 230,00 171,70 257,10 510,80 1.680,39 900,00 
Co!etores Troncos 428.80 . 171.70 257,10 . 
ETE Áoua do Serra 17.767.30 100.00 1 6.412.44 1 . 510.80 1.680.39 900.00 
Elevatória 230,00 - 230,00 . 
AMPLIA<:< ES E MELHORIAS 1.2S8.49 150,00 10500 5<1,00 9,54 114,95 50,00 395 00 50,00 174.00 
De ETEs 909,!>4 100,00 10000 50.00 9,54 50,00 50,00 300,00 50.00 
De Elevatórias 388.95 50,00 5.00 - 64,95 95,00 . 174.00 
OUTROS INVESTIMENTOS 46.263,09 3.681,98 952.86 1.629,77 1.S38 81 1.32911 1.276 69 1.908 80 1.488,70 1.68'4 70 1.307,80 1.G77 30 1.736 69 1.269 40 
Sistema de Abastecimento de A<1ua 12,702,73 195.24 249,63 324,20 429.20 500,54 472,68 741.40 641.40 687.40 441.40 441 ,40 398,85 396.76 
Eqwpamentos oara Comba1e a Perda.s 170S6 5,43 50 43 . 11500 . 
Equipamentos para Producão ae Acua e LnbOratonos 1.189.43 47.61 47,00 47,00 47.00 38.49 38.49 38,49 38.49 38,49 38.49 38,49 39,49 38.49 
Equipamentos ele Moni1oramen10 231 .28 - . 3128 100,00 100,00 
Equipamentos para ManutencAo ele Redes 3':7 95 4220 52,20 7220 7720 59 13 . - - 50.00 . 
Adequa<OMs aos ReQuistto Leqais Atuais 932 85 - 105.00 230,00 42,55 42 55 242,55 142.55 42,55 42,55 42.55 
SubsS1uicão Redes Antioas e Dctenoredas 5.323.50 204.75 204.75 204.75 204.75 204.75 204.75 204.75 204,75 204,75 
Obras Comolementaras 851,76 - - 32.76 32.76 32.76 32.76 32,76 32,76 32,76 32 76 30.67 
f,mpliaçlio ele Redes o LiQacõcs 3.655,10 1C-0,00 10000 10000 80 .CO 122,85 122,85 12285 122.85 203,85 12285 122,85 12285 122,85 
Sistema de EsQotos Sanitârios 10.549,82 18196 159.50 134.10 187 30 395.58 371.01 663,39 410.32 410,32 410.32 410,32 358,72 358.72 
Eau1pamcnlos o~rn Tratamemo e Loborn1611os 186516 81 .96 59 50 3~.10 107 30 76 17 51,60 343.98 9091 90.91 9091 90,91 39.31 39,31 
Su1>stitu1cilo Redes Ant<gas e O&l~rioradas 3.19410 122,85 122,85 122 85 12285 12285 122.85 12:>,85 122.85 122 85 
Obrns Complementares 851,76 32.16 32,76 32.76 32.76 3276 32.76 32,76 32,76 32,76 
Amohaci!o de Redes e Liaacôes 4.638.80 100.00 100.00 10000 H0,00 16380 163,80 16380 163 BD 16380 16360 16380 163,80 163.80 
Diversos 23.010,54 3.304.78 543,73 1.171,47 722.31 433,00 433.00 504.00 436.9B 5B6,98 456.08 825,58 979, 11 504.00 
Substiluição do Hidrômetros 11.200,90 41.8.50 454,80 430.00 420,00 357.60 357,60 357.60 357,60 507,60 357,60 356,49 358,71 357,60 
So~ • .,are e Hardware 2.389,.16 98,69 80.22 7869 66.139 75 40 75,40 79,38 79,38 79,38 7Çl,38 79,39 7938 79,38 
Veículos e Máouinas 741 ,72 157,90 157,90 67.03 19,10 67,03 
Programa de Renovação doi> t:Qu1pt1manto,. csa Opoq1çâo 3 758 43 99,69 871 62.76 75 17 389,71 54 1 02 
Passarela e Ponte sobre R1be1ráo Tatu 1.940,00 1.340,00 600,00 

ln:ortoréncia em Galenos - Boc10 d<' Tatu e Bcrrcca 2.980,00 1.160,00 1.820,00 
ITEM TOTAi 2009.203~ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 '-OUI 20Hl ?020 2021 

i OTALGERAL 204.551,70 10.059,54 8.132,50 9.072,31 B.OG0.17 10.015,64 10.212,40 13.753.78 14.226.18 13.402,57 11.056,SS 12.997,03 7.595,80 7.019,49 

1 

RS x 1.000 
2022 202) 

2.750,,00 650,()0 
150.00 150,00 

:;oo.oo 
2.600.00 . 
2.900 00 1.11961 

. 

. 
-
-
-. -

1.900 00 

1.900,00 
1.000,00 1.119,61 

-
1.000.00 1.119.61 

. . 
-
. 
-

1.559,52 1.381,47 
398.85 398,85 

-
36.49 38,49 

- -
-

-
204.75 204.75 
32.76 32,76 

122.85 122.85 
358,72 358,72 
39 31 39.31 

122.85 122,85 
32,76 32,76 

163.80 163.80 
801 .95 623.90 
357,60 357,60 

79.38 79,38 
. 

364 97 186.92 

2022 2023 

7.209.52 J.151,08 
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ANEXO 1 AO ·1 ERMO DE ADllAMENTO No 10 (DEZ) AO CONTRATO DE CONCESSAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRAlAMENTO DE ESGOl OS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 
Plano de lnves~mento 

ITEM TOTA~ 2009-2030 2024 :zj)25 2020 2027 202JS 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 20)0 20'7 

SISTEMA DE ABASTECIME~ITO DE AGUA 92.400,00 3.274,29 4 .850,00 2.37C,,11 2,3SS, 04 2.315,85 1.000,00 1.510,00 1.000,00 . 600,00 

Captacilo e Aducilo de ÁQua Bruta 36.251 ,54 374.29 3.270.00 1.158,11 1.366,04 1.015.85 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -
Produdio de Aoua Tr•tada 12.700,51 1,580 00 - - - -
Oislribuicilo de Aqu;i - Adutoras. Redes, Roscrvat6nos 43.448.85 2.900.00 - 1.220.00 1,000,00 1.300.00 510.00 - - 600.00 -
SISTEMA DE ESCOTOS SANITARIOS 55.8117 71 soooo 1.14',12 150 00 - 211588 500,00 550 00 547 03 1.500 00 1.500 00 1.547,03 1.000,00 1.547,03 1.547,03 

BACIA ETE TATU 33.069,66 149.12 - 295.88 500.00 500,00 547,03 - 1.000.00 1.547.03 1.000,00 

ET E Tatu 18.774.06 - - - 500.00 500,00 547,03 - 1.000.00 1.547.03 1.000.00 

Sui>·Ba::.a Borroc::i Fun:la 2 .942.91 - -
Sub· S0;c1::1 M.::rgcm Di:ci:a 4.320,37 149,12 - -
Sub- Bacia Mar~om Esquerda 2 .825,75 - - - -
Bec.a Pues 381.00 - - - - -
Bacia Laaoa Nova 2.198,35 - - - - -
Bacia Duos Oorros 1.627.22 - 295.88 - - -
BACIA ETE GRAMINHA 13 093,<ll - - 1 500.00 500,00 

EmiSS:.rios o Cclcloros Ttor.ccs 1.,11,&0 - -
Nova ETE Graminha e Em•ssário 11.681 .86 - - 1.500.00 500,00 -
BACIA ETE AGUA DA SERRA 18.426.10 900,00 1.000,00 - - . 1.547.03 1.547,03 

Coletores Troncos 428,80 - - - -
ETE Acua da Sorra 17.767.30 000.00 1.000.00 - 1.547.03 1.547,03 

Elevatória 230,00 - - -
AMPUAc1 ES E MELHORIAS 1.206,40 150,00 - 50,00 

Oe ETEs 909,54 15000 - 50,00 - -
De Elevatórias 388,95 - -
OUTROS ltlVESTIMENTOS 46.263.09 1.469,86 1.194,65 1.294 GS 1.361,S& 1.294,65 1.341,SB 1.266,29 1.294.55 1.341,58 1.408,60 1.2114 55 1.241,58 1.296,37 1.296,19 

Sistema do Abastecimento de Acua 12.702.73 398,85 398.85 398.05 398.85 398,85 398.85 398,85 398,85 398,85 398.85 398.85 398,85 398.85 398.85 

Eou"""""ntos o;va Combate a Petdas 17086 - - - - - -
Equipamentos para Proáução de Acua e LaDO<atonos 1.189.43 38,49 38,49 38,49 38.49 38,49 38,49 38,49 38,49 38,49 38.49 38.49 38,49 38,49 38.49 
Equ;pamentos de Monitoramento 231 ,26 - - - -
Equipamentos para Manuten<Ao de Redes 347 95 - - - - -
Adeauaooes ao• Reouisi1o Le<iais Atuais 932,85 - - - -
Substitui lío Rodes AntiQas e Deterioradas 5.323.50 204.75 204,75 204,75 204.75 204.75 204,75 204,75 204,75 204,75 204,75 204,75 2C>4.75 204.75 204,75 

Obras Complementares 851 ,76 32.76 32.76 32.76 32.76 32,76 32,78 32,76 32.76 32.76 32.76 32,76 32,76 32,76 32,76 

Ampliação de Rodes e Uqa~ões 3.655.10 122.65 122,85 122.85 122.85 122.85 122.85 122,85 122.85 122,85 122,85 122.85 122.es 122,85 122,85 

Sist cmo do EsQotos Sanitários ~ 0.549 8:? 358.72 358 72 358.72 358 72 3587? 358,72 358 ,72 358.72 35872 358.72 358,72 358 72 358.72 35872 
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ANEXO 11 AO TERMO OE ADITAMENTO N• 10 (DEZ) AO CONTRATO OE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO OE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO OE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICf PIO OE LIMEIRA 
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ESTADO OE SÃO PAULO - BRASIL 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 11 AO CONTRA TO DE 
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS 
SANITÁRIOS. 

1- FOZ DE LIMEIRAS/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.585.900/0001-48, com 
sede na Rua Tiradentes, nº 943, Centro, CEP 13480-083, nesta cidade de Limeira, 
Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. ROGÉRIO TADEU RAMOS 
SARRO, RG 051736676 IFP/RJ, CPF nº. 608.947.417-72, brasileiro, engenheiro civil, 
solteiro, com endereço na Rua Tiradentes, 943, nesta cidade de Limeira-SP, 

2- MUNICÍPIO DE LIMEIRA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45 132.495/0001-40, 
com sede no Paço Municipal sito na Rua Dr. Alberto Ferreira, nº. 179 - Edificio Prada, 
neste ato representado pelo Prefeito do Município Sr. Exmo. Sr. PAULO CEZAR 
JUNQUEIRA HADICH, brasileiro, casado, residente na cidade de Limeira-SP, 

CONSIDERANDO, finalmente, a Lei Federal 11.445 de 05/01/2007, que estabeleceu 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

CONSIDERANDO, o Termo de Aditamento nº. 10 ao Contrato de Concessão dos 
Serviços de Abastecimento de Água, coleta e Tratamento de Esgotos, em especial 
Clausula 6°, 

As partes RESOLVEM, por terem entre si justo e acertado, aditar o Contrato de 
Concessão, nos termos a seguir ajustados: 

CLÁUSULA la - Fica alterada a Cláusula 6ª. do Tenno Aditivo nº. 1 O, a qual passará a 
ter a seguinte redação: "A Concessionária fornecerá o projeto e realizará a substituição 
das redes internas de Água do Horto Florestal de Limeira, as suas expensas". 

E, por estarem justas e acordadas, assinam as Partes o presente Termo de Aditamento 
nº. ao Contrato de Concessão, em 3 (três) vias de igual teor e cont~, m as duas 
testemunhas abaixo para que produza seus efeitos leg~is. \-- / 
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ESTADO DE SÃO PAULO • BRASIL 

Testemunhas: 

T ERMO DE ADITAMENTO Nº 11 AO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS 
SANITÁRIOS. 

Limeira, 3 O de janeiro de 2013. 

SR. PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADI H 

Prefeito do Municíp io de Limeira \j 

~OS SARRO 
u~ira S/A 
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OFICIO N° 54/2014/PRES 
Limeira, 28 de abril de 2014. 

À 
ODEBRECHT AMBIENTAL- LIMEIRA S.A. 
Sr. Rogério Tadeu Ramos Sarro 
Diretor de Concessão 
Limeira- SP 

SFIFIE 
Limeira 

Ref: Termo de Aditamento n° 12 ao Contrato de Concessão da Gestão dos Sistemas e Serviços de Saneamento Básico de Água e Esgotos Sanitários de Limeira - SP. 

Prezado Senhor, 

Vimos, através deste, encaminhar uma via original do Termo de Aditamento n° 12 ao Contrato de Concessão da Gestão dos Sistemas e Serviços de 
Saneamento Básico de Água e Esgotos Sanitários de Limeira/SP. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

Rua: or. Alberto Ferreira, 179- Centro - CEP 13.480-074- Limeira- SP - Fone: (19) 3404.9718 
www.saaelimeira.com.br 



ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL 

Pelo presente instrumento, 

TERMO DE ADITAMENTO N2 12 AO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEM AS E SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 
DE LIM EIRA - SP 

1. O MUNICÍPIO DE LIMEIRA/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 45.132.495/0001-40, com sede 
na Rua Dr. Alberto Ferreira, n. 179, Limeira/SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o 
Sr. Dr. PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH, brasileiro, casado, Funcionário Público Estadual, portador 
do RG n2 11.610.003-5 - SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n2 054.074.318-66, residente e domiciliado 
nesta cidade de Limeira, SP, com endereço comercial na Rua Dr. Alberto Ferreira, n2 179, Limeira, SP, 
na condição de PODER CONCEDENTE; 

2. A ODEBRECHT AMBIENTAL- LIMEIRA S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 00.585.900/0001-48, 
com sede na Rua Tiradentes, n. 943, Limeira/SP, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, 
o Sr. GUILHERME PAM PLONA PASCHOAL, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG n2 
19.673.754- SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 462.632.921-72, residente e domiciliado na cidade 
de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, n2 120, 11º andar- Butantã, São 
Paulo, SP, e por seu Diretor de Concessão, o Sr. ROGÉRIO TADEU RAMOS SARRO, brasileiro, solteiro, 
Engenheiro Civil portador do RG n2 051.736.676- IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 608.947.417-
72, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira, SP, com endereço comercial na Rua Tiradentes, 
n2 943, Limeira SP, na condição de CONCESSIONÁRIO; 

3. A AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS 

PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - ARES-PCJ, consórcio público de direito público, nã forma de 
associação pública, interveniente para regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento 
básico concedidos, nos termos da delegação de competências municipais constantes da Lei 
Municipal n. 5.157/2013, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 13.750.681/0001-57, com sede na Rua José 
Ferreira Aranha, n. 138, Bairro Girassol, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. VICENTE 
RIGITANO, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n2 4.308.915-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
n2 021.969.308-06, residente e domiciliado na cidade de Corumbataí- SP, com endereço comercial 
na Rua 4 (quatro), nº 147, Centro, Corumbataí, SP, na condição de INTERVENIENTE-ANUENTE; 

• Considerando que o Contrato de Concessão da Gestão dos Sistemas e Serviços de 
Saneamento Básico de água e esgotos do Município de Limeira foi firmado em 02 de Junho de 1995; 

• Considerando que, desde então, foram firmados entre as partes 11 (onze) termos aditivos ao 
contrato, a fim de adequá-lo às alterações superveniente das demandas de saneamento básico no 
Município e da legislação de regência; 

• Considerando que em nenhum destes termos aditivos procedeu-se à consolidação do 
instrumento contratual, o que dificulta o exame do conteúdo das cláusulas contratuais em vigor, 
tornando necessário o exame recorrente de 12 (doze) documentos distintos; 

• Considerando que o Município firmou com a INTERVENIENTE-ANUENTE convênio de 
cooperação, nos termos da Lei Federal n. 11.445/2007, para que esta exerça a função de Ente 

Regulador dos serviços objeto da presente Conces~ão; , 
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ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL 

TERMO DE ADITAM ENTO N!! 12 AO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 
DE LIMEIRA-SP 

• Considerando, fina lmente, a necessidade de adequação do contrato para que a 
INTERVENIENTE-ANUENTE compareça ao ajuste, bem como a conveniência de consolidação das 
normas contratuais em um único documento; 

Resolvem as partes, por meio deste instrumento, aditar o Contrato de Concessão, que passa a 
vigorar com a seguinte redação consolidada: 

CLÁUSULA PRIM EIRA- DAS PARTES 

São partes neste contrato: 

Na condição de PODER CONCEDENTE, o M UNICÍPIO DE LIMEIRA/ SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 
45.132.495/0001-40, com sede na Rua Dr. Alberto Ferreira, n. 179, Limeira/SP, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Dr. PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH brasileiro, 
casado, Funcionário Público Estadual, portador do RG n!! 11.610.003-5 - SSP-SP, inscrito no CPF/MF 
sob n!! 054.074.318-66, residente nesta cidade de Limeira, SP, com endereço comercial na Rua Dr. 
Alberto Ferreira, n!! 179, Limeira, SP; 

Na condição de CONCESSIONÁRIO, a ODEBRECHT AMBIENTAL- LIMEIRA S.A., inscrita no CNPJ sob o 
n. 00.585.900/0001-48, com sede na Rua Tiradentes, n. 943, Limeira/SP, neste ato representada por 
seu Diretor-Presidente, o Sr. GUILHERME PAMPLONA PASCHOAL, brasileiro, casado, Engenheiro 
Civil, portador do RG n!! 19.673.754- SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n!! 462.632.921-72, residente 
na cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua lemos Monteiro, n!! 120, 11!! andar -
Butantã, São Paulo, SP, e por seu Diretor de Concessão, o Sr. ROGÉRIO TADEU RAMOS SARRO, 

brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil portador do RG n!! 051.736.676 -IFP-RJ, inscri to no CPF/MF sob 
o n!! 608.947.417-72, residente e domiciliado nesta cidade de limeira, SP, com endereço comercial 
na Rua Tiradentes, n!! 943, limeira, SP; 

Na condição de INTERVENIENTE-ANUENTE, a AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - ARES-PCJ, consórcio 
público de direito público, na forma de associação pública, interveniente para regulação e 
fisca lização dos serviços públicos de saneamento básico concedidos, nos termos da delegação de 
competências municipais constantes da lei Municipal n. 5.157/2013, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
13.750.681/0001-57, com sede na Rua José Ferreira Aranha, n. 138, Bairro Girassol, neste ato 
representada por seu Presidente, o Sr. VICENTE RIGITANO, brasileiro, casado, empresário, portador 
do RG n2 4.308.915-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 021.969.308-06, residente e domiciliado na 
cidade de Corumbataí- SP, com endereço comercial na Rua 4 (quatro), n!! 147, Centro, Corumbataí, 

SP. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a concessão pelo PODER CONCEDENTE ao CONCESSIONÁRIO dos 
serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos sanitários do Município de 
limeira, incluindo o bombeamento, o tratamento, a distribuição e ad ão de água, a coleta, o 
tratamento e a destinação final de esgotos sanitários, com a e ução de p ra úblicas, nos termos 
do Edita l n!! 68/94 da Concorrência Pública 07/94 e dos Anexo ao resente c ~ato. 

#- ' 
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Constitui parte integrante e indissolúvel deste contrato, como Anexo 11, o Edital n2 68/94 da 
Concorrência Pública 07/94, o qual define, em conjunto com os demais documentos integrantes 
deste contrato, em especia l seus Anexos X e XI, a execução de todas as obras e serviços concedidos, 
na gestão do sistema de saneamento básico de água e esgotos sanitários do Município de limeira. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CONCESSIONÁRIO terá exclusividade na gestão dos serviços e execução das obras objeto do 
presente contrato, sendo vedado ao PODER CONCEDENTE, sob qualquer pretexto, contratar outra 
empresa para sua execução, durante a vigência deste instrumento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A exclusividade de que trata o parágrafo acima será plena quanto à área urbana do Município. 
Quanto à área rural, o CONCESSIONÁRIO terá a exclusividade somente para a gestão do sistema de 
serviços, com base na Planta do Município de limeira/ SP contendo a delimitação do perímetro 
urbano, a este instrumento incorporado como Anexo IV. 

PARÁGRAFO QUARTO 

As obras e os serviços ora conced idos, discriminados neste contrato e em seus Anexos, deverão ser 
prestados de modo a atender às necessidades de qua lidade, regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 

PARÁGRAFO QUINTO 

A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento, das instalações e a sua 
conservação, bem como a melhoria e expansão dos serviços. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Para a fiel execução de todas as obras e dos serviços concedidos, o CONCESSIONÁRIO deverá 
empregar pessoal habilitado e idôneo, dentro das necessidades exigidas para tanto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

o prazo de concessão é de (44) quarenta e quatro anos, contados a partir de 02 de junho de 1995, r 
ato no qual é dada ao CON CESSIONÁRIO a posse dos serviços concedidos, mediante Termo próprio, "\ 
que integra este ajuste como Anexo VIII. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

No término do prazo contratual, o PODER CON m~di~ta~o::erviços 

L1/f( < 

bras, e 
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insta lações, a ele retomando incontinenti todos os bens, direitos, privilégios, transferidos ao 
CONCESSIONÁRIO, bem como todos os bens, obras e instalações acrescidos durante a vigência deste 
instrumento, em perfeitas condições de uso, livres de quaisquer ônus, ressalvados o desgaste por 
uso normal. 

CLÁUSULA QUARTA- DA REM UNERAÇÃO 

A remuneração do CONCESSIONÁRIO será efetuada pela cobrança da tarifa diretamente aos usuários 
conforme Tabela 7.2.1-A, demais ônus ou encargos conforme Tabelas 7.2.1-B e 7.2.1-C, no valor da 
TRA (Tarifa Referencial de Água) e da TRE (Tarifa Referencial de Esgotos) cada uma igual a R$ 0,55 
(cinquenta e cinco centavos de real), referência 1995, e o repasse de tributos diretamente aos 
usuários, conforme item 7.3.1-b do Anexo 11, aplicadas ao volume de água e esgotos faturáveis e à 
prestação dos serviços conforme disposto nas Tabelas supracitadas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Como forma de contraprestação pela utilização dos equipamentos urbanos, ou seja, de todas as 
instalações de infraestrutura urbana, como tubulações, galerias técnicas, dutos e condutos de água, 
esgotamento doméstico e/ou industrial, entre outros, fica acertado o preço de valor mensal 
correspondente a R$ 0,03 (três centavos) por metro linear utilizado, tendo como vencimento até o 
vigésimo dia útil de cada mês. Este valor será automaticamente reajustado anualmente em 
conformidade com o reajuste das Tarifas Referencial de Água (TRA) e Tarifa Referencial de Esgoto 
(TRE), sempre obedecendo o mesmo índice praticado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O Cálculo do valor da tarifa será efetuado com base no volume mensal de água consumido pelos 
usuários, e no volume de esgotos coletados, de acordo com as Tabelas 7.2.1-A, 7.2.1-B e 7.2.1-C, 

reproduzidas aba i~ 
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TABELA No 7.2.1-A ESTRUTURA TARIFÁRIA PRÉ ESTABELECIDA SERVI CO MEDIDO 
(por economia) 

CATEGORIAS DE USO CLASSES DE CONSUMO TARIFAS 

CO DIGO 
FAIXA 

(m3/mês.econ) 
AGUA (RS m3) ESGOTO (RS m3) 

R1 O a 10 0.45 x TRA 0.45 xTRE 
R2 11 a 15 0.62 xTRA 0.62 x TRE 
R3 16 a 30 1.23 x TRA 1.23 x TRE 

RESIDENCIAL 
R4 31 a 60 1.60 x TRA 1.60 x TRE 
R5 61 a 100 2.00 x TRA 2.00 x TRE 
R6 Acima de 100 2.50 x TRA 2.50 xTRE 
RP1 O a 10 0.20 x TRA 0.20 x TRE 
RP2 11 a 15 0.20 x TRA 0.20 x TRE 
RP3 16 a 30 0.85 x TRA 0.85 x TRE 

RESIDENCIAL POPULAR 
RP4 31 a 60 1.50 X TRA 1.50 x TRE 
RP5 61 a 100 2.00 x TRA 2.00 x TRE 
RP6 Acima de 100 2.50 x TRA 2.50 x TRE 

C1 O a 10 1.00 x TRA 1.00 x TRE 
C2 11 a 15 1.50 x TRA 1.50 x TRE 

COMERCIAL C3 16 a 30 1.50 xTRA 1.50 x TRE 
C4 31 a 60 2.50 xTRA 2.50 x TRE 
C5 61 a 100 3.50 xTRA 3.50 x TRE 
C6 Acima de 100 4.50 x TRA 4.50 x TRE 
11 O a 10 1.00 x TRA 1.00 x TRE 
12 11 a 15 1.00 xTRA 1.00 x TRE 
13 16 a 30 1.60 x TRA 1.60 x TRE 

INDUSTRIAL 
14 31 a 60 2.60 x TRA 2.60 x TRE 
15 61 a 100 3.60 x TRA 3.60 x TRE 
16 Acima de 100 4.60 x TRA 4.60 x TRE 
P1 O a 10 0.60x TRA 0.60 x TRE 
P2 11 a 15 1.10 x TRA 1.10 x TRE 

PÚBLICA 
P3 16 a 30 1.10 x TRA 1.10 x TRE 
P4 31 a 60 1.60 x TRA 1.60 x TRE 
P5 61 a 100 2.50 X TRA 2.50 x TRE 
P6 Acima de 100 3,00 x TRA 3,00 x TRE 

5 
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TABELA 7.2.1-B - TABELA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS 

No SERVIÇOS CODIGO TARIFAS {R$) 

01 Conserto de cavalete %" Al 18,93 x TRA 
02 Substituição de hidrômetro de%" danificado A2 37,72 x TRA 
03 Conserto de ligação de água de 3 " danificada A3 44,48 x TRA 
04 Conserto de ligação de esgoto de 4"danificada El 97,33 x TRE 
os Religação de água no cavalete A4 3S,23 x TRA 
06 Re ligação de água na ligação ou por outros meios AS SS,SS x TRA 
07 Supressão da ligação de água A6 74,83 x TRA 
08 Vistoria Domiciliar até duas economias A7 17,02 x TRA 
09 Ligação de água de W' sem pavimento A8 13S,18 xTRA 
10 Instalação de caixa na calçada quando de execução de A9 71,78 x TRA 

ligação de água de W' ou remanejamento 
11 Ligação de esgoto de 4" sem pavimento E2 167,74xTRE 
12 Segunda via de conta A 10 AlO 1,79 x TRA 
13 Declaração negativa de débitos All 1.79 x TRA 
14 Aferição de hidrômetro l,S a S m3/h A12 27,04 xTRA 
lS Afe rição de hidrômetro acima de S m3/h A13 8S.23 xTRA 
16 Teste de hidrômetro l ,S aS m3/h A14 17,02 x TRA 
17 Pavimentação em metro linear AlS 2S,SS xTRA 
18 Remanejamento de ligação de água de %" · inferior a 2 A16 S4,12 x TRA 

metros 
19 Remanejamento de ligação de água de %" superior a 2 A17 210 x TRA 

metros 

20 Conserto de rede de água danificada A18 Conforme custo 
apurado 

21 Conserto de rede de esgoto danificada E3 Conforme custo 
apurado 

J 

/ 
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TABELA 7.2.1-C PARCELA RELATIVA AO GRAU POLUENTE DO EFLUENTE 

A Equação Tarifária Geral (ETG), em R$/Kg, a ser aplicada aos estabelecimentos não residenciais que 
lançam seus efluentes nas redes de coleta de esgoto é definida conforme o segu inte: 

ETG = ( A + B + C) 

onde: 

A = Valor relativo a concentração média mensal de MO x vazão medida mensal x 1 TRE 

B =Valor relativo a concentração média mensal de SST x vazão medida mensal x 1 TRE 

C= Valor relativo a concentração média mensal de SIT x vazão medida mensal x 100 TRE 

MO (Matéria Orgânica): Concentração média mensal excedente nos dias trabalhados, em 
relação ao previsto na presente norma, em Kgl/m3, de matéria orgânica (MO) conforme a 
seguinte equação: (2 x DB05 a 20° C+ DQ0)/3 
SST (Sólidos Suspensos Totais): Concentração média mensal excedente nos dias trabalhados, 
em relação ao previsto na presente normal em Kg/m3, de Sólidos Suspensos Tota is. 
SIT (Substâncias inibidoras e Tóxicas ao processo de tratamento): Concentração média 
mensal (Kg/m3) excedente nos dias trabalhados, em relação ao previsto para cada um dos 
parâmetros constantes nas normas internas do concessionário. 

TRE: Ta rifa Referencial de Esgoto dada em R$/Kg. 
DB05: Demanda Bioquímica de Oxigênio, durante 5 dias, a 200 C. 
DQO: Demanda Química de Oxigênio. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Para a cobrança das tarifas dos usuários, com periodicidade mensal, o CONCESSIONARIO deverá 
implantar sistema de cobrança em conformidade e nos prazos previstos no Anexo 11, principalmente 
em seus itens 6.2.14 e 6.2.15 sendo que, até a implantação do novo sistema, as tarifas continuarão 
sendo cobradas através da sistemática existente e utilizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Limeira, de ora em diante denominado simplesmente SAAE. 

PARÁGRAFO QUARTO 

O valor da conta mínima será apurado em conformidade com o estabelecido nos itens 7.2.l.c 7.2. l.d 
do Anexo 11. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Periodicamente, a cada quatro anos, contados de janei 
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contrato ou extraordinariamente, por iniciativa do CONCESSIONÁRIO ou do PODER CONCEDENTE, 
sempre que ocorrerem motivos técnicos, econômicos, f inanceiros ou conjunturais que possam 
comprometer a cobertura dos investimentos, dos custos operacionais de manutenção, ampliação, 
melhoria e modernização dos serviços, bem como o equilíbrio econômico-financeiro do contrato As 
revisões se darão nos termos deste instrumento, seus Anexos e Resoluções específicas da ARES-PCJ. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Para efeito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato serão considerados o cronograma de 
investimentos e o fluxo de caixa constantes dos Anexos X e XI deste contrato, incorporados por força 
do presente aditamento. O reequilíbrio deverá ser referido à data-base anualizada de 1995 e levar 
em consideração os investimentos e o fluxo de caixa da integralidade do prazo contratual, 
atualizados pelo IPCAe. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

As tarifas previstas neste contrato serão atualizadas anualmente, para reposição inflacionária no 
período de 12 meses, sendo seu cálculo determinado pela variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo-Especial -IPCA-E/IBGE, a ser obtida na publ icação do mês de março de cada ano, 
na coluna "12 meses" da Série Histórica IPCA - Especial. De posse da variação do índice obtido na 

tabela acima, este deverá ser dividido por 100, adicionado 1 e multiplicado pelos valores da TRA e 
TRE a serem atualizados. Os novos valores obtidos para TRA e TRE deverão ter 2 casas decimais, 
sendo arredondados para mais quando a terceira casa decimal for maior ou igual a 5 e para menos 
nas demais resultados. 

PARÁGRAFO OITAVO 

A atualização será calculada conforme parágrafo anterior, pelo CONCESSIONÁRIO, que encaminhará 
a respectiva memória de cálculo à ARES-PCJ até dia 31 de março de cada ano. A ARES-PCJ terá até 10 
de abril, ou seja, em 10 dias, para avaliação da memória de cálculo. Na hipótese de não haver 
manifestação fundamentada da ARES-PCJ apontando erro na memória de cálculo, até o dia 10 de 
abril de cada ano, o cálculo apresentado pelo CONCESSIONÁRIO será considerado como correto e a 
mesma tornará pública as novas tarifas atendendo assim ao disposto na Lei Federal 11.445/07 de 
forma que os novos valores da TRA e TRE possam ser aplicados nas contas emitidas a partir de 02 de 
j unho de cada ano. 

PARÁGRAFO NONO 

Caso a ARES-PCJ aponte dentro do prazo indicado no parágrafo oitavo acima fundamentadamente, 
erro na memória de cálculo, deverá este apontamento indicar qual seria o percentual de reajuste 
aplicável. O CONCESSIONÁRIO terá prazo de 5 {cinco) dias úteis para se manifestar a respeito, sendo 
igualmente assegurado ao CONCESSIONÁRIO faculdade de divulgar de imediato o índice de reajuste 
apontado como correto pela ARES-PCJ para o cumprimento do prazo legal, anteriormente 
mencionado e aplicação do reajuste, sem prejuízo de submeter à ARES-PCJ suas razões de 
discordância. 

PARÁGRAFO OÉCIM~ 
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ESTADO DE SÃO PAULO· BRASIL 

Apresentadas pelo CONCESSIONÁRIO eventuais razões de discordância em relação ao índice 
preconizado pela ARES-PCJ, esta deverá se pronunciar a respeito, de forma fundamentada, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis. Caso não haja manifestação fundamentada da ARES-PCJ rejeitando as 
razões do CONCESSIONÁRIO, prevalecerá, para efeito de reajuste, o índice por este calculado, 
hipótese em que a ARES-PCJ deverá proceder à sua divulgação nos termos do já citado art. 39 da Lei 
Federal n. 11.445/2007. Caso haja manifestação fundamentada da ARES-PCJ rejeitando as razões do 
CONCESSIONÁRIO, prevalecerá, para efeito de reajuste, o índice calculado pela ARES-PCJ, até 
eventual decisão judicial em contrário. 

PARÁGRAFO ONZE 

Caso o CONCESSIONÁRIO se valha da prerrogativa de utilização provisória do índice calculado pela 
ARES-PCJ prevista no Parágrafo Nono desta cláusula e o índice definitivo de reajuste venha a ser 
fixado em valor superior ao índice provisório calculado pela ARES-PCJ, as diferenças devidas pelos 
consumidores em virtude da aplicação retroativa do índice definitivo serão cobradas na fatura do 
mês subsequente ao decurso do prazo de publicação do índ ice definitivo, podendo ser parceladas e 
monetariamente corrigidas pelo índice de correção monetária aplicável à cobrança de faturas em 
atraso. 

PARÁGRAFO DOZE 

O PODER CONCEDENTE somente poderá modificar as categorias ou faixas de tarifas estabelecidas 
nas Tabelas 7.2.1.A, 7.2.1.B e 7.2.1.C reproduzidas no parágrafo primeiro desta cláusula, mediante a 
manutenção do valor global da receita dos serviços objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS TARIFAS REDUZIDAS 

O CONCESSIONÁRIO, nos termos da Lei Municipal no 2.029, de 02 de dezembro de 1986, cobrará as 
tarifas de consumo de água e esgotos pelo critério mínimo, das entidades a seguir indicadas: 

a) instituições de assistência social registradas no Centro de Promoção Social Municipal- CEPROSOM, 
reconhecidas como de utilidade pública municipal e em pleno funcionamento; 

b) hospitais sem fins lucrativos e reconhecidos como de utilidade pública municipal. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Aditamentos contratuais não poderão, direta ou indiretamente, alterar a disposição desta cláusula ~ 
em nenhum momento da vigência desta concessão. 

CLÁUSULA SEXTA- DAS ISENÇÕES 

Serão isentos do pagamento das tarifas de consumo de á u e esgotos e de 
propriedade do PODER CONCEDENTE, ou de propriedade de erceiros, s m~ 
para atender as atividades desenvolvidas diretamente pel 

rviços os imóveis de ~ 
que estejam em uso 

o consumo 

~ · fi 
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destinado ao uso público, tais como hidrantes, chafarizes, irrigação de logradouros públicos, limpeza 
urbana e similares, obrigando-se o PODER CONCEDENTE a comunicar o CONCESSIONARIO a cessação 
do uso público municipal dos imóveis em questão. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O PODER CONCEDENTE assume a responsabilidade pelo uso adequado das águas fornecidas para os 
fins descritos no caput desta cláusula e, em conjunto com o CONCESSIONÁRIO, poderá estabelecer 
sistemas de controle de uso das águas dessa natureza, ao longo do período de concessão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Aditamentos contratuais não poderão, direta ou indiretamente, alterar a disposição desta cláusula 
em nenhum momento de vigência desta concessão. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 

Constituem obrigações do CONCESSIONÁRIO: 

a) o planejamento, implantação, ampliação, operação, manutenção, administração, exploração e 
gestão dos sistemas e dos serviços de saneamento básico de água e de esgotos sanitários do 
Município de Limeira, de forma a cumprir integralmente as obrigações constantes dos Anexos 11 e 111; 

b) realizar os investimentos para a manutenção e expansão dos serviços e obras objeto desde 
contrato e seus Anexos, assim como obter os financiamentos necessários para tal; 

c) efetuar, durante o prazo de concessão, todas as obras necessárias ao cumprimento integral das 
obrigações por ele assumidas, de forma a executar plena e satisfatoriamente os serviços concedidos, 
nos prazos estipulados nos Anexos X e XI do presente contrato; 

d) elaborar e implementar esquemas de atendimento à situações de emergência, mantendo 
disponíveis recursos materiais e humanos para tanto; 

e) zelar pela proteção dos recursos naturais e ecossistemas de qualquer forma envolvidos nos 
serviços concedidos, respondendo pelo assessoramento à coletividade na preparação dos dossiês 
exigidos pelos agentes de proteção ao meio ambiente; 

f) cumprir as determinações legais relativas à Segurança e Medicina do Trabalho; 

g) conduzir suas atividades com zelo, diligência e economia, procurando sempre utilizar a melhor 
técnica aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas, em rigorosa observância às cláusulas e 
condições estabelecidas nos Anexos li e 111; ~ , 

h) responder isoladamente pelo integral cumprimento d igentes no País, em V 
especial quanto às obrigações sociais, trabalhistas, previ s,_ securitárias, fisc* 

-- ' 10 d 
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comerciais, civis, criminais, relacionadas, direta ou indiretamente, aos serviços e obras públicos ora 
concedidos; 

i) responsabilizar-se isoladamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza, inclusive 
relativos ao meio ambiente, causados ao PODER CONCEDENTE e/ou a terceiros, em razão de ação ou 
omissão, ou de seus empregados, prepostos, subcontratados, decorrentes dos serviços e obras ora 
concedidos, sem que a fisca lização exercida pela ARES-PCJ ou pelo SAAE exclua ou atenue essa 
responsabil idade; 

j) manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação que antecedeu o presente contrato; 

k) fornecer ao PODER CONCEDENTE e à ARES-PCJ todas as informações que forem necessárias ao 
acompanhamento e fiscalização dos serviços objeto deste contrato, atendendo às suas solicitações, 
nos termos contidos neste instrumento; 

I) sustar a prestação dos serviços ora concedidos somente com relação aos usuário que estejam em 
atraso por período superior a trinta {30) dias quanto ao pagamento da conta tarifária, prazo esse 
contado a partir da data do vencimento da aludida conta; 

m) manter em dia o inventário e o registro de todos os bens vinculados à concessão; 

n) prestar contas, ao PODER CONCEDENTE, à ARES-PCJ e aos usuários, da gestão dos serviços e obras 
concedidos, nos termos edificados pelos Anexos 11, 111 e VI; 

o) permitir à fiscalização da ARES-PCJ e do SAAE livre acesso, em qualquer época ou momento, às 
obras, aos equipamentos e às insta lações integrantes do serviço, bem como a seus registros 
contábeis, nos termos da cláusula treze; 

p) solicitar ao PODER CONCEDENTE a efetivação de desapropriação, a instituição de servidão, 
formulada em pedido circunstanciado e justificado com todos os elementos técnicos pertinentes à 
matéria; 

q) zelar pela integridade, conservação e manutenção dos bens vinculados à prestação dos serviços e 
obras concedidos, bem como segurá-los adequadamente; 

r) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos serviços; 

s) a publicação de suas demonstrações financeiras periódicas, nos termos do inciso XIV do artigo 23 
da lei 8.987 /95; 

t) prestar serviços adequados, entendendo-se como tais aqueles que satisfaçam as condições de 
qualidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atua lidade, gen al idade, cortesia na 
sua prestação e modicidade das tarifas, nos termos da Lei Fe ral n" 8.9 9 . 

PARÁGRAFO PRIMEIR~, 
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Para a execução das obras e implantação dos serviços contratuais, ficam sob inteira responsabilidade 
de ODEBRECHT AMBIENTAL- LIMEIRA S/ A e seus acionistas, todas as providências necessárias junto 
aos órgãos competentes, inclusive para sua apreciação e aprovação junto ao DPRN, DAEE, CETESB e 
outros órgãos pertinentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Obrigam-se o CONCESSIONÁRIO e seus acionistas, em caráter irrevogável e irretratável, a 
procederem, mensalmente, ao pagamento para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em moeda 
corrente nacional, da importância correspondente a 9,5% (nove e meio por cento) da receita liquida 
mensal do CONCESSIONÁRIO, obrigação essa que perdurará até o término do contrato de concessão 
de serviços públicos, como suporte para pagamento pela execução dos serviços de apoio à 
fiscalização a ser exercida pela ARES-PCJ e outros serviços pertinentes às atribuições do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Em caso de descumprimento da obrigação de proceder ao reequilíbrio do presente contrato de 
concessão por parte do PODER CONCEDENTE, em prejuízo do CONCESSONÁRIO, a obrigação 
constante do caput desta cláusula será suspensa a partir do mês subsequente ao mês em que se 
verificar a infringência aos mencionados dispositivos contratuais por parte da Municipalidade, até 
que a equação do contrato venha a ser restabelecida. 

PARÁGRAFO QUARTO 

O pagamento de 9,5% (nove e meio por cento) da receita líquida mensal a que se refere o caput 
desta cláusula deverá ser feito em favor do SAAE, através de depósito mensal, junto à instituição 
bancária indicada pela autarquia, até o décimo quinto dia do mês subsequente ao vencido, iniciando
se o primeiro deles na mesma data da primeira parcela da atualização tarifária, ou seja, no mês de 
referência fevereiro de 2.001, inclusive e, assim sucessivamente. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Caso o pagamento não ocorra no prazo avençado, correrão por conta do concessionário ODEBRECHT 
AMBIENTAL - LIMEIRA S/A, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês além de correção 
monetária mensal, a ser apurada pela aplicação do IPCA-E, bem como multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor devido e atualizado. 

PARÁGRAFO SEXTO 

O CONCESSIONÁRIO e seus acionistas assumem a responsabilidade pelo pagamento integra I de ~ 
todas e quaisquer desapropriações ou instituições de servidões administrativas, intentadas pela 
Prefeitura/Município de Limeira, inclusive as que já est em andamento esde que tenham sua 
origem a partir da data do contrato de concessão, que s ja destina a r a execução das obras e 
serviços necessários à prestação dos serviços concedido , re onsa !lida 
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final do prazo do contrato de concessão, desde que ultimadas as respectivas e concernentes 
providências por parte da Prefeitura/Município de Limeira, em nome do qual ficarão os respectivos 
imóveis. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Em consonância com o disposto no parágrafo anterior, acordam as partes no sentido de que os 
imóveis expropriados pelo Município para os fins da presente concessão que foram registrados em 
nome do CONCESSIONÁRIO deverão ser transferidos ao PODER CONCEDENTE, sem ônus, até 
31/05/2014, permanecendo sob a titularidade do concessionário a posse e o direito de uso de tais 
bens para os fins da concessão e correndo por conta do Município os eventuais tributos incidentes 
sobre a transferência de propriedade dos referidos bens. 

PARÁGRAFO OITAVO 

Sem prejuízo da responsabilidade do Município pela prática dos atos jurídicos inerentes às 
desapropriações e à constituição de servidões (desde a promulgação dos respectivos Decretos até a 
negociação de acordos e eventual propositura de ação judicial para tais fins), o CONCESSIONÁRIO 
custeará, além da indenização integral pela desapropriação do imóvel e/ou instituição de servidão 
administrativa, juros e correção monetária, o pagamento de custas judiciais, perícias, escrituras 
públicas, bem como os respectivos registros e todas e quaisquer outras despesas relacionadas 
diretamente com as desapropriações e/ou instituições de servidões, em andamento ou as que irão 
ocorrer, inclusive com a publicação dos editais. 

PARÁGRAFO NONO 

Fica esclarecido que as desapropriações e/ou instituições de servidões administrativas a que se 
referem o parágrafo 6º desta cláusula são todas aquelas que sejam destinadas para a execução das 
obras e serviços necessários à prestação dos serviços concedidos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

Resguardado o direito do CONCESSIONÁRIO à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da 
concessão, ficam incorporados ao presente contrato as obras, investimentos e serviços previstos no 
Termo Aditivo de n. 8, firmado entre as partes em 18 de Janeiro de 2007, com as alterações 
promovidas pelo Termo Aditivo n. 10, firmado entre as partes em 2 de Junho de 2009, observado o 
disposto nos Anexos X e XI do presente contrato. 

PARÁGRAFO ONZE 

Os prazos de execução das obras e implantação dos serviços contratuais previstos nos ANEXOS X e XI 
ficam condicionados à obtenção pelo CONCESSIONÁRIO de aprovação prévia pelo PODER 
CONCEDENTE nos termos da letra "j" e seu Parágrafo Úni

1 
da Cláusula T do Contrato de 

Concessão, além, das licenças para as mesmas junto aos órgão o seja, DPRN, DAEE, 

CETESB e outros quando se fizerem necessári~· 
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As partes RESOLVEM que os reparos que rotineiramente o CONCESSIONÁRIO promove pelas ruas da 
cidade deverão obedecer o procedimento aprovado para este fim pelo SAAE- Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto, observado o disposto no ANEXO XII deste (anteriormente V do Termo de Aditamento 
de nº 08 ao Contrato de Concessão firmado em 18/01/07) . 

PARÁGRAFO TREZE 

Cabe ao PODER CONCEDENTE verificar o cumprimento das obrigações e dos cronogramas 
estabelecidos nos Anexos X e XI deste contrato, promovendo as medidas necessárias para a 
adequada revisão das tarifas face aos efetivos encargos do concessionário, sempre respeitando o 
equ ilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

PARÁGRAFO CARTORZE 

O CONCESSIONÁRIO fica desobrigado do cronograma de investimentos previsto no Anexo X deste 
instrumento na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, nos termos da legislação em vigor. 

PARÁGRAFO QUINZE 

O CONCESSIONÁRIO fornecerá o projeto e realizará a substituição das redes internas de água do 
Horto Florestal de Limeira, as suas expensas. 

PARÁGRAFO DEZESSEIS 

O CONCESSIONÁRIO, não se opondo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), permitirá a 
utilização do acesso da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Águas da Serra à área industrial do 
Jardim Santa Adélia. 

PARAGRAFO DEZESSETE 

As contratações: inclusive de mão-de-obra, feitas pelo CONCESSIONARIO, serão regidas pelas 
disposições de direito privado e pela legislação traba lhista, não se estabelecendo qualquer relação 
entre os terceiros contratados pelo CONCESSIONÁRIO e o PODER CONCEDENTE. 

PARÁGRAFO DEZOITO 

Fica estabelecido entre as partes que o CONCESSIONÁRIO não será sucessor do PODER CONCEDENTE 
nos direitos e obrigações decorrentes de quaisquer instrumentos por este firmados diretamente 
e/ou pelo SAAE, anteriormente ao presente Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDEN IÇÕES DA AGÊNCIA 
REGULADORA INTERVENIENTE 

Constituem obrigações do PODER CONCEDEN~, ./" 
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a) fiscalizar permanentemente, através da ARES·PCJ e do SAAE, os serviços e obras concedidos; 

b) reconhecer e acatar o Poder Normativo e de Polícia da Agência Reguladora, no tocante à aplicação 
das penalidades previstas na legislação de regência, no contrato e nas Resoluções específicas ARES
PCJ; 

c) intervir na prestação dos serviços nos casos e condições previstos nos artigos 32 a 34 da Lei 
Federal no 8.987/95 e demais legislações aplicáveis, mediante parecer prévio neste sentido emitido 
pela ARES-PCJ; 

d) extinguir a concessão nos casos previstos em Lei e neste instrumento, mediante parecer prévio 
neste sentido emitido pela ARES-PCJ, salvo quanto à hipótese de encampação, que deverá ser 
precedida de autorização legislativa, nos termos do art. 37 da Lei Federal n. 8.987 /95; 

e) acatar as revisões das tarifas, nos termos previstos neste instrumento; 

f) acatar as atualizações das tarifas, nos termos previstos neste instrumento; 

g) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e as cláusulas contratuais da 
concessão; 

h) zelar pela boa qualidade dos serviços, receber e apurar queixas e reclamações dos usuários, 
através do SAAE, o qual notificará o CONCESSIONÁRIO para solução; 

i) declarar a utilidade pública os bens necessários à execução dos serviços e obras publicas objeto 
deste contrato, promovendo as desapropriações diretamente, observado o disposto no Parágrafo 
Oitavo da Cláusula Sétima deste Contrato. 

j) declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição e servidão administrativa, os 
bens necessários à execução dos serviços e obras públicas objeto deste contrato, promovendo-a 
diretamente, observado o disposto no Parágrafo Sétimo da Cláusula Sétima deste Contrato. 

k) constituição de uma associação dos usuários dos serviços ou de conselho objeto deste 
instrumento, nos termos estabelecidos na Lei 11.445/2007. 

I) responsabilizar-se pelo término de todos os contratos, acordos , convênios e quaisquer outros 
instrumentos firmados por ele diretamente e/ou pelo SAAE, anteriormente à assinatura do presente 
instrumento, referentes aos serviços ora concedidos, arcando com todas as obrigações e 
responsabilidades decorrentes dos referidos instrumentos e de seus respectivos encerramentos, 
mantendo o CONCESSIONÁRIO informado a respeito, sendo que ao CONCESSIONÁRIO não poderá 
ser imputada qualquer responsabilidade decorrente dos instrumentos ora referidos; {) 

1 

m) regularizar a situação do SAAE, conforme previsto no parágraf ú i o do artigo 8° da Lei ~. 
Complementar Municipal n• 128/94, de modo que o refe 1 órgão posa fiscalizar os serviços~ 
obras concedidos, zelando por sua boa qualidade, inclu iv rece en o e. ~pu] queixas 
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reclamações dos usuários, respeitado o disposto neste contrato e seus anexos; 

n) realizar, no prazo de sessenta (60) dias, contados da data da assinatura do I contrato, em conjunto 
com o CONCESSIONÁRIO, a avaliação dos bens públicos reversíveis a serem utilizados na prestação 
dos serviços concedidos, determinando de imediato o estado de conservação e suas condições de 
manutenção, para que o CONCESSIONARIO possa devolvê-los, ao término do prazo de concessão, 
nos termos do parágrafo primeiro da cláusula onze; 

o) auxiliar o CONCESSIONÁRIO na obtenção do financiamento de que cuida a cláusula sétima, letra 
"b" deste instrumento, de modo a envidar seus melhores esforços para tanto; 

p) manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos da Lei Federal no 8.987/95, 
principalmente em seu artigo 9°, parágrafos 3° e 4°, e seu artigo 10 e da cláusula quarta e seus 
parágrafos deste contrato, mediante Resolução específica da ARES-PCJ; 

q) dar publicidade da outorga da concessão objeto deste contrato, na forma estabelecida em lei; 

r) solicitar a autorização previa do CONCESSIONÁRIO para a realização de quaisquer obras que 
interfiram nos serviços objeto deste contrato, permit indo a fiscalização e vistoria final das aludidas 
obras, anteriormente ao recebimento destas; 

s) assumir a responsabil idade pelo uso adequado das águas fornecidas pelo CONCESSIONÁRIO para o 
uso público, tais como aquelas utilizadas em imóveis de sua propriedade, ou de propriedade de 
terceiros, sempre que estejam em uso para atender as atividades desenvolvidas diretamente pelo 
Município, bem como em hidrantes, chafarizes, irrigação de logradouros públicos, limpeza urbana, e 
similares, sendo que poderá o CONCESSIONÁRIO, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, 
estabelecer sistemas de controle de uso das águas dessa natureza, ao longo do período de 
concessão; 

t) comunicar a cessação do uso público municipal dos imóveis abrangidos pela isenção de que cuida a 
cláusula sexta. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No exercício da fiscalização a que alude letra "a" desta cláusula, a ARES-PO e o SAAE terão acesso \ 
aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros do 
CONCESSIONÁRIO, nos termos da cláusula treze deste instrumento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Para os f ins do disposto na letra "n" desta cláusula serão lavrados ermos de Entrega e Recebimento 
dos bens supramencionados, quando da assinatura e té m o do presen instrumento 
respectivamente. Para o período de sessenta (60) dias contido a I t ra "n" aci erá lavrado no 
Termo de Entrega Provisório, que passará a fazer parte integrant deste c nt ate. Este Termo 
Provisório será substituído por um Termo de Entrega Definit ivd, após reali açã da~avaliação de 

que cuida a letra "n" desta cláus~ l 
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O Termo de Entrega Definitivo supracitado será sempre atualizado quando da ocorrência de 
supressão ou acréscimo de bens. 

PARÁGRAFO QUARTO 

O PODER CONCEDENTE e o CONCESSIONÁRIO reconhecem a Agência Reguladora dos Serviços de 
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ, como interveniente no 
contrato, para regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico concedidos, nos 
term os da delegação de competências municipais, interveniência esta que tem como objetivos: 

a) reconhecer e acatar o poder normativo da ARES-PCJ, nos termos da Lei federal n!? 11.445, de 2007 
e da Lei Municipal autorizativa n!? 5.157/2013, podendo fixar critérios, indicadores, fórmulas, padrões 
e parâmetros de qualidade e de desempenho dos serviços, estimulando a constante melhoria da 
qualidade, produtividade e eficiência, bem como a preservação e conservação do meio ambiente, 
assegurando-se ao CONCESSIONÁRIO a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

b) ser a ARES-PCJ reconhecida em seu poder normativo e assegurada no cumprimento de suas 
decisões administrativas quando da aplicação das penalidades legais, regulamentares e contratuais 
no âmbito de suas atribuições, garantindo-se, sempre, o direito à ampla defesa ao PODER 
CONCEDENTE e ao CONCESSIONÁRIO; 

c) regular a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no 
município de Limeira, Estado de São Paulo, expedindo normas regulamentares relativas à prestação 
dos serviços e aplicação de sanções em caso de desconformidades; 

d) edita r normas técnicas, econômicas, contábeis e sociais, incluindo o regime tarifário, para a 
prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como as 
relativas à qualidade e regularidade dos serviços e fiscalizar o seu cumprimento; 

e) proferir decisão, em instância administrativa, sobre os recursos que lhes sejam apresentados pelo 
PODER CONCEDENTE e pelo CONCESSIONÁRIO; 

f) receber, apurar e solucionar os pleitos e reclamações que lhes forem formalmente apresentadas 
pelo PODER CONCEDENTE e pelo CONCESSIONÁRIO; 

g) Regular a contabilidade no que couber, avaliando o resultado operacional do contrato, aprovando 
os planos de investimentos, bem como os procedimentos de faturamento, perdas de água tratada, 
implantação da tarifa social e as informações contidas nas faturas; 

h) Colaborar na promoção da educação da população para o uso 
com o objetivo de desenvolvimento sustentável, no combate ao 
universalização do acesso aos serviços de saneamento básico; 
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i) outras atribuições previstas neste Contrato e na legislação específica. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Em razão da delegação das competências municipais de regulação dos serviços prestados, fica 
obrigado o CONCESSIONÁRIO ao pagamento de taxa de regulação e fiscalização diretamente à 
Agência Reguladora PCJ, nos termos definidos no Protocolo de Intenções, com o limite percentual 
máximo de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre as receitas do CONCESSIONÁRIO oriundas da 
prestação de serviços (não incluídas, portanto, receitas patrimonia is, financeiras e de outra natureza, 
bem como receitas relativas a multas, juros compensatórios ou moratórios cobrados dos 
consumidores por força de pagamentos em atraso), líquidas de tributos incidentes sobre 
faturamento (ISSQN, PIS e COFINS). Eventuais reduções no valor deverão ser estabelecidas por 
decisão da Assembléia Geral da ARES-PCJ e disciplinadas por Resolução específica que pode, 
também, definir prazos e condições para o pagamento, sempre respeitado o direito do 
CONCESSIONÁRIO à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Caso o pagamento não ocorra no prazo avençado, correrão por conta do CONCESSIONÁRIO 
ODEBRECHT AMBIENTAL- LIMEIRA S/A, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês além de 
correção monetária mensal, a ser apurada pela aplicação do IPCA-E, bem como multa de 2% (dois 
por cento) sobre o valor devido e atualizado. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Independente da aplicação das pena lidades previstas no parágrafo anterior, a inadimplência do 
CONCESSIONÁRIO com a taxa de regulação e fiscal ização suspende todos os prazos de t ramitação de 
pedidos de revisão do contrato por parte da ARES-PCJ. 

PARÁGRAFO OITAVO 

Para evitar conflitos ou superposições de competência no exercício da fiscalização sobre a 

CONCESSÃO, acordam expressamente as partes e a interveniente no sentido de que, ressalvadas as ~ 
hipóteses expressamente previstas neste contrato, a competência fiscalizatória do SAAE sobre o 
CONCESSIONÁRIO fica limitada estritamente ao exercício de atividades de suporte material e técnico 
à fiscalização a ser exercida pela ARES-PCJ, tais como a realização de vistorias e inspeções, a 
solicitação ao CONCESSIONÁRIO de fornecimento de cópias de documentos, esclarecimentos e 
informações, a constatação fática de possíveis irregularidades na prestação dos serviços, com o 
devido registro documental, fotográfico ou técnico (laudos, exames, testes etc.), a elaboração de 
relatórios, memorandos ou pareceres técnicos e atividades congêneres, sendo expressamente 
vedada a delegação pela ARES-PCJ a terceiros, inclusive ao SAAE, da prática de atos que importem ~ 
exercício do Poder de Polícia Administrativa sobre a concessão, tais como a lavratura de notificações, 
autos de infração e congêneres, a imposição de penalidades ou a prática d tos administrativos de 
polícia administrativa por parte do SAAE ou de terceiros, n

1 
adame a av atura de notificaçõeso/1riv 

intimações, autos de infração, imposição de penalidades, ·mpoS ão med1das restritivas d ~: '. 
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ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL 

direitos ou quaisquer outros atos que possam limitar, ainda que temporariamente, a esfera de 
interesses juridicamente protegidos do CONCESSIONÁRIO. 

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

Sem prejuízo do disposto na Lei 8.078/90, esta concessão respeitará os direitos e deveres dos 
usuários, quais sejam: 

a) receber serviços adequados, entendendo-se como tais aqueles que satisfaçam as condições de 
qualidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, general idade, cortesia na 
sua prestação e modicidade das tarifas, nos termos da Lei Federal no 8.987 /95; 

b} receber do PODER CONCEDENTE e do CONCESSIONÁRIO informações para a defesa de interesses 
individuais ou coletivos; 

c) obter e utilizar os serviços concedidos, observadas as normas do Anexo 11 deste contrato e da 
legislação aplicável; 

d) levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e do CONCESSIONÁRIO as irregularidades de que 
tenham conhecimento, referentes aos serviços prestados; Caso as desconformidades não sejam 
sanadas, a ARES-PCJ poderá ser acionada como instância administrativa para dirimir os conflitos e 
para tomar as providências necessárias; 

e) comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo CONCESSIONÁRIO na 
prestação de serviços; 

f) contri buir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhe são 
prestados os serviços; 

g) pagar em dia as contas relativas à prestação dos serviços concedidos, sob pena de pagar multa e 
ter os serviços suspensos, conforme previsto no Regulamento de Comercialização, que constitui o 
Anexo V e integra este instrumento. 

CLÁUSULA DEZ - DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

O CONCESSIONÁRIO obriga-se a realizar todos os serviços e obras públicos citados nos termos deste 
contrato e seus Anexos. Os serviços extraordinários e/ou não previstos poderão ser executados 
mediante acordo entre as partes e expressa autorização do PODER CONCEDENTE, nos termos da lei, 
assegurando-se, sempre, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante 
aprovação da ARES-PCJ, a teor da cláusula oitava, letra "r" . 

CLAUSULA ONZE - DA UTILIZAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS 

No exercício de suas atividades poderá o CONCESSIONÁRIO utili z 
solicitar que o PODER CONCEDENTE promova desapropriações 
estradas, caminhos e logradouros públicos, para a realização d 

r os bens públic reversíveis e 
/ou estabeleç servidões nas 

bras e n Y7 na for:~' 
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preconizada na letra "q" da cláusula sétima. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

Findo o prazo da concessão, todos os bens públicos e instalações utilizados pelo CONCESSIONÁRIO 
reverterão automaticamente ao Município de limeira, bem como os bens e instalações acrescidos 
durante a vigência deste instrumento, em perfeitas condições de uso, livres de quaisquer ônus, 
ressalvado o desgaste por uso normal. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

A posse dos bens públicos constantes do Anexo IX e decorrente desta concessão não enseja direito 
ao CONCESSIONÁRIO de, a esse título, ou a qualquer outro, indicá-los à penhora, dá-los em garantia 
de qualquer tipo de operação f inanceira, ou de qualquer outra natureza, que Ave a contratar, ou 
gravá-los com ônus de qualquer natureza, ainda que em decorrência da execução do objeto deste 
contrato. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

O descumprimento do estabelecido no parágrafo a ntecedente constituirá infração contratual de 
nat ureza grave, hipótese em que o PODER CONCEDENTE poderá, mediante prévio parecer da ARES
PCJ neste sentido, declarar a caducidade desta concessão. 

CLÁUSULA DOZE - DOS ESTOQUES 

As partes, em conjunto, real izarão o inventário dos estoques de produtos existentes no almoxarifado 
do SAAE, necessários à normal continuidade de da execução dos serviços, no qual estarão os 
produtos identificados, quantificados e avaliados, que com base nessa avaliação seja fixado o valor 
global que o CONCESSIONARIO indenizará o SAAE, de uma só vez, no prazo de sessenta (60) dias da 
data da assinatura do contrato. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

Os estoques de água tratada e pronta para o consumo dos usuários existente nos reservatórios do 
SAAE são recebidos pe lo CONCESSIONARIO e este se obriga a restituir todos os reservatórios 
existentes à época em que cesse a concessão com plenos estoques de água tratada e pronta para o 
consumo dos usuários, a título de compensação. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

As disposições contidas no caput desta cláusula serão observadas de forma inversa quando do 
término da concessão. 
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obrigações licitadas, nos termos dos Anexos 11 e 111, através do SAAE e da ARES-PCJ, observadas as 
repartições de competências estabelecidas neste contrato. A fisca lização será exercida basicamente 
nos seguintes termos: 

a) o CONCESSIONÁRIO deverá manter em seu escritório de administração todos os elementos 
necessários à prestação das informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados; 

b) o CONCESSIONÁRIO deverá preparar e apresentar mensal, trimestral, semestre anualmente ao 
PODER CONCEDENTE e à ARES-PCJ relatórios dos serviços e obras executados, bem como os 
investimentos real izados, contendo, no mínimo, as informações indicadas no Anexo VI; 

c) outros dados não rotineiros, comprovadamente necessários para a avaliação dos serviços objeto 
da concessão, poderão ser requisitados pela fiscalização do PODER CONCEDENTE ao 
CONCESSIONÁRIO, sendo que este terá um prazo razoável e compatível para o fornecimento dos 
dados solicitados, prazo este nunca inferior a 48 (quarenta e oito) horas; 

d) no exercício da fiscal ização a que se refere o item antecedente o SAAE e a ARES-PCJ terão acesso a 
todas as informações pertinentes à concessão objeto deste instrumento, sendo para tanto, deverão 
ser programadas visitas técnicas de inspeção e análise, precedidas de listagem contendo o elenco das 
questões que devam ser esclarecidas, respeitando-se o prazo mínimo estabelecido acima; 

e) a fiscalização de que cuida esta cláusula deverá ser feita com observância das especificações, 
parâmetros e padrões de qualidade estabelecidos no presente contrato e seus anexos, bem como 
das normas técnicas aplicáveis; 

f) para efeito da fiscalização de que trata esta cláusula, serão respeitados os padrões de qualidade 
abaixo estabelecidos: 

1. Portaria no 2914/11, do Ministério da Saúde, quanto à avaliação do sistema de água; 

2. Decreto Estadual no 8.468, de 08/09/76, para a avaliação do sistema de esgotos sanitários; 

3. Normas: 00587, 00588, 00591, 00592, 00593 e 00594 da ABNT, para a elaboração de 
estudos e projetos de abastecimento de água; 

4. Normas: 00566, 00567, 00568, 00569 e 00570 da ABNT, para a elaboração de estudos e 
projetos de esgotos sanitários; 

5- Resolução Estadual SS 65 da Secretaria Estadual da Saúde. 

g) no exercício da f iscalização, o PODER CONCEDENTE, através do SAAE, e a ARES-PCJ terão acesso n . 
franqueado a todas as informações referentes aos serviços e obras concedidos; ~ 

h) constitui também objetivo da fisca lização assegu r aos usuári 
CONCESSIONÁRIO, de serviço adequado, nas condições defn as neste ins u 

na Lei 8 . 987/9~; , 
'( ' 

/ 

a prestação, pelo 
ento e seu Anexo 11 e 
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i ) o CONCESSIONÁRIO manterá cadastro atualizado de livre acesso à fisca lização, contendo dados e 
informações sobre as obras e serviços concedidos; 

j) para efeitos da fiscalização da execução das obras de que cu ida o parágrafo primeiro da cláusula 
segunda deste contrato, bem como da aprovação dos projetos básicos e autorização dos projetos 
executivos das aludidas obras, o PODER CONCEDENTE deverá respeitar as normas da ABNT referidas 
nesta cláusula. As aprovações e autorizações acima mencionadas deverão ser concedidas ou negadas 
pelo PODER CONCEDENTE no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, ouvida a ARES-PCJ, 
contados da apresentação dos mesmos pelo CONCESSIONARIO. A inexistência de resposta pelo 
PODER CONCEDENTE no prazo aqui estabelecido, significará a sua aprovação aos projetos 
apresentados; 

PARÁGRAFO ÚNICO 

O prazo aqu i estipulado para análise e aprovação de projetos, quando se tratar de situações 
emergenciais, será reduzido ao mínimo compatível com a urgência do serviço ou obra a ser 
executado e, quando abordarem questões de maior complexidade, o prazo referido na letra "j" 
acima poderá ser prorrogado uma vez por igual período. 

CLÁUSULA QUATORZE - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

A presente concessão poderá ser extinta por: 

a) advento do termo contratual; 

b) encampação; 

c) caducidade; 

d) rescisão; 

e) anulação; 

f) falência ou extinção do CONCESSIONÁRIO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Extinta a concessão, retomarão ao PODER CONCEDENTE todos os bens revers1ve1s, direitos e 
privilégios transferidos ao CONCESSIONÁRIO, bem como todos os bens, obras e instalações 
acrescidos durante a vigência deste instrumento, em perfeitas condições d uso ·vres de quaisquer 
ônus, ressa lvado o desgaste por uso nor~' 
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Extinta a concessão, haverá a imediata assunção dos serviços pelo PODER CONCEDENTE, 
procedendo-se aos levantamentos avaliações e liquidações necessários, autorizada a ocupação das 
instalações e' a utilização, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os bens reversíveis. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

Nos casos previstos nas letras "a" e "b" do caput desta cláusula, o PODER CONCEDENTE, 
antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à 
determinação do valor da indenização que será devida ao CONCESSIONÁRIO, após manifestação da 
ARES-PCJ, na forma estipulada nos parágrafos quarto, quinto e treze posteriores. 

PARAGRAFO QUARTO 

A reversão no advento do termo contratual far-se-á sem indenização, salvo quando ocorrer a 
hipótese de existência de investimento não amortizado, que tenha sido realizado com o objetivo de 
garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido, quando então o PODER CONCEDENTE 
deverá restituir ao CONCESSIONÁRIO o valor referente ao investimento não amortizado até o prazo 
da extinção da concessão. 

PARAGRAFO QUINTO 

Para efeitos do ressarcimento de que cuida o parágrafo anterior, o PODER CONCEDENTE deverá 
proceder aos levantamentos, avaliações e liquidação no prazo máximo de noventa (90) dias, a contar 
da data da assunção dos serviços, ressalvadas as hipóteses de término do prazo contratual e 
encampação, previstos nas letras "a" e "b" do caput desta cláusula, oportunidade em que tais 
providências deverão ser adotadas com a antecedência mínima de noventa (90) dias, contados da 
data do término do contrato. 

PARAGRAFO SEXTO 

O PODER CONCEDENTE indenizará o CONCESSIONÁRIO pelos investimentos realizados ao longo do 
período de concessão, e não amortizados até o término ou rescisão deste contrato, sendo esta 
indenização calculada com base no valor atualizado dos investimentos, deduzidas as amortizações ~ 
praticadas durante o período de vigência da concessão, além de outras indenizações cabíveis nos 
termos do artigo 79, § 2o da Lei Federal no 8.666/93. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Na ocorrência de encampação ou resgate o pagamento da indenização devida deverá ser feito 
antecipadamente pelo PODER CONCEDENTE na forma prevista no parágrafo antecedente e treze 
abaix/1\v 

~~\1' < 
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Observado o disposto no contrato e seus anexos, o PODER CONCEDENTE poderá, após manifestação 
da ARES-PO neste sentido, declarar a caducidade da concessão, bem como aplicar as sanções 
previstas neste ajuste, na hipótese de o CONCESSIONÁRIO: 

a) prestar os serviços e obras concedidos de forma inadequada, deficiente, fora do cronograma de 
prazos e dos parâmetros deste contrato e seus Anexos; 

b) descumprir qualquer das cláusulas deste contrato e anexos; 

c) paralisar os serviços e/ou obras conced idos, ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses 
decorrentes de caso fortuito ou força maior, bem como os atrasos de cronograma ou paralisações de 
serviços e obras por motivos devidamente justificados; 

d) perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais necessárias para manter a adequada 
prestação dos serviços concedidos; 

e) não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 

f) não atender às notificações do PODER CONCEDENTE e da ARES-PO no sentido de regularizar a 
prestação dos serviços ou obras concedidos; 

g) for condenado em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive 
contribuições sociais; 

h) entrar em concordata; 

i) ceder, transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e escrita autorização do 
PODER CONCEDENTE. 

PARAGRAFO NONO 

A declaração de caducidade da concessão pressupõe parecer prévio da ARES-PCJ neste sentido e 
deverá ser precedida da verificação da inadimplência do CONCESSIONÁRIO em processo 
administrativo, a ser conduzido pela ARES-PCJ, assegurado o direto de ampla defesa, inclusive com 
perícia técnica, se necessário. 

PARAGRAFO DEZ 

Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de ser notificado ao 
CONCESSIONARIO, detalhadamente, os descumprimentos contratuais ocorridos, ofertando-lhe um 
prazo razoável e compatível com a ocorrência, para corrigir as falhas e transgressões apontadas e 
para o enquadramento, nos termos estabelecidos neste contrato. 
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Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, com parecer da ARES-PCJ neste 
sentido, a caducidade será declarada por decreto do PODER CONCEDENTE, devendo a indenização 
ser calculada no decurso do processo, descontando-se o valor das multas contratuais e dos danos 
causados pelo CONCESSIONÁRIO. 

PARÁGRAFO DOZE 

Declarada a caducidade, não resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer especre de 
responsabilidade com relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou 
com empregados do CONCESSIONÁRIO. 

PARÁGRAFO TREZE 

Para os fins deste cont rato, considera-se encampação ou resgate a retomada dos serviços 
concedidos pelo PODER CONCEDENTE, durante o prazo da concessão, por motivo de interesse 
público, mediante lei autorizadora específica e após prévio pagamento de indenização, nos termos 
do presente contrato, sendo que no caso de encampação ou resgate da concessão objeto deste 
contrato, o PODER CONCEDENTE assumirá todos os direitos e obrigações contratados pelo 
CONCESSIONÁRIO com terceiros para o cumprimento dos termos do presente contrato. 

PARÁGRAFO QUATORZE 

O presente contrato de concessão poderá ser rescind ido pelo CONCESSIONÁRIO, no caso de 
descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante ação judicial 
especia lmente intentada para esse f im. 

PARAGRAFO QUINZE 

Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os serviços e obras prestados pelo 

CONCESSIONARIO não poderão ser interrompidos ou paralisados até a data de pagamento de 
indenização, nos termos do presente decisão judicial transitada em julgado. 

CLÁUSULA QUINZE- DA GARANTIA 

O CONCESSIONÁRIO apresenta neste ato, como garantia do cumprimento de todas as obrigações 
decorrentes deste contrato e nos termos do item 9.2 do Anexo 11, as apólices de seguro-garantia nos 
0.9500049 e 1261, emitidas respectivamente pelas seguradoras Companhia de Seguros Aliança da 
Bahia e SBF - Seguradora Brasileira de Fianças, com prazo de vigência de cinco (5) anos a partir de 
02.06.95, prorrogáveis, com importância segurada total de R$ 6 00.000,00 (sei ·lhões de reais) . 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

A garantia será execu tada nas seguintes h i pótes~ 
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b) falência ou extinção do CONCESSIONÁRIO; 

c) sempre que ao CONCESSIONÁRIO for aplicada pena lidade de multa na forma do contido na 
cláusula dezesseis; 

d) sempre que por ação ou omissão do CONCESSIONÁRIO, ou de seus prepostos, sejam causados 
danos ou prejuízos ao PODER CONCEDENTE; 

PARAGRAFO SEGUNDO 

A f im de manter a equivalência da garantia prestada no transcurso da execução do objeto contratual 
o CONCESSIONÁRIO, por meio de endosso das apólices retro citadas, atualizará a importância total 
segurada sempre que ocorra atualização, reajuste ou revisão das Tarifas Referenciais, no mesmo 
percentual em que estes forem autorizados. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

As importâncias seguradas nas apólices retro citadas não sofrerão redução de seu limite 
indenizatório nominal quando da ocorrência do previsto na letra "c" e "d", do parágrafo primeiro 
desta cláusula. 

PARÁGRAFO QUARTO 

A cada cinco (5) anos a garantia será reduzida em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), observando· 
se quanto ao aqui disposto a regra do parágrafo segundo desta cláusula para efeito da atualização 
dessa redução frente ao valor atualizado da garantia. 

PARÁGRAFO QUINTO 

A execução da garantia na hipótese da letra "d" do parágrafo primeiro desta cláusula será 
proporcional aos danos ou prejuízos causados, precedida de regular processo administrativo, 
assegurado ao CONCESSIONÁRIO o direito à defesa prévia. 

PARÁGRAFO SEXTO 

O CONCESSIONÁRIO obriga-se a ofertar outra garantia ao PODER CONCEDENTE caso os seguros 
garantias de que trata o caput desta cláusula não venham a ser renovados ao término de seus prazos 
de vigência, devendo diligenciar de forma a fazê-lo sem que haja solução de continuidade na 
prestação da garantia contratual. 

CLÁUSULA DEZESSEIS- DAS PENALIDADES 

O não cumprimento pelo CONCESSIONÁRIO de qualquer d 
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e anexos ensejará a aplicação, pela ARES-PCJ, das penalidades a seguir indicadas, sem prejuízo de 
outras instituídas pela lei e resoluções específicas: 
a) advertência escrita; 

b) multa; 

c) declaração de caducidade da concessão. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A penalidade de advertência escrita imporá ao CONCESSIONÁRIO o dever de cumprir, no prazo 
estabelecido, a exigência de implemento das obrigações contratuais em que esteja inadimplente, e 
será aplicada quando este: 

a) não permitir o ingresso do pessoal do SAAE e da ARES-PCJ para o exercício da fiscalização na forma 
prevista neste instrumento; 

b) não facilitar, ou impedir o acesso, aos livros, documentação contábil e demais informações 
correlatas à prestação dos serviços; 

c) deixar de prestar no prazo as informações sol icitadas, ou aquelas a que está obr'igado 
independentemente de solicitação constantes do Anexo VI; 

d) descumprir qualquer norma relacionada com a prestação dos serviços concedidos; 

e) emitir incorretamente as contas ou outras deficiências que motivem reclamações dos usuários. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Sem prejuízo da obrigação de ressarcir os danos causados, ao CONCESSIONÁRIO será imposta, pela 
ARES-PCJ, penalidade de multa (a ser fixada entre o mínimo de 1.000 (um mil) e um máximo de 
10.000 (dez mil) Tarifas Referenciais de Água vigentes, quando ocorra: a. Reincidência em infrações 
já penalizadas com advertência dentro do prazo de dois (2) anos consecutivos. 

b. Qualquer infração, por ação ou omissão, do CONCESSIONÁRIO, ou de seus prepostos, das 
disposições deste contrato e seus anexos, que afete os usuários, ou parte destes, principalmente por: 

1. deixar de informar à população, com antecedência mínima de quarenta e oito (48) horas, 
sobre cortes de serviços programados; 

2. interrupção imprevista dos serviços por doze {12) horas ou mais; 

3. abastecer a população com 
estabelecidos neste contrato; 

4. o transbordamento de esgotos por resp 

e qualidade 
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5. destinação final dos esgotos (águas servidas) que não estejam nos níveis de qualidade aqui 
estabelecidos. 

c) majoração das tarifas referenciais sem autorização da ARES-PCJ. 

d) a prestação de informações requeridas pelo PODER CONCEDENTE, através do SAAE, e pela ARES
PCJ, de forma incompleta, imprecisa, que não responda ao solicitado e/ou falsa. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

As multas decorrentes das infrações referidas no parágrafo precedente, serão estabelecidas em 
função do grau de gravidade destas, que estará definido pelos seguintes fatores: 

a) o tipo de infração; 

b) o número de usuários afetados; 

c) a duração da infração ou omissão; 

d) os efeitos ou consequências decorrentes da infração ou omissão; 

e) a reincidência na infração. 

PARÁGRAFO QUARTO 

A reincidência do CONCESSIONÁRIO em infração já penalizada com multa implicará: 

a) no acréscimo cumulativo de vinte por cento (20%) incidente sobre o valor atualizado da multa 
antecedente aplicada para a infração em que reincidiu; 

b) no acréscimo cumulativo de cinquenta por cento (50%) incidente sobre o valor atua lizado da 
multa antecedente aplicada para a infração em que reincidiu, quando estiverem nas hipóteses dos 
itens "1"," 2" e "4" da letra "b" do parágrafo segundo. 

c) no acréscimo cumulativo de cem por cento (100%) incidente sobre o valor atualizado da multa 
antecedente aplicada para a infração em que reincidiu, quando esta tiver origem nas hipóteses dos 
itens "3" e "5" da· letra "b" e da letra "c" do parágrafo segundo. 

PARÁGRAFO QUINTO 

As multas, aplicadas somente após regular processo administrativo, assegurado ao CONCESSIONÁRIO 
o direito à defesa prévia, poderão ser por este recolhidas no prazo estabelecid iretamente junto 
ao Fundo M unicipa l de Defesa do Meio Ambiente {FUNDEMA) PODER CEDENTE e, não o 
fazendo, serão descontadas da garantia deste contr~ 

28 



ESTADO DE SÃO PAULO· BRASIL 

PARÁGRAFO SEXTO 

TERMO DE ADITAMENTO N!! 12 AO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 
DE LIMEIRA - SP 

As hipóteses contidas nas letras "a" até "e" do parágrafo primeiro desta cláusula só serão 
penalizadas com advertência após notificação nos termos do parágrafo dez da cláusula quatorze, que 
não tenha sido atendida no prazo por ela estipulado. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Na ocorrência das hipóteses previstas nas letras "a" até "e" do parágrafo primeiro a penalidade de 
multa somente poderá ser imposta quando precedida da aplicação da penalidade de advertência. 

PARÁGRAFO OITAVO 

A caducidade será declara na forma e na ocorrência das hipóteses previstas neste contrato. 

CLAUSULA DEZESSETE- DOS TRIBUTOS 

O CONCESSIONÁRIO é responsável por todos os tributos atuais e futuros incidentes sobre os serviços 
e obras ora concedidos, não cabendo ao PODER CONCEDENTE qualquer responsabilidade quanto a 
eles. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Caso venham a ser criados novos tributos ao longo do prazo de vigência do presente contrato, bem 
como sejam alterados os tributos existentes, de modo a afetar o equilíbrio econômico-financeiro 
inicial, as tarifas deverão ser revisadas nos termos da cláusula quarta e seus parágrafos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Todos e quaisquer tributos, federais, estaduais e/ou muniCipais, atuais ou que venham a ser 
instituídos, que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora concedidos, serão repassados 
aos Usuários através das contas mensais de água e de esgotos. 

CLAUSULA DEZOITO - DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR 

As partes estarão desobrigadas do cumprimento das obrigações por elas assumidas no presente 
instrumento na ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos da legislação em vigor. 

CLAUSULA DEZENOVE- DO IMPACTO AMBIENTAL 

As partes comprometem-se a obter junto aos órgãos competentes ou empresa, no prazo de sessenta 
{60) dias a partir da data da assinatura deste contrato, relatórios que estabeleçam o impacto que os 
serviços e as obras objeto do presente contrato terão sobr o meio-ambient , icando desde já 
acordado que será solicitado um relatório a fim de determina a "tuação a bie ta xistente na da~~~ 
de assinatura deste contrato, relatório este que passará a er p rte int gra e deste instrumeno/f' ' 
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como Anexo VIl. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

O CONCESSIONÁRIO não será responsável por qualquer preJUIZO causado ao meio-ambiente 
anteriormente à assinatura deste contrato, ou oriundo de fato ambiental não detectado que seja 
consequência de atos ou omissões anteriores à celebração deste instrumento, conforme a situação 
def inida no Anexo VIl. 

CLÁUSULA VINTE - DOS RECURSOS HUMANOS 

O CONCESSIONÁRIO, no prazo de sessenta (60) dias a contar da data da assinatura deste instrumento 
deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE a relação dos funcionários do SAAE selecionados e que 
poderão passar a integrar seu quadro de empregados. Caberá ao CONCESSIONÁRIO a apresentação 
de proposta para a formalização legal da contratação, no mesmo prazo de sessenta (60) dias. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

As partes deverão acordar, em conjunto com os funcionários selecionados, quanto a aceitação da 
proposta apresentada pelo CONCESSIONARIO, como previsto no caput desta cláusula. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

O PODER CONCEDENTE continuará responsável pelos funcionários do SAAE não selecionados pelo 
CONCESSIONÁRIO. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

Durante o período de seleção e formalização da contratação dos funcionários do SAAE pelo 
CONCESSIONÁRIO, a fim de manter a continuidade e regularidade dos serviços ora concedidos, 
poderá ele utilizar os funcionários do SAAE para a operação dos sistemas, arcando com todos os 
custos traba lhistas e de eventuais benefícios a que os aludidos funcionários tenham direito. Para os 
fins estabelecidos o CONCESSIONÁRIO deverá apresentar previamente ao SAAE relação dos 
funcionários que serão utilizados nesse período. 

CLÁUSULA VINTE E UM - DA NOVAÇÃO 

A não utilização por qualquer uma das partes de quaisquer direitos a elas assegurados neste contrato 
e seus anexos e/ou pela legislação aplicável, não se considerará renúncia às futuras exigências de 
cumprimento, tampouco novação dos termos deste instrumento. 

CLÁUSULA VINTE DOIS- DOS SEGUROS 

O CONCESSIONARIO obriga-se a contratar e manter em vigor ur nte todo o 
os seguros identificados e especificados nos itens 10.1 a 0.1. do Anexo 
segurada compatível com o va lor dos bens, devendo esta ser tua liz ~mpr 

r. od de concessão, 

que necessário p a " 
, om importânf1f.ia 
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que seja mantida a correspondência entre elas. 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS- DA SOCIEDADE CONCESSIONARIA 

O CONCESSIONÁRIO é a sociedade de propósito específico "ODEBRECHT AMBIENTAL- LIMEIRA S/ A" 
sociedade está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob no 35.300.141.849, com 
sede na Rua Tiradentes, 943, em Limeira/SP, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do 
Ministério da Fazenda (CGC/MF) sob no 00.585.900/0001-48. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

Os acionistas do CONCESSIONÁRIO permanecem solidários quanto a todas as obrigações contratuais 
daquele. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Os acionistas do CONCESSIONÁRIO se obrigam a manter a maioria do capital social da sociedade 
concessionária, durante o prazo restante do Contrato de Concessão, devendo prover a aludida 
sociedade de todos os suportes técnicos e econômicos necessários ao cumprimento de todas as 
obrigações estabelecidas no Contrato de Concessão, seus anexos e seus respectivos Termos de 
Aditamentos. 

CLÁUSULA VINTE E QUATRO- DA TRANSFERÊNCIA 

Com o objetivo de preservar a regular continuidade da prestação dos serviços concedidos a 
transferência destes será efetivada mediante a co-gestão pelo CONCESSIONÁRIO e o SAAE, pelo 
prazo de trinta (30) dias, a contar da data de assinatura deste instrumento e do Termo de Outorga de 
Posse (Anexo VIII), sob as condições a seguir estabelecidas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No período de transição, caberá ao CONCESSIONÁRIO: 

a) o gerenciamento total e exclusivo dos serviços concedidos; 

b) a responsabilidade exclusiva por todo e qualquer custo decorrente da prestação dos serviços 
objeto deste contrato, inclusive das contas telefônicas desse período; 

c) a responsabilidade exclusiva pela medição do consumo de água e esgoto, a emissão das contas e o 
recebimento da receita decorrente; 

d) a responsabilidade exclusiva pelas compras, entradas e saídas de materiais, sejam físicas ou 
contábeis, relativos aos serviços objeto deste contrato; 
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os aludidos funcionários tenham direito. 

f) os estoques dos materiais de propriedade do SAAE, consumidos no período de co-gestão, 
integrarão o inventário aludido na cláusula doze para os fins previstos na referida cláusula . 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

No período de transição, caberá ao SAAE: 

a} manter o quadro de pessoal na mesma situação de carga de trabalho vigente até a data da 
assinatura deste instrumento e do Anexo VIII; 

b} proceder a alteração da carga de trabalho vigente quando expressamente determinado pelo 
CONCESSIONARIO; 

c} prover todo o suporte administrativo e operacional necessário à implementação das orientações 
do CONCESSIONÁRIO; 

d} manter todos, os bens móveis, inclusive as linhas telefônicas, à disposição do CONCESSIONARIO 
durante o prazo fixado no caput desta cláusula; 

CLAÚSULA VINTE E CINCO · DAS RECEITAS REMANESCENTES 

A receita oriunda das contas de consumo já medidas e vincendas no transcurso do mês de junho de 
1995 será, na sua totalidade, do SAAE, que promoverá sua emissão, cobrança e recebimento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

As receitas originárias do fornecimento de água, da coleta de esgotos e por serviços executados a 
que tem direito ao recebimento o SAAE, até a data de assinatura deste contrato e aquelas a que terá 
direito ao recebimento o CONCESSIONÁRIO a partir dessa mesma data, terão seu quantum apurado 
com cálculo à base de pro rata temporis aplicado sobre o tota l de cada fat ura, observando-se que: 

a} o SAAE fará jus ao recebimento das receitas originárias do fornecimento, da coleta e por serviços 
executados, ocorridos até a data de 01.06.95, inclusive; 

b} o CONCESSIONÁRIO fará jus ao recebimento das receitas originárias do fornecimento, coleta e por 
serviços executados, ocorridos a partir do dia 02.06.95, inclusive; 

c} serão contados os dias a partir da data de início, inclusive, do período a que se refira a medição até 
a data de 01.06.95, inclusive. O número de dias obtido multiplicará o resultado da divisão do total de 
cada fatura por trinta (30} e este resultado expressará a receita, em cada fatura, a cujo recebimento 
tem direito o SAAE. 

d} serão contados os dias a parti r de 02.06.95, inclusive, até a dat~e té ino do período a que s~ , 
refira a medição, inclusive. O número de dias obtido mu ·plicará / u :·o, da Ãão do total ::r; , 
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cada fatura por trinta (30) e este resultado expressará a receita, em cada fatura, a cujo recebimento 
tem direito o CONCESSIONÁRIO. 

e) as faturas relativas ao aqui disposto serão emitidas pelo CONCESSIONÁRIO especificando a receita 
do SAAE e do CONCESSIONÁRIO para fins de crédito bancário e de prestação de contas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Ao térm ino da concessão serão observadas as mesmas disposições contidas nesta cláusula em 
sentido inverso. 

CLÁUSULA VINTE E SEIS - DO FORO 

Elegem as partes o Foro da Comarca de Limeira para a solução de qualquer pendência originada 
neste contrato. 

CLAUSULA VINTE E OITO - DOS ANEXOS 

Fazem parte integrante deste Contrato os documentos relacionados abaixo: 

- Anexo 1- Lei Complementar n2 128/94. 

- Anexo 11 -Edital de Concorrência Pública n2 68/94, juntado à f. 04 a 54 do Processo nº 
16.421/94. 

- Anexo 111- Proposta do Concessionário, juntado a f. 1.243 a 1.870 e 1.922 a 1.944 do Processo 
nº 16.421/94. 

- Anexo IV - Planta do Município de Limeira/SP contendo a delimitação do perímetro urbano, 
alterada pelo Termo de Aditamento de nº 10 (dez) de 02/06/09. 

- Anexo v - Regulamento de Comercialização dos serviços. Alterado pelo Aditamento n2 2 de 
22/04/02. 

- Anexo VI- Plano de Prestação de Contas. 

- Anexo VIl- Relatório da Situação Ambiental. 

- Anexo VIII -Termo de Outorga de Posse. 

- Anexo IX- Termo de Entrega Definitivo. 

- Anexo X- Plano de Investimentos. Incorporado ao contrato original pelo Aditamento nº 8 de 
18/01/07. 

- Anexo XI -Fluxo de Caixa Projetado da Concessão. Incorporado ao contrato original pelo 
Aditamento nº 8 de 18/01/07. 

- Anexo XII - Instrução Para Recomposição Asfáltica em Vias Pú orporado ao contrato 
original pelo Ad itamento nº 8 de 18/01/w ' 
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18/01/07. 

- Anexo XI - Fluxo de Caixa Projetado da Concessão. Incorporado ao contrato origina l pelo 
Aditamento nº 8 de 18/01/07. 

- Anexo XII - Instrução Para Recomposição Asfáltica em Vias Públicas. Incorporado ao contrato 
original pelo Ad itamento nº 8 de 18/01/07. 

Com exceção dos Anexos V, X, XI e XII, que a este integram, os demais anexos permanecem na sua 
forma origina l contratada . 

CLAUSULA VINTE E NOVE - DISPOSIÇÃO 

E, por estarem assim, justos 

fo rma, na presença de teste 

Limeira, 03 de abri l de 2014. 

PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH 
PODER CONCEDENTE- Prefeito Municipal 

~/7~ 
IL~'IJ{PAMPLONA PASCHOAL 

0 D9BfJSRT AM BIENTAL- LIM EIRA S.A. 
Di r~. f Presidente 

I 

il 

Sr. 
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇO DE SA AMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, 

CAPIVARI E J NDIAÍ ARES-PCJ- Presidente 

TESTEM UNAS: 
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ANEXO V - REGULAMENTO DE COM ERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CAPÍTULO I - DO OBJETIVO 

Artigo 1º - O presente documento, Regulamento de Comercialização dos Serviços - tem por 
objetivo: 

• Defini r as condições técnicas e comercia is para a Prestação dos Serviços de Abastecimento 
de Água Potável e de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários para a população do 
município de Limeira, Estado de São Paulo, e; 

• Estabelecer as relações, direitos e obrigações dos CLIENTES e do CONCESSIONÁRIO dos 
Serviços de Abastecimento de Água e de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários do 
Município de Limeira. 

CAPÍTULO 11 - DOS OBJETIVOS PERMANENTES DO CONCESSIONÁRIO 

O CONCESSIONÁRIO terá os seguintes objetivos permanentes ao longo do período de 
Concessão, 

Artigo 22 -Assegurar quantidade de água adequada à demanda da população do Município de 
Limeira, assim como ao comércio, indústria e setor público, de acordo com a portaria 36 de 
19/01/90 do Min. da Saúde, ou outra disposição legal que venha a substituí-la. 

Artigo 3º - Garantir a qualidade da água fornecida à população do Município de Limeira, bem 
como ao comércio, indústria e setor público de acordo com a legislação vigente. 

Artigo 4º - Assegurar a coleta e o tratamento de esgotos sanitários à população do Município 
de Limeira, bem como ao comércio, indústria e setor público de acordo com a legislação 
vigente Decreto Estadual n.º 8468 de 08/09/76 do Governo do Estado de São Paulo, ou outra 
disposição legal que venha a substituí-la. 

Artigo 5!!- Prestar serviços à população do Município de Limeira, de acordo com os padrões de 
qualidade estabelecidos no Contrato de Concessão, seus Termos de Aditamento, no ed ita l e 
neste instrumento, tendo como metas constantes: 

• A satisfação do CLIENTE, consistente com os padrões profissionais e com a ética; 

• A melhoria contínua dos serviços 

• A devida consideração aos requisitos da sociedade e do meio ambiente; 

• A eficiência na prestação dos servi~'' 
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CAPÍTULO 111- DA COMPETÊNCIA DO CONCESSIONÁRIO 

Artigo 62 - Compete ao CONCESSIONÁRIO administrar todos os serviços relativos ao 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como fazer cumprir as cláusulas deste 
regulamento na jurisdição da concessão, no Município de Limeira, Estado de São Paulo, na 
forma estabelecida no Contrato de Concessão, seus Termos de Aditamento, no Ed ita l, neste 
instrumento e na legislação pertinente. 

CAPfTULO IV - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Artigo 72 - As partes acordarão quanto à obrigatoriedade de submissão das atividades do 
CONCESSIONÁRIO, no todo ou em parte, ao sistema de controle de qualidade "ISO 9000" e 
suas atualizações. 

Artigo 82 - O CONCESSIONÁRIO manterá um eficiente sistema de atendimento aos CLIENTES, 
persona lizado e por telefone para a prestação de serviços e informações. 

CAPÍTULO V- DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO 

Artigo 9º - As tubulações para água e esgoto sanitário poderão ser assentadas em vias 
públ icas, calçadas, faixa "non edificand" ou em propriedade privada, nesse caso mediante 
autorização expressa do respectivo proprietário ou, na falta desta, mediante prévia 
autorização do PODER CONCEDENTE para a instituição de servidão ou desapropriação. 

Parágrafo Único - Quando necessário, o CONCESSIONÁRIO solicitará ao PODER CONCEDENTE 
a desapropriação ou constituição de servidão sobre determinados imóveis de propriedade 
privada, considerados ind ispensáveis à consecução das obras e prestação dos serviços 
contratados obedecendo ao disposto no Termo de Aditamento ao Contrato de Concessão, 
Cláusula Décima Segunda e seus parágrafos, celebrado em 26 de janeiro de 2001. 

Artigo 10 - No trecho da ligação de água situado entre a rede de distri buição e o medidor, o 
CONCESSIONÁRIO terá total responsabilidade por sua manutenção, o que implica na retirada 
dos pavimentos, escavação, reparo de instalação hidráulica, substituição de peças e materiais, 
reaterro e reposição dos pavimentos, os quais deverão ser de mesmo padrão e qualidade 
equivalente ou superior ao original. 

Parágrafo Único -Quando o dano causado for atribuído ao CLIENTE ou por ele for solicitado 
outro serviço não considerado como manutenção, os custos decorrentes poderão ser cobrados 
pelo CONCESSIONÁRIO como prestação de serviços, de acordo com a Tarifa Referencia l de 
Água -TRA. 

Artigo 11 - No trecho da ligação de esgoto, do TIL (tubo de inspeção e limpeza) ou ponto de 
coleta até a rede coletora, o CONCESSIONÁRIO terá total responsabilidade pela sua 
manutenção, o que implica na retirada da pavimentação, escavação, substituição de peças e 
materia is, reaterro e reposição dos pavimentos, os is deverão ser mesmo padrão e 
qualidade equivalente ou superior ao origiw 
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Parágrafo Único - Quando o dano ou entupimento causado, for atribuído ao CLIENTE ou por 
ele solicitado outro serviço não considerado como manutenção, os custos decorrentes serão 
cobrados pelo CONCESSIONÁRIO como prestação de serviços, de acordo com a Tarifa 
Referencial de Esgoto- TRE. 

Artigo 12 - As tubulações assentadas passarão a integrar os sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário desde o momento em que forem executadas as interligações aos 
sistemas existentes. 

Artigo 13- As despesas com a execução de obras de remanejamento ou ampliação da rede de 
distribuição de água ou coleta de esgoto, em época anterior à prevista nos programas do 
CONCESSIONÁRIO, constantes do Contrato de Concessão e/ou economicamente inviáveis, 
correrão por conta do interessado, segundo tabela de prestação de serviços n.Q 7.2.l.B., tendo 
como base as tarifas TRA e TRE, definidas em R$/m3

, tudo em acordo com o Edital n Q 68/94 da 
Concorrência Pública n Q 07/94, no Contrato de Concessão e seus Termos de Aditamento, 
sendo que os serviços não contemplados nessa tabela, serão devidamente apropriados para 
ressarcimento. A ampliação executada nestas condições será incorporada aos Sistemas 
Públicos independente de cessão. 

Artigo 14 - Os órgãos da administração direta ou indireta do Estado, União ou Município, 
custearão as despesas referentes à remoção, remanejamento ou modificação de tubulações e 
instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em 
decorrência das obras que executarem ou que forem executadas por terceiros com sua 
autorização, segundo as definições do Artigo 13 acima. 

Artigo 15 - Os danos patrimoniais causados em tubulações, acessórios e/ou instalações dos 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão reparados pelo 
CONCESSIONÁRIO às expensas do danificador. 

Artigo 16- Os hidrantes da rede de distribuição de água somente poderão ser operados em 
caso de incêndio, por agentes habilitados do Corpo de Bombeiros. 

Artigo 17- O CONCESSIONÁRIO, de acordo com as normas técnicas, dotará com hidrantes a 
rede de distribuição de água bem como executará a sua manutenção. 

Artigo 18- O CONCESSIONÁRIO fornecerá ao Corpo de Bombeiros, as informações necessárias 
sobre a localização dos hidrantes. 

Artigo 19 -Caberá ao CONCESSIONÁRIO estabelecer os padrões técnicos e construtivos de 
toda e qualquer instalação do sistema de abastecimento de água e de coleta e tratamento de 
esgoto, assim como tubulações, ligações de água e esgoto e demais componentes, os quais 
seguirão as normas técnicas brasileiras pertinentes a cada caso, e quando assim o exigir, às 
normas técnicas internacionais, buscando sempre através das tecnologias mais apropriadas, ~ 
baixar custo de investimentos, operação e manutenção e alta qu de na prestação de 
serviços, conforme normas preestabelecidas const es do Contr to e Concessão, seus 
Termos de Aditamento, do Edital e da Proposta, tudo con rme çã vigente. qff.-' 

... . 
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ESTADO DE SÃO PAULO· BRASIL 

ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO N!! 12. 

CAPÍTULO VI- DAS LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO 

Artigo 20 - Caberá ao CONCESSIONÁRIO estabelecer, em função de seus critérios técnicos e 
construtivos, a quantidade de ligações de água e esgoto que corresponderá a cada imóvel, 
conforme definido no capítulo anterior. 

Parágrafo 1!! - O CONCESSIONÁRIO poderá autorizar o abastecimento de água de duas ou 
mais edificações no mesmo terreno por uma única ligação, desde que haja viabilidade. 

Parágrafo 2!! - O CONCESSIONÁRIO poderá autorizar a coleta de esgoto de duas ou mais 
edificações no mesmo terreno por uma única ligação, desde que haja viabilidade. 

Parágrafo 3!! - O esgotamento das edificações através de terreno de outra propriedade, 
situado em cota inferior, somente poderá ser levado a efeito desde que haja viabilidade 
técnica e autorização, expressa e formalizada, de passagem estabelecida entre os 
proprietários. 

Parágrafo 4!! -As economias situadas em pavimento térreo de imóveis com mais de um 
pavimento, poderão ter, cada uma, a sua própri a ligação de água/coleta de esgoto, 
estabelecida a necessidade pelo CONCESSIONÁRIO, em função da utilização de água, perfil de 
consumo e padrões construtivos, ou pela necessidade do CLIENTE. 

Parágrafo 5!!- Para os imóveis com fonte própria de abastecimento, em situações de eventuais 
retenções de água no processo, é possível a instalação de hidrômet ro para medição do volume 
de descarte de efluentes, para possível adequação da estrutura tarifária do CONCESSIONÁRIO 
quanto a proporciona lidade entre o volume de água medido e o de efluente descartado, 
quando: o volume de água medido for superior a 1.000 m3 mensais e após estudo de 
viabilidade técnica aprovado pelo CONCESSIONÁRIO. Todos os custos decorrentes da 
aquisição, instalação e manutenção do medidor de efluentes serão cobrados pelo 
CONCESSIONÁRIO. 

Artigo 21 - As ligações de água e/ou esgoto, serão executadas pelo CONCESSIONÁRIO, de 
acordo com as tarifas TRA e TRE vigentes, conforme tabela de prestação de serviços 7.2.1.8. 

Parágrafo 1!! - Ficará a critério do CONCESSIONÁRIO a exigência de documentos e 
informações que julgar necessários para execução de ligação de água e/ou esgoto. 

Parágrafo 2!! - Fica estabelecida a obrigatoriedade de interligação por parte do 
CLIENTE/Usuário, da ligação de água/coleta de esgoto na rede de abastecimento e coleta, nos 
casos em que ela exista, nos termos do artigo 9 ºdo Decreto Estadual n !! 12342/78. 

Artigo 22 - A execução da ligação de esgoto para coleta de despejo com características 
diferentes dos resíduos domésticos fica, a critério do CONCESSIONÁRIO, condicionada ao 
pronunciamento prévio de órgão de controle e fiscalização, quanto ao atendimento das 
normas legais vigentes para lançamento de efluente em redes públi s conforme o disposto 
no capítulo XI deste regulament~ 
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ESTADO DE SÃO PAULO· BRASIL 

ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 12. 

Parágrafo 12 - Quando pertinente e de acordo com as Normas Técnicas e/ou legislação 
ambiental, o CONCESSIONÁRIO exigirá tratamento prévio de esgoto que, por suas 
características, não puder ser lançado 11in natura11 na rede de coleta de esgotos sanitários, 
podendo, inclusive, exigir a construção de caixa separadora de óleos e gorduras. 

Parágrafo 22 - O projeto, construção, operação e manutenção do sistema de tratamento de 
esgotos, previsto no parágrafo anterior, é de responsabilidade do CLIENTE podendo o 
CONCESSIONÁRIO f isca lizar e/ou vistoriar quando tecnicamente julgar conveniente. 

Artigo 23 - O dimensionamento das ligações de água e/ou esgoto é de responsabilidade do 
CONCESSIONÁRIO, em função das vazões prováveis e das condições técnicas dos serviços. 

Parágrafo 12 - As ligações de água e/ou esgoto só poderão ser modificadas a critério do 
CONCESSIONÁRIO, no todo ou em parte, em função das características reais do consumo e/ou 
vazão. 

Parágrafo 22 - A modificação no todo ou em parte das ligações de água e/ou esgoto, quando 
solicitada pelo CLIENTE, será efetuada pelo CONCESSIONÁRIO, sendo que seus custos correrão 
por conta do interessado, segundo tabela de prestação de serviços 7.2.l.B, tendo como base 
as tarifas TRA e TRE, definidas em R$/m3, conforme o disposto no Contrato de Concessão e 
seus anexos, sendo que os serviços não contemplados na aludida tabela serão apropriados 
para ressarcimento. 

Artigo 24- Dependerá de estudos especiais o aceite de pedido e/ou a execução de ligação de 
esgotos de prédios com cota da soleira situada abaixo do nível da via pública. 

Parágrafo 12 - Caso a cota de saída dos esgotos esteja suficientemente acima da geratriz 
superior da rede coletora, o pedido de ligação deverá ser aceito e a execução efetuada de 
forma convencional. 

Parágrafo 22- Se, ao contrário da situação do Parágrafo Primeiro, a cota de saída dos esgotos 
estiver abaixo da geratriz superior da rede coletora, ou mesmo acima, porém não o suficiente 
para gerar a declividade necessária ao escoamento por gravidade, o CLIENTE deverá executar 
uma Estação de Bombeamento com projeto e equipamento previamente aprovados, e 
insta lação devidamente fiscalizada pelo CONCESSIONÁRIO, destinada a elevar os esgotos até a 
Caixa de Passagem. O CONCESSIONÁRIO deverá aceitar o pedido e executar a ligação a partir 
da mencionada Caixa de Passagem. Caberá ao CLIENTE todos os custos e responsabilidades 
decorrentes da construção, operação e manutenção da Estação de Bombeamento e de suas 
unidades complementares e/ou subsequentes. 

Artigo 25 - Caberá ao CONCESSIONÁRIO a responsabilidade de execução das obras, as 
especificações e o fornecimento de todos os materiais que compõem a ligação de água, 
inclusive o hidrômetro, assim como da ligação de esgoto, inclusive o tubo de inspeção e 
limpeza, de acordo com seus padrões construtivos, belecidos Rfo Contr de Concessão e 

seus Anexow. ~. ' 
\ . 
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ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO N!! 12. 

ESTADO DE SÃO PAULO· BRASIL 

CAPÍTULO VIl- DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO 

Artigo 26- As instalações prediais de água e esgoto serão executadas, obrigatoriamente, em 
conformidade com o presente regulamento, bem como as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), 
adotadas pelo CONCESSIONÁRIO. 

Artigo 27 - A execução e conservação das instalações prediais de água e de esgoto serão 
efetuadas às expensas do CLIENTE, podendo o CONCESSIONÁRIO fiscalizar e/ou vistoriar 
quando tecnicamente julgar conveniente. 

Artigo 28- É vedado: 

a) a conexão da instalação predial com tubulações alimentadas com água não procedente da 
rede de distribuição do CONCESSIONÁRIO; 

b) a derivação de canalizações da instalação predial de água para abastecimento de outro 
prédio, exceto quando ocorrer o disposto no Artigo 20, Parágrafo Primeiro; 

c) a derivação de tubulações da instalação predial de esgoto para esgotamento de outro 
prédio, exceto quando ocorrer o disposto no Artigo 20, Parágrafo Segundo; 

d) o uso de dispositivos na instalação predial de água que possam prejudicar o sistema de 
abastecimento de água; 

e) o despejo de águas pluviais na instalação predial de esgotos e/ou rede coletora de 
esgotos; 

f) o uso de dispositivos ou elementos estranhos ao medidor de água que, de qualquer 
maneira, comprometa a apuração do consumo de água; 

g) o uso de dispositivos no medidor de esgoto que, de qualquer maneira, comprometa a 
apuração do volume de esgoto; 

h) violações dos lacres de segurança do medidor; 

i) despejo de esgoto sanitário, industrial ou de qualquer outra fonte potencialmente 
poluidora em galerias pluviais, córregos ou a céu aberto, independentemente da 
existência de rede coletora na via pública; 

j) o lançamento de efluentes no sistema publico de coleta que não estejam dentro dos ( • 
padrões de conformidade estabelecidos pelo CONCESSIONÁRIO e legislação vigente, '\ 
conforme o capítulo XI deste regulamento; 

k) o lançamento de óleos, graxas, estopas ou outros materiais sólidos e bem assim a ~ 
utilização de qua~quer meio que facilite a sua passagem, q \ossi/prejudicar a coleta de esgotw- \ .' 
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ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO NQ 12. 

ESTADO DE SÃO PAULO -BRASIL 

I) a remoção do cavalete, hidrômetro, tubo de inspeção e limpeza, e/ou ramal e ligação de 
água ou esgoto sem prévia autorização do CONCESSIONÁRIO; 

m) impedir o acesso ao hidrômetro para sua leitura, remoção, substituição, teste, aferição, 
manutenção, fiscalização ou verificação; 

n) o plantio de árvores que possam danif icar as tubulações de água e esgoto, devendo, 
inclusive, serem removidas as que se encontrarem nessas condições; 

o) Interferência de terceiros nos sistemas públicos de abastecimento de água/coleta de 
esgoto sem comunicação previa ao CONCESSIONÁRIO. 

CAPÍTULO VIII- DOS RESERVATÓRIOS 

Artigo 29 - As edificações preferencialmente serão providas de reservação domiciliar de água, 
com volume dimensionado segundo as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) adotadas pelo 
CONCESSIONÁRIO. 

CAPÍTULO IX- DOS PROJETOS 

Artigo 30 - Exige-se para fins do aceite do pedido da ligação de água ou de esgoto, a análise 
prévia dos projetos hidráulicos e/ou a vistoria da construção das instalações prediais nos 
seguintes casos: 

a. Indústrias; 

b. postos de serviço para lavagem de veículos automotores; 

c. instalações comerciais e públicas de grande porte; 

d. clubes recreativos e 

e. condomínios horizontais e verticais. 

Artigo 31 - O CONCESSIONÁRIO poderá exigir a apresentação de projetos e/ou vistoria prévia 
das instalações prediais de qualquer prédio, sempre que as condições de abastecimento e/ou 
esgotamento sanitário possam interferir, significativamente, nos sistemas. 

CAPÍTULO X- DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Artigo 32 - O abastecimento de água deve garantir a quantidade demandada e a qualidade 
preconizada pêlos padrões de potabilidade definidos pela legislação brasileira, Portaria Federal 
n Q 36 de 19/01/90- Min. Saúde. 

Parágrafo l Q- A responsabilidade do CONCESSIONÁRIO, aludida nes 
produto fornecido até o ponto de entrega da água, car c erizado el 

rtigo, corresponde ao 

~a lêp;q ·· 
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ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO N2 12. 

ESTADO DE SÃO PAULO· BRASIL 

Parágrafo 22 - A reservação, utilização e garantia da qualidade após o ponto de entrega, é de 
responsabilidade do CLIENTE, cabendo ao CONCESSIONÁRIO orientar e esclarecer quanto aos 
métodos para manutenção da qualidade. 

CAPÍTULO XI- DO LANÇAMENTO/COLETA DE ESGOTOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIAIS E 
OUTRAS FONTES POTENCIALMENTE POLUIDORAS NO SISTEMA PÚBLICO. 

Artigo 33 - A coleta de esgotos deverá garantir as quantidades demandadas, conforme 
previsto nos projetos previamente aceitos e aprovados pelo CONCESSIONÁRIO, seguindo os 
padrões de qualidade da legislação vigente - Decreto Estadual n 2 8468 de 08/09/76 -
Governo Est. São Paulo, ou outra que venha a substituí-lo. 

Parágrafo 12 - A responsabilidade do CONCESSIONÁRIO, aqui citada, corresponde ao esgoto 
coletado, desde o ponto de coleta_ da ligação- Caixa de passagem ou TIL (Tubo de Inspeção e 
Limpeza}- seu afastamento até a disposição final e/ou tratamento, se existente. 

Parágrafo 22 - Conforme previsto no Capítulo VI, Artigo 22, o CONCESSIONÁRIO somente 
executará a ligação de esgoto com características de efluentes domésticos. Caso contrário 
e/ou esgotos tipicamente industriais, terão ligações condicionadas a normas internas do 
CONCESSIONÁRIO~ aprovadas pelo PODER CONCEDENTE, aos órgãos de controle e fiscalização 
e também as normas legais vigentes para lançamentos de efluentes em redes públicas. 

Parágrafo 32 - Os ramais e as ligações de esgoto, bem como a sua coleta, nos imóveis com 
fontes próprias de abastecimento de água, estão condicionadas ao fornecimento, pelo 
CLIENTE, da identificação da fonte, suas características e outorga frente aos órgãos 
responsáveis para seu uso. A omissão dessas informações, por parte do CLIENTE, poderá 
promover a suspensão do fornecimento de água/coleta de esgotos por parte do 
CONCESSIONÁRIO, o qual deverá emitir prévio aviso com antecedência mínima de 30 (trinta} 
dias. 

Parágrafo 42 - Caracterizada a viabilidade técnica do lançamento do efluente, diretamente na 
rede pública coletora de esgotos, mediante pareceres dos órgãos fiscalizadores e normas 
internas do CONCESSIONÁRIO, aprovadas pelo PODER CONCEDENTE, deverão ser obedecidas 
as seguintes condições gerais: 

a} observância ao artigo 19-A do Decreto Estadual n 2 8468/76, ou outra legislação que venha 
a substituí-lo; 

b} observância a normas internas do CONCESSIONÁRIO, aprovadas pelo PODER 
CONCEDENTE, com padrões específicos de lançamento para os diversos tipos de efluentes, 
diferentes dos valores fixados nos incisos IV e VIII do artigo 19-A do Decreto Estadual 
8468/76, ou outra legislação que venha substituí-lo. 

Parágrafo 52 - O CONCESSIONÁRIO terá livre acesso às instalações internas do CLIENTE, para 
que possa efetuar a caracterização de seus efluentes ian~e: ,.. 

\ ( 

., 
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ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 12. 

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

a) realização de medições ou estimativas de vazão; 

b) coleta de amostras do efluente; 

c) elaboração de análises "in loco" ou posteriormente em laboratório. 

Parágrafo 6º - Em decorrência de irregularidades constatadas no ponto de lançamento dos 
efluentes do CLIENTE em razão do não cumprimento do disposto neste regulamento e bem 
assim da legislação estadual reguladora, o CONCESSIONÁRIO: 

a) notificará o CLIENTE; 

b) notificará o órgão estadual ambiental responsável para suas providências; 

c) aplicará penalidades próprias de acordo com suas normas internas para lançamento de 
efluentes em redes públicas coletoras. 

CAPÍTULO XII- DOS LOTEAMENTOS, VILAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, 

DESMEMBRAMENTOS, EMPREENDIMENTOS DE OUTRA NATUREZA E ÁREAS DE EXPANSÃO 

Artigo 34 - O CONCESSIONÁRIO deverá pronunciar-se em todos os projetos de loteamento, 
desmembramentos, condomínios e empreendimentos de outra natureza sobre a viabilidade 
dos respectivos sistemas de água e esgoto e aprovar o projeto e a execução destes sistemas, 
em conformidade com o Decreto Estadual n º 8468 de 08/09/76- Governo do Estado de São 
Paulo , ou outra disposição legal que venha a substituí-lo, após previa emissão da viabilidade 
total emitida pelo PODER CONCEDENTE. 

Parágrafo Único - O disposto no Caput deste artigo, deverão atender as exigências do Corpo 
de Bombeiros e a NBR 122118. 

Artigo 35 - O CONCESSIONÁRIO poderá delegar a terceiros, inclusive os diretamente 
interessados, a elaboração de projetos e execução das obras de extensão da rede de água 
e/ou de coleta e tratamento de esgotos, seus respectivos rama is e ligações, em relação ao que 
é tratado neste capítulo. 

Parágrafo 1º - As diretrizes para elaboração de projetos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, quando realizados pelo interessado, serão fornecidas pelo 
CONCESSIONÁRIO mediante solicitação, acompanhada do projeto da área no qual conste a 
localização das vias públicas mais próximas deste. 

Parágrafo 2º- O projeto elaborado, atendendo às diretrizes do CONCESSIONÁRIO, deverá ser 
apresentado para apreciação. Caso aprovado, será concedida a autorização para execução dos 
serviços mediante solicitação do interessado, condicionada à fiscalização do ~ 

CONCESSIONÁRW.· v 
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ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 12. 

Parágrafo 3º - As redes de distribuição de água e de coleta de esgoto, demais instalações e 
terrenos necessários à sua operação, deverão figurar no projeto com a indicação de que serão 
doadas ao Sistema Público. 

Parágrafo 4º - Para as áreas dentro do perímetro urbano, definido no Anexo IV do Contrato de 
Concessão a elaboração de projetos e a execução das obras, dentro do perímetro do 
loteamento, ficará às expensas do loteador, sendo que a interligação com as redes existentes 
será de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO. 

Parágrafo 5º - Para áreas fora do perímetro urbano definido no Anexo IV do Contrato de 
Concessão, a elaboração de projetos, a execução das obras, o eventual tratamento próprio de 
esgotos/efluentes dentro do perímetro do loteamento, e a interligação com as redes 
existentes, inclusive as ampliações necessárias e suas implicações, ficarão às expensas do 
loteador ou empreendedor. 

Artigo 36 - Aplicam-se às vilas, conjuntos habitacionais ou condomínios horizontais, 
empreendimentos de outra natureza e/ou áreas de expansão, as disposições relativas aos 
loteamentos, sendo que as edificações existentes nesses locais terão, individualmente, 
ligações prediais de água e de esgoto, conectadas à rede de abastecimento e de coleta de 
esgoto, respectivamente. 

CAPÍTULO XIII- DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ÁGUA 

Artigo 37 - Toda ligação predial será provida de medidor de água devidamente lacrado e 
instalado em abrigo e cavalete, conforme padrão do CONCESSIONÁRIO. 

Parágrafo 1º- O dimensionamento do medidor de água será efetuado pelo CONCESSIONÁRIO 
de acordo com as características do consumo preestabelecidas na tabela 7.2.1.A do Edital, do 
Contrato de Concessão, seus Termos de Aditamento e deste Instrumento. 

Parágrafo 2º- Enquanto não for instalado o medidor de água, na forma prevista neste artigo, 
o consumo será arbitrado em 15m3/mês/economia, para o fornecimento de água/coleta de 
esgotos, conforme item 7.2.1.d do Edital de Concessão. 

Parágrafo 3º - No caso do CLIENTE solicitar uma ligação com medidor super dimensionado, 
deverá ser firmado um acordo nos termos do Artigo 61, observado o consumo mínimo mensal, 
com cobrança da tarifa segundo a categoria de uso, proporcional à vazão do medidor de 
acordo com a seguinte tabe~ 
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VOLUME MÍNIMO/m3/mês x DIAMETRO-VAZÃO HIDRÔMETRO 

Diâmetro Q(nom.) Vol. (min.) 
(pol.) (m3/h) (m3) 

%" 1,5 10 
%" 2,5 17 
1" 3,5 23 
1" 5,0 33 

1 Yz" 10 67 
2" 15 100 
3" 55 366 
4" 90 600 

Artigo 38 - O livre acesso ao local do medidor de água será assegurado pelo CLIENTE, sendo 
vedado impedi-lo com qualquer obstáculo que dificulte a remoção do mesmo, a apuração do 
consumo e a sua fiscalização. 

Parágrafo Único- Caso se impeça o livre acesso ao medidor, o CONCESSIONÁRIO poderá, sem 
prejuízo do disposto no Artigo 49, arbitrar consumos para o ciclo de venda, de acordo com a 
média do último trimestre. 

Artigo 39- Somente o CONCESSIONÁRIO poderá instalar, substituir ou remover o medidor de 
água, bem como fazer modificações hidráulicas em seu local de instalação. 

Artigo 40- O CLIENTE poderá solicitar ao CONCESSIONÁRIO teste, aferição e/ou calibração do 
medidor de água, mediante pagamento das despesas de que trata a tabela 7.2.1.8 do 
Contrato de Concessão e normas internas do CONCESSIONÁRIO. 

Artigo 41 - O CLIENTE é responsável pela conservação do medidor de água perante o 
CONCESSIONÁRIO e responderá, inclusive, por furto, perda ou danos no aparelho. 

Parágrafo 12 - Em caso de fraude ou dano no medidor, o consumo será arbitrado pelo 
CONCESSIONÁRIO em função das características do consumo e de regulamentação interna do 
CONCESSIONÁRIO. As despesas com a substituição do hidrômetro serão as expensas do 
CLIENTE. 

Parágrafo 22 - Em caso de furto ou perda do medidor, o consumo será arbitrado pelo 
CONCESSIONÁRIO de acordo com o parágrafo único do Artigo 38. 

CAPÍTULO XIV- DO VOLUME DE ESGOTO MEDIDO OU ESTIMADO 

Artigo 42- A critério do CONCESSIONÁRIO, a ligação de esgoto poderá ser provida de medidor 

de esgot~ , f\ () 
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ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO N!! 12. 

Parágrafo 1!! - O dimensionamento, as características técnicas e a forma de instalação do 
medidor de esgoto serão determinados pelo CONCESSIONÁRIO de acordo com o volume e as 
características do despejo. 

Parágrafo 2!! - A ligação de esgoto desprovida de medidor terá o volume fixado no mesmo 
volume de água, nos termos do Artigo 53. 

Parágrafo 3!!- As despesas de aquisição, instalação e manutenção, inclusive manutenção 
periódica e aferição, f icarão às expensas do CLIENTE/Usuário. 

Artigo 43- O livre acesso ao local do medidor de esgoto será assegurado pelo CLIENTE, sendo 
vedado impedi-lo com qualquer obstáculo que dificulte a remoção do mesmo, a apuração do 
volume e a sua fiscalização. 

Parágrafo 1!! - Diante do impedimento, previsto neste artigo, o CONCESSIONÁRIO poderá 
arbitrar os consumos para o ciclo de venda, de acordo com a média do ultimo trimestre . 
Parágrafo 2!!- Quando não cessadas as ocorrências previstas no "caput" deste Artigo, por três 
ciclos consecutivos de venda, poderá o CONCESSIONÁRIO interromper o fornecimento de 
água bem como suspender o serviço de coleta de esgoto CLIENTE/Usuário com prévio aviso de 
no mínimo 30 dias. 

Artigo 44- Somente o CONCESSIONÁRIO poderá instalar, substituir ou remover o medidor de 
esgoto, bem como, fazer modificações em seu local de instalação. 

Parágrafo Único - As despesas com eventuais modificações, quando solicitadas pelo 
CLIENTE/Usuário correrão às suas expensas. 

Artigo 45 - O CLIENTE poderá solicitar ao CONCESSIONÁRIO calibração e/ou aferição do 
medidor de esgoto, sendo cobrado o serviço às suas expensas, pelo que lhe será oferecido 
prévio orçamento. 

Artigo 46 - O CLIENTE é responsável pela conservação do medidor de esgoto perante o 
CONCESSIONÁRIO e responderá, inclusive, por furto, perda ou danos no aparelho. 

Parágrafo Único - Em caso de furto, perda, fraude ou dano no medidor, o consumo será 
arbitrado pelo CONCESSIONÁRIO, em função das características do consumo e de 
regulamentação interna do CONCESSIONÁRIO. As despesas com a substituição do hidrômetro 
serão as expensas do CLIENTE. 

CAPÍTULO XV- DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS 

Artigo 47 - Caberá ao CONCESSIONÁRIO efetuar o abastecimento de água e esgotamento 
SanitáriO de forma COntínua e permanente, SalVO aS interrupçõeS para manutençãO, CaSO n I 

fortuito ou força maior conforme estabelecido no Contrato de Co es~ , v 
/ 
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ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 12. 

ESTADO DE SÃO PAULO • BRASIL 

Parágrafo Único - As interrupções dos serviços, na forma prevista neste Artigo, deverão ser 
amplamente divulgadas, com indicação das zonas prejudicadas e dos prazos prováveis 
necessários à normalização dos serviços. 

Artigo 48 - Nos casos de estiagem prolongada que ensejam declaração de situação de 
emergência ou calamidade pública ou nos casos de anormalidade do abastecimento, 
provocados por motivo de força maior o CONCESSIONÁRIO poderá estabelecer planos de 
racionamento para reduzir as consequências da fa lta de água ao mínimo. 

Parágrafo 1!! - Nos casos dos planos de racionamento citado neste Artigo, o CONCESSIONÁRIO 
poderá contemplar prioritariamente: hospitais, postos de saúde, escolas, asilos, orfanatos, 
creches e similares. 

Parágrafo 2!! - O CONCESSIONÁRIO poderá impor, em conjunto com o plano de 
racionamento, normas de restrição ao consumo de água. 

Parágrafo 3!! - O CONCESSIONÁRIO poderá impor penalidades aos infratores das normas de 
restrição de consumo, nos termos da legislação em vigor. 
Artigo 49 - O abastecimento de água/coleta de esgoto do CLIENTE será interrompido pelo 
CONCESSIONÁRIO nos seguintes casos, com possibilidade de multas, sanções ou penalidades: 

a) falta de pagamento da conta de água; 

b) irregularidades no ramal e na ligação predial; 

c) solicitação do CLIENTE; 

d) interdição; 

e) quando o CLIENTE possu ir fonte própria de água e impedir o CONCESSIONÁRIO de 
implantar os meios para o faturamento do serviço de coleta de esgoto; 

f) nos termos do artigo 33, parágrafo 3 º; 

g) nos termos do artigo 38; 

h) nos termos do artigo 43; 

i) nos termos do artigo 48, parágrafo 3v; 

j) ocorrência do previsto nas alíneas do artigo 28. 

Parágrafo Único - Ocorrendo a interrupção do fornecimento de água/coleta de esgoto, 
consoante as hipóteses previstas nas letras "a" e "e" do Ar · o 49, o CONCESSIONÁRIO poderá 
emitir duplicatas por prestação de serviço, cujo pagame será exigido independentemente 
da interrupção do abastecimento de água e colet sgotw . t 

.... \ 
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ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO N!? 12. 

ESTADO DE SÃO PAULO· BRASIL 

Artigo 5~ A interrupção será efetivada após notificação prévia ao CLIENTE. 

Artigo 51 - Correrão por conta do CLIENTE as despesas com a interrupção e com o 
restabelecimento do abastecimento de água/coleta de esgoto, nos casos previstos no Artigo 
49 inclusive, as despesas relacionadas com a cobrança, tais como entrega de avisos de débito, 
cobrança cartório ou cobrança judiciária. 

CAPÍTULO XVI- DA TARIFA 

Artigo 52- Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pelo 
CONCESSIONÁRIO serão remunerados sob a forma de tarifas, atualizadas periodicamente, e 
revisadas quando necessário conforme estabelecido no Edital e no Contrato de Concessão e 
seus Termos de Aditamento. 

Artigo 53 - A tarifa de esgoto será fixada com base na tarifa de água e, em determinados 
casos, acrescida de uma parcela relativa ao grau poluente do efluente, prevista na Tabela 
7.2.1.C do presente regulamento, e em conformidade com as normas do CONCESSIONÁRIO, 
previstas no parágrafo 2

9 
do Artigo 33, deste Regulamento. 

Artigo 54 - As atualizações e revisões periódicas somente incidirão sobre os volumes 
fornecidos e coletados após a data em que entrar em vigor, ou seja, a atualização/revisão 
concedida não será retroativa aos volumes já ocorridos. 

CAPÍTULO XVII- DO FATURAMENTO E COBRANÇA 

Artigo 55 -As tarifas serão cobradas por meio de conta emitida por ciclo de venda que será 
entregue ao CLIENTE antes do seu vencimento, no prazo mínimo de 10 (dez) dias. 

Artigo 56- O pagamento das contas poderá ser efetuado em agências bancárias cadastradas, 
postos de atendimento ao usuário e/ou outros estabelecimentos autorizados como agências 
de correios ou mesmo lotéricas. 

Parágrafo 12 - De comum acordo entre CONCESSIONÁRIO e CLIENTE as contas poderão ser 
colocadas em débito automático. 

Parágrafo 22 - Fica estabelecido que o não recebimento das contas, por parte do CLIENTE, não 
o desobriga de seu pagamento. 

Parágrafo 32 - O pagamento de uma conta não implicará na quitação de débitos anteriores, 
porventura existentes. 

Artigo 57 - Nos imóveis onde houver mais de uma economia e apenas uma ligação de água 
e/ou esgoto, a tarifa será cobrada em uma única conta, pela média do consumo das economias 
aplicadas a faixa de consumo da tabela 7.2.1.-A do Edital, do Contrato de Concessão, seus 

Termos de Aditamento e neste Regulamen~o. ~ 

o( • 

/ 
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SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO NQ 12. 

ESTADO DE SÃO PAULO· BRASIL 

Parágrafo Único- Nos imóveis onde houver mais de uma ligação de água e/ou esgoto e apenas 
uma economia, os volumes apurados em cada uma serão somados emitindo-se uma única 
conta, observando-se os preços da tabela 7.2.1.A. calculados pelo volume total. 

Artigo 58- A conta será suspensa do cadastro comercial, a pedido do CLIENTE ou por iniciativa 
do CONCESSIONÁRIO, quando ocorrer supressão da ligação, nos seguintes casos: 

a) desocupação; 

b) demolição; 

c) nos termos previstos no Artigo 49; 

d) incêndio. 

Artigo 59- A conta será alterada no cadastro comercial, a partir do ciclo de venda posterior L a 
pedido do CLIENTE ou por iniciativa do CONCESSIONÁRIO, quando ocorrerem os seguintes 
casos: 

a) fusão ou acréscimo de economia; 

b) alteração de categoria; 

c) outras definidas pelo CONCESSIONÁRIO. 

Artigo 60- Os prédios que possuem fontes próprias de abastecimento e não possuem sistema 
de medição do seu volume de esgoto deverão obrigatoriamente possuir medição de sua fonte 
própria, a qual servirá para fins de faturamento e cobrança do volume de esgotos coletados 
pela rede do CONCESSIONÁRIO. 

Parágrafo Único- No caso de impedimento de se cumprir o disposto no "caput" deste Artigo, 
por iniciativa do CLIENTE, o volume de esgoto para efeito de faturamento e cobrança será 
arbitrado em função da vazão nominal da fonte própria. 

CAPÍTULO XVIII- DA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS 

Artigo 61 - O CONCESSIONÁRIO poderá firmar contratos de prestação de serviços de 
abastecimento de água e coleta de esgotos com CLIENTES em condições especiais, a partir de 
preços acordados entre as partes. 

Parágrafo Único- Da mesma forma o CONCESSIONÁRIO poderá firmar contratos de prestação 
de serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos, em instalações provisórias, tais 
como : canteiros de obras, parques de diversão, circos recintos de exposições, entre outros, 

15 
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CAPÍTULO XIX- DAS ISENÇÕES E TARIFAS REDUZIDAS 

Artigo 62 - Somente serão admitidas isenções de pagamento de contas devidas ao 
CONCESSIONÁRIO, na hipótese prevista na Cláusula Sexta do Contrato de Concessão que este 
Regulamento integra como Anexo V. 

Artigo 63 - O CONCESSIONÁRIO somente prestará serviços com tarifas reduzidas, na 
hipótese prevista na Cláusula Quinta do Contrato de Concessão que este Regulamento integra 
como Anexo V. 

Parágrafo Único - As tarifas reduzidas serão estabelecidas aplicando-se os custos da primeira 
fa ixa de consumo, da categoria correspondente, ao volume apurado na medição. 

CAPÍTULO XX- DO CONSUMO MÉDIO 

Artigo 64 - Na impossibilidade de leitura ou na constatação do medidor avariado, sem 
cond ição de leitura e/ou parado durante o ciclo de venda, o consumo de água/coleta de 
esgoto será estimado até o restabelecimento da medição, de acordo com o consumo médio 
faturado do ultimo trimestre, porém nunca inferior ao consumo/coleta mínimo. 

CAPÍTULO XXI- DA CARACTERIZAÇÃO DE ECONOMIA 

Artigo 65 - Para efeito deste Regulamento, considera-se como uma economia: 

I) RESIDENDIAL 

a) cada casa, apartamento residencial, ou terreno com, no mínimo, um ponto de 
consumo; 

b) todo pequeno comércio com um único ponto de água (torneira, bebedouro) mais 
uma casa ou apartamento; 

c) todo imóvel para o fim a que se destina, a construir ou em construção, com 
ligação. 

11) COMERCIAL 

a) todo imóvel ocupado por uma única pessoa jurídica de natureza comercial com 
ligação; 

b) todo imóvel ocupado para fins exclusivamente comerciais, com ligação; 

c) todo imóvel para o fim a que se destina, a construir ou em construção, com 
ligação.~ 

~ ' ' 
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SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 12. 

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

111) INDUSTRIAL 

a) todo ou parte do imóvel para fins industriais, ocupado por uma única pessoa 
jurídica, de natureza industrial, com ligação; 

b) todo imóvel ocupado para fins industriais, com ligação; 

c) todo imóvel para o f im a que se destina, a construir ou em construção, com 
ligação. 

IV) PÚBLICA 

a) todo ou parte do imóvel para fins públicos ou de uso entidades pública, ocupado 
por uma única pessoa jurídica, com ligação; 

b) todo imóvel ocupado para fins exclusivamente públicos, com ligação; 

c) todo imóvel para o fim a que se destina, a construir ou em construção, com 
ligação. 

V) RESIDENCIAL POPULAR 

a) cada imóvel, exceto condomínio ou parte dele, com ligação independente com um 
ponto de consumo ou instalação predial completa. 

Parágrafo l R- As economias consideradas Residencial Popular, serão definidas a critério do 
PODER CONCEDENTE, através do Centro de Promoção Social Municipal - CEPROSOM, sendo 
que o CONCESSIONÁRIO deverá ser comunicado de forma expressa e não poderão ultrapassar 
o número de 5.000 (cinco mil) economias. 

Parágrafo 2º - Para a obtenção do benefício da tarifa Residencial Popular, a edificação objeto 
da alteração de categoria não poderá ser parte de condomínio e deverá estar adimplente com 
os pagamentos dos consumos de água/coleta de esgotos sanitários. 

Parágraf o 3º - Perderão o direito ao benefício da ta rifa Residencial Popular, os beneficiados 
que incorrerem nas infrações previstas nos Artigos 49 e parágrafo único, 58 e 59 deste 
Regulamento. 

Parágrafo 4º - No caso de constatação de motivos e fundamentos que justifiquem, por parte 
do Concessionário, o cancelamento do benefício da Tarifa Residencial Popular, este 
comunicará, com antecedência, ao CEPROSOM. 

Artigo 66- Para os prédios com utilidade mista, ou seja comercial e residencial, para efeito de 
cadastro de distribuição do consumo, considera-se como a economia comercia l, cada grupo 
de 4 (quatro) lojas, salas ou conjuntos co ercia is r ção de 4 com insta lação predial de 
água em comum, ou cada sala ou loja com n alação c mpletaqp< - \ 

I "-

...._,. 
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CAPfTULO XXII- DA CLASSIFICAÇÃO E DO CONSUMO DO CLIENTE 

Artigo 67- Os CLIENTES, em função da característica da economia que lhes corresponde, são 
classificados em quatro categorias de uso: 

1) Residencial: economia ocupada exclusivamente para fins de moradia; 

1.1) Residencial Popular: aquelas definidas pelo PODER CONCEDENTE nos termos do Artigo 
65 alínea V e seus parágrafos; 

2) Comercial: economia ocupada para o exercício de atividades comerciais, com utilização 
da água exclusivamente para finalidades sanitárias; 

3) Industrial: economia ocupada para o exercício de atividades industriais; 

4) Pública: economia ocupada para o exercício de atividades de órgãos da Administração 
direta ao Poder Público, Autarquias e Fundações, hospitais, asilos, orfanatos, albergues 
e demais instituições de caridade, instituições religiosas, clubes, organizações cívicas e 
políticas, entidades de classe e sindicais, legalmente constituídos. 

Parágrafo Único- Mediante decisão do CONCESSIONÁRIO, e comprovada necessidade de 
alteração, serão redefinidos os CLIENTES que comporão cada grupo dessas categorias de uso. 

Artigo 68- O Consumo de água e o volume de esgoto dos CLIENTES se classificam em: 

a) consumo de água medido; 

b) consumo de água estimado; 

c) consumo mínimo de água; 

d) consumo médio de água; 

e) consumo excedente de água; 

f) volume de esgoto medido; 

g) volume de esgoto estimado; 

h) volume mínimo de esgoto; 

i) 

j) 

volume médio de esgoto; to.A_.-
volume excedente de esgo~. ' , 
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ANEXO V - REGULAMENTO DE COM ERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 12. 

CAPÍTULO XXIII - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Artigo 69 - As contas não quitadas até a data de seu vencimento, independentemente da 
categoria de uso, serão majoradas pela aplicação de uma multa moratória, equivalente a 2% 
(dois por cento), que incidirá sobre seu valor nominal reajustado. 

Artigo 70 - As penalidades decorrentes do não cumprimento do presente Regulamento serão 
definidas em norma específica, aprovada pela Diretoria do CONCESSIONÁRIO. 

CAPÍTULO XXIII- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 71 - Os diversos serviços prestados pelo CONCESSIONÁRIO, o abastecimento de água 
potável, a co leta e o tratamento de esgoto san itário, serão remunerados de acordo com as 
proposições do CONCESSIONÁRIO ao PODER CONCEDENTE e por este aprovados. 

Artigo 72 - As normas referentes à execução deste Regulamento serão aprovadas pelo 
CONCESSIONÁRIO. 

Artigo 73 - A critério do CONCESSIONÁRIO, em função de norma interna regulamentadora, os 
casos de excessivo consumo, causado pelas mais diversas razões, serão tratadas de forma 
especial, mediante a eventual aplicação de índices redutores, parcelamentos e 
reparcelamentos de contas, sempre com crítica prévia as leituras efetuadas, antes da emissão 
das contas respectivas. 

Artigo 74 - Os casos omissos ou de dúvida na aplicação deste Regulamento, serão resolvidos 
pelo CONCESSIONÁRIO em conjunto com o PODER CONCEDENTE. 

CAPrTULO ESPECIAL - DA ESTRUTURA DAS TARIFAS 

Para fins de tarifação, tanto do serviço de abastecimento de água como do serviço de coleta e 
tratamento de esgotos sanitários, o volume de água consumido (m3/mês} em cada economia 
será dividido em Classes de Consumo por Categoria de Uso. Estas classes são caracterizadas 
por faixas crescentes de consumo, as quais são identificadas na tabela a seg~' 

19 



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 12. 

CLASSES DE CONSUMO 
SERVIÇO MEDIDO 

CATEGORIAS DE USO CLASSES DE CONSUMO 

FAIXAS 
DA ECONOMIA CODIGO (m3/mês.econ 

) 

R1 O a 10 
R2 11 a 15 

RESIDENCIAL 
R3 16 a 30 
R4 31 a 60 
R5 61 a 100 
R6 Acima de 100 

RP1 O a 10 

RP2 11 a 15 

RESIDENCIAL POPULAR 
RP3 16 a 30 

RP4 31 a 60 

RPS 61 a 100 

RP6 Acima de 100 

C1 O a 10 

C2 11 a 15 
COMERCIAL C3 16 a 30 

C4 31 a 60 
C5 61 a 100 

C6 Acima de 100 

11 O a 10 

12 11 a 15 

INDUSTRIAL 
13 16 a 30 

14 31 a 60 

15 61 a 100 

16 Acima de 100 

P1 O a 10 
P2 11 a 15 

PÚBLICA 
P3 16 a 30 

P4 31 a 60 

PS 61 a 100 

P6 Acima de 100 

Periodicamente, ao longo do período da Concessão, sempre que fatos conjunturais o 
justificarem, as Classes de Consumo retratadas na tabela anterior poderão ser reaval iadas e 

modificadas. 

Parágrafo 1º - Os estudos a esse respeito serão su 

Prefeitura Munici~, 
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ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 12. 

Parágrafo 2º - Quando a proposta de alterações partir do PODER CONCEDENTE, o 
CONCESSIONÁRIO deverá efetuar a análise dos reflexos que causarão no equilíbrio 
econômico-financeiro da mesma e apresentar contraposição, quando necessário. 

A estrutura tarifáíf pré estabelecida e bem assim os serviços se representam pelas tabelas e 
itens a segui~ v 

Gffv , . 
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ESTADO DE SÃO PAULO ·BRASIL 

CATEGORIAS DE USO 

RESIDENCIAL 

RESIDENCIAL POPULAR 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

PÚBLICA 

ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 12. 

TABELA Nº 7.2.1-A 
ESTRUTURA TARIFÁRIA PRÉ ESTABELECIDA 

SERVIÇO MEDIDO 
(por economia) 

CLASSES DE CONSUMO 

FAIXA 

TARIFAS 

ESGOTO (RS 
CODIGO (m3/mês.econ AGUA (RS m3) 

m3) 
) 

R1 O a 10 0.45 x TRA 0.45 x TRE 
R2 11 a 15 0.62 x TRA 0.62 x TRE 
R3 16 a 30 1.23 x TRA 1.23 x TRE 
R4 31 a 60 1.60 x TRA 1.60 x TRE 
R5 61 a 100 2.00 x TRA 2.00 x TRE 
R6 Acima de 100 2.50 xTRA 2.50 x TRE 
RP1 O a 10 0.20 x TRA 0.20 x TRE 
RP2 11 a 15 0.20 x TRA 0.20 x TRE 
RP3 16 a 30 0.85 x TRA 0.85 x TRE 
RP4 31 a 60 1.50 x TRA 1.50 x TRE 
RPS 61 a 100 2.00 x TRA 2.00 X TRE 
RP6 Acima de 100 2.50 x TRA 2.50 x TRE 
C1 O a 10 1.00 x TRA 1.00 x TRE 
C2 11 a 15 1.50 x TRA 1.50 x TRE 
C3 16 a 30 1.50 xTRA 1.50 x TRE 
C4 31 a 60 2.50 x TRA 2.50 x TRE 

C5 61 a 100 3.50 x TRA 3.50 x TRE 
C6 Acima de 100 4.50 x TRA 4.50 x TRE 
11 O a 10 1.00 x TRA 1.00 x TRE 
12 11 a 15 1.00 x TRA 1.00 x TRE 
13 16 a 30 1.60 x TRA 1.60 x TRE 
14 31 a 60 2.60 xTRA 2.60 x TRE 

15 61 a 100 3.60 xTRA 3.60 x TRE 
16 Acima de 100 4.60 x TRA 4.60 x TRE 
P1 O a 10 0.60 x TRA 0.60x TRE 

P2 11 a 15 1.10 x TRA 1.10 x TRE 

P3 16a 30 1.10 x TRA 1.10 x TRE 

P4 31 a 60 1.60 x TRA 1.60 x TRE 
P5 61 a 100 2.50 x TRA 2.50xTR~ 

P6 Acima de 100 3,00 x TRA t_oox T~E/ 

' ~-
TRA - Tarifa Referencial de Agua dada em R$/m3 

TRE - Tarifa Referencial de Esgoto dada em R$/m~ . 

22 



ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 12. 

ESTADO OE SÃO PAULO - BRASIL 

TABELA 7.2.1.B. 
TABELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

N.º SERVIÇOS CÓDIGO TARIFAS (R$) 
01 Conserto de cavalete%'' A1 18,93 X TRA 
02 Substituição de hidrômetro de%" danificado A2 37J2 XTRA 
03 Conserto de ligação de água de%" danificada A3 44A8 X TRA 
04 Conserto de ligação de esgoto de 4"danificada E1 97,33 X TRE 
os Religação de água no cavalete A4 3S,23 X TRA 
06 Religação de água na ligação ou por outros meios AS SS,SS XTRA 
07 Supressão da l igação de água A6 74,83 XTRA 
08 Vistoria Domici liar até duas economias A7 17,02 X TRA 
09 Ligação de água de %'' sem pavimento A8 13S,18 X TRA 
10 Instalação de caixa na calçada quando de execução de ligação A9 71,78 X TRA 

de água de %" ou remanejamento 

11 ligação de esgoto de 4" sem pavimento E2 167J4 X TRE 

12 Segunda via de conta A 10 1,79 X TRA 
13 Declaração negativa de débitos A 11 1,79 X TRA 
14 Aferição de hidrômetro 1,S a S m3 /h A 12 27,04 X TRA 
1S Aferição de hidrômetro acima de S m3/h Al3 8S,23 X TRA 

16 Teste de hidrômetro 1,S aS m3/h A 14 17,02 X TRA 
17 Pavimentação em metro linear A 1S 2S,SS X TRA 

18 Remanejamento de l igação de água de%" inferior a 2 metros A 16 S4,12 X TRA 

19 Remanejamento de ligação de água de %" superior a 2 A 17 210 X TRA 
metros 

20 Conserto de rede de água danificada A 18 Conforme custo 
apurado 

21 Conserto de rede de esgoto danificada E3 Conforme custo ~ 
apurado I'"'' \ 1 '' 
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ANEXO V - REGULAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 12. 

ESTADO DE SÃO PAULO· BRASIL 

TABELA 7.2.1.C. 
PARCELA RELATIVA AO GRAU POLUENTE DO EFLUENTE 

A Equação Tarifária Geral (ETG), em R$/Kg, a ser aplicada aos estabelecimentos não 
residenciais que lançam seus efluentes nas redes de coleta de esgoto é definida conforme o 
seguinte: 

ETG = ( A + B + C ) 

onde: 

A= Valor relativo a concentração média mensal de MO x vazão medida mensal x 1 TRE 

B =Valor relativo a concentração média mensal de SST x vazão medida mensal x 1 TRE 

C= Valor relativo a concentração média mensal de SIT x vazão medida mensal x 100 TRE 

MO (Matéria Orgânica) : Concentração média mensal excedente nos dias trabalhados, em relação 
ao previsto na presente norma, em Kg/m3

, de matéria orgânica (MO) conforme a seguinte equação: 
(2 x DB05 a 20º C+ DQ0)/3 

SST (Sólidos Suspensos Totais): Concentração média mensal excedente nos dias trabalhados, em 
relação ao previsto na presente norma, em Kg/m3

, de Sólidos Suspensos Totais. 

SIT (Substâncias lnibidoras e Tóxicas ao processo de tratamento): Concentração média mensal 
(Kg/m3

) excedente nos dias trabalhados, em relação ao previsto para cada um dos parâmetros 
constantes nas normas internas do concessionário. 

TRE: Tarifa Referencial de Esgoto dada em R$/Kg 
0805 : Demanda Bioquímica de Oxigênio, durante 5 dias, a 20º C. 

DQO: Demanda Química de Oxigên~ ~ 

Lá< \ 
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• ANEXO XI -FLUXO DE CAIXA PROJETADO DA CONCESSÃO. 

(ITADO OEIAO IIAU...O · BRA$1.. 

FLUXO DE CAIXA 1095 • 2039 (Em R$ n11 re•ls) 
ANO BASE I 095 

RECEITA 
ANO 

BRUTA IMPOSTOS 

o 1095 9 103,00 (517,00) 
I UXMI 16238,72 (097,50) 
2 1097 16963,11 (922.48) 
3 1098 16 551,07 (741.83) 
4 1909 15.386,5< (865.70) 
5 2000 1<.260,32 (607,18) 
6 2001 17 579,52 (971.52) 
7 2002 19 .727,69 (I 093,41) 
8 2003 22.627,08 (1 324 ,97) 
9 2004 22.438,33 (1 .295,38) 
lO 2005 23.608,93 (1 392,17) 
11 2006 24.831 .74 (1 473,93) 
12 2007 27.577,80 (1 812.38) 
13 2006 27.91317 2 184 54 
14 2009 28.054,20 (1.626,7 1) 
15 2010 29 253,09 (1 713,15) 
10 2011 29.560,95 (1552.118) 
17 2012 29877.53 (1.504,45) 
18 2013 30.202,&3 (1 597.52) 
18 2014 30.535.92 (1 627,85) 
20 2015 30877,62 (1409,19) 
21 2016 31 227.65 (1 409,25) 
22 2017 31.585,118 (1 512.60) 
23 2018 31 952,70 (1 564,53) 
24 2019 32 238,62 (1 609,11 ) 
25 2020 32.530155 (1.663,43) 
26 2021 32 828,40 (1.720,17) 
27 2022 33.132,10 (1756,65) 
28 2023 33.441,90 (1 838,14) 
29 2024 33.757,62 (1.888,63) 
3D 2025 34.079,44 (1 .9 11 ,26) 
31 2020 3<.407,29 (1 972,70) 
32 2027 34741 ,35 (1 .980.2 1) 
33 2028 35 081 .57 (2.009,48) 
34 2029 35.364.70 (2060.14) 
35 2030 35 692.98 (2073,09) 
38 2031 36.006.72 (2 090,4!) 
37 2032 36325,77 (2 108,33) 
38 2033 36.650,21 (2 115,32) 
39 2034 36980.23 (2 127,38) 
40 2035 37315,62 (2 134,60) 
41 2038 37.657,05 (2 141,77) 
42 2037 38003,91 (2 149.35) 
43 2038 38 356,70 (2 173,71) 
44 2039 38.712.77 Í2 193,89 

1.322.158 88 74.110,92 

" :::::> 
IAHO ......... 1996 
IIPCA·~ ANUA ./ 9 91'llo 

109 91% 

LIO\IIDA 

8.516,00 
15.241,22 
15.040,64 
15.109.23 
14.520,64 
13,453,13 
16.608,00 
18.63<,28 
21.302,11 
21.142,96 
22.214,76 
23.357,81 
U .765,43 
25.724 63 
27.127,49 
27.539,94 
28.007,97 
28.283,07 
21.605,01 
2a.t08.27 
29.378,43 
29.728,40 
30.073,18 
30.)88,18 
30.621,51 
3o.l67,12 
31.108,23 
31.375,45 
31.603,76 
31.868,99 
32.168,18 
32.434,59 
32.761,13 
33.072,09 
33.324,56 
3·3.618,99 
33.916,31 
34.217,« 
34.534,89 
34 .• 852,86 
35.181,16 
35.515,28 
35.154,56 
36.183,00 
36.518,89 

1.248.047,95 

1997 
5 5?'llo 

115 98'llo 

DESPESA COBRANÇA 0\ITRAS DEPREC. 
OPE.RAC. SO DOSDL RECJOESP. 

8.860.00 571,00 451,00 
13.492,11 615,87 1.097,83 
12.902,64 814,51 1.293,73 
12.475,54 1.645,76 1.531,01 
10.202,05 5.211.06 1.581 ,58 
9.742,97 1.623,48 1563,12 
9.742,26 2 .116,18 1.398,55 

10.956,01 5 .010,37 1.461,60 
13.616,94 (210,56) 1.6 13,93 
13.642,99 937,89 1.612,93 
14.789,34 880,96 2 .370,04 
14.926,77 973,16 2.265,42 
15.965,14 227,02 273,88 2.140.98 
16.458 25 42 70 72782 2.322.52 
13.428,37 306,10 (64,73) 3.224,44 
13.0«.07 314,03 1.187,71 3 379,55 
13.184,01 322,18 497,48 3.587.75 
13.046.68 330,53 1.7«.88 3867,78 
13.238,48 339,10 1.701,97 3514.08 
12.809.39 347,90 1.155,17 3 803.09 
14.129,57 356.92 1.001,50 2956.97 
14.342.11 366,18 1.540,15 2.778,35 
14.611,67 375,68 1.380,47 3 221 .26 
14.705,78 385.42 2.535,57 3 613,38 
14.892,62 395,42 2.131,54 3 .998,97 
15.075,96 405,68 2 .883,52 4 329,09 
15.270,18 416,20 3.731,59 4525, 11 
15.566,69 427,00 3.614,70 4 491,68 
16.804.03 438,08 4 ,030,36 4 ,344,69 
17.527,99 «9.45 3.562,63 4216,25 
16.923,10 461,11 2.820,43 4 ,11 4,25 
17.524,88 473,07 3.349,23 4 .022,65 
16.503,72 485,35 3.299,47 3 .823,40 
1U55,13 497,94 2.487,73 3.609,63 
16.436,38 510,86 2.307,11 3.291.27 
16.492,56 524,12 2.210,.21 2.965,63 
16.940,00 537,72 1.91S.S2 2 686,14 
17.203,39 551,68 2.323,50 2 465,69 
11.474,67 566,00 2.106,09 2.240,35 
17.753,70 584,69 113,37 2 189.88 
18.040,60 595,76 2.186,83 
18.335,32 611,22 2.249,21 
18.637,86 627,09 2490.85 
18.947,95 643,37 2 .097.89 
21.779 84 660 07 7.551,77 

675.200 46 14.57173 78.433,$6 131.662.32 

1998 1999 2000 2001 
1 65% 8 9~'llo 603% 7,51% 

117,89% 128 41'llo 136 15'llo 146 37'llo 

'"··~~···-~-·-·~~ ...... ~.--*, 

' 

OUTORGA RESULT. IMPOSTO RESULT. 
INVESTIMENTOS 

S.A.A..E. Antes do 1 R. DE RENDA AI>O•oiR ÁGUA ESGOTO OUTROS 

O,OY. (1.296.00) 93,00 ( I 389.00 4 .598,30 26,14 625,50 
O,OY. 3<,72 39,78 (5,06 2.261,49 933.69 
O.OY. 1.029.75 153,85 875,90 1.303.36 831 ,01 582.« 
o.OY. 158,93 22,15 133,98 2 .010,95 294,67 175,59 
O,OY. (2560,85) (171,17) (2 389,68 637,76 245 ,84 308,33 
0 ,0% 523,56 12.71 430,77 812,13 162,09 109,98 
8 ,6% 1.427,77 1.123.24 (340,19) I 463,43 2291,44 514,91 125.22 
9,2% 1,7 12,90 (586,61) (349,35) (237,25 1.891,31 3 137,54 161.36 
9 ,1% 1.934,66 4 J.47,14 1.605,32 2 741 ,82 2 239.51 2 556,06 281,40 
9,1'llo 1.916,64 2 833,51 1.027,86 I 805,65 641,46 3 821,61 109,16 
9,1% 2.02J,91 2 .150,51 729,8.2 1.420,69 564,10 2 185,53 104,50 
9,3% 2.162,46 3.010,00 72 1,77 2 288,23 862,49 1.041,09 129,59 
9,5% 2.441&,99 4 ,711,43 1.584.37 3 127,05 815.21 3 370,51 420.20 
95% 2.441& 12 3.727,11 1.225 83 2 501 ,28 1.550 95 2 533 90 1 988 22 
9,5 % 2.577,23 7.656.09 2.592.80 5 063,29 2.308.28 420,90 1.575,65 
9,5% 2.615,05 6099,54 2.369,57 4 629,96 47,07 3.025.34 1 186,60 
9,5% 2.658,31 7.758.24 2.627,53 5130,71 1.458.83 2003,44 697,44 
9,5% 2.881,14 6.612,06 2.237,83 4 374.23 1 483.22 1393.06 572,92 
9.5% 2.710,61 7.100,77 2.403,99 4 096.78 1.4 13;.4 1 2 303,86 568,77 
9,5% 2.739,52 8 053.22 2.727,82 5 325,39 1.180.24 2 643.65 540.34 
9.S'llo 2.787,43 8146.04 2.759,38 5 386.85 4 361.09 706,66 816,64 
9.S'llo 2.825,23 7.876,32 2.667,68 5 206,64 4.760,04 689.66 637,07 
9,5% 2.811 ,55 7.622,55 2.511,40 5041 ,15 2 673,52 2 340,96 720,94 
9,5% 2.894,42 6 253,63 2.115,96 4 137,68 2 929,51 1 242,45 559,65 
9.5% 2.111,87 6 .283,08 2.125,98 4 157, 11 2.894,97 11149,12 717,77 
9,5% 2.t40,28 5 232,59 1.768,81 3 463,78 1.484,93 1 022,38 743.19 
9 ,5% 2.961,55 4.203,60 1.418,95 2 764,84 2.079,76 385, 14 538,98 
9,5% 2.986,60 4 .288,79 1.«7,92 ? 640,87 1.116,82 1 241 ,01 867,37 
9 ,5% 3.005,66 2 .980,93 1.003,25 1.977,69 278,16 479, 12 591,18 
0 ,5% 3.032,51 3.060,16 1.036,9& 2.043, 18 1.401 ,18 365,14 624.73 
9 ,5% 3.062,84 4 .786.65 1.617,19 3 .169,48 2 .075,48 401,75 5 11 , 19 
0 ,5% 3.089,52 3 975,04 1.341,24 2 633,60 1.011,67 04,19 553,08 
9 ,5% 3.120,73 5 .528,47 1.869,41 3 659.06 1,012.51 582,66 
9 ,5% 3.15(1,37 6.571 ,29 2.223,97 4 3<7,32 091,03 126,62 553,98 
9 .5% 3. 17~.36 7.604.57 2.575,28 5 029.29 427.93 213,97 574,11 
9 ,5% :1.202,48 8.223,98 2.785,88 5 438,10 646, 18 235.38 541,89 
9 ,5% 3-230,78 8 608.15 2.915,82 5 690,33 427,93 23<.09 553,98 
9 ,5% 3.259,43 8.413,75 2.850,40 5 583.3< 641 ,90 574,11 
9 ,5% 3.289,68 8 858,09 3.001.~8 5 856,61 641 ,90 602.79 
9 ,5 % 3.319,97 10 195,25 3.456,11 6 739,14 602,03 553,98 
9 ,5% 3.351,25 11 006,72 3.732,02 7 274,71 256,76 427,93 531,32 
9,5% 3.383,09 10.936.44 3.708,12 7 228,32 602,03 554,33 
9,5% 3.415,42 10.683,3< 3.622,07 7061.28 602,03 554.68 
9,5% 3.445,73 10 148,07 3.440,07 6 707,09 106,98 320,95 789,11 
9.5% 3.473 75 3 .053,46 1.027.91 2 0?5,55 646.18 5 13,5? 

110.231& 59 237.943,29 8o.489 47 157.453,82 62.221.96 49.671 60 25.007,04 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
11,98% 086% 7 53'llo 5 87'llo 2 95'llo 4 36'llo 6 10Y. 

163 91'llo 160 07%. 103,63% 20500'llo 2 11 04'llo 220,25% 233 68% 

CAIICA 

TOTAL LfQUIDO ACUMUL. 
SI Dop!O<· 

5.250,« (6 166.«) (6166,« ) 
3 .195,17 (2 102.41) (8 290.85) 
2.516,81 (3<7.18) (8 838,03) 
2.481 ,21 (818,22) (9454.26) 
1.191,93 (2000,03) (li 454,29) 
1.104,19 689,70 (lO 564,59) 
2 .931,57 (69,59) (10 634,18) 
5.190,21 (3 G85,87) (14 600,05) 
5.076,97 (721,22) (15.321 ,27) 
4.862,23 (1 243,66) (16 564.92) 
2.854,14 936.50 (15.628,33) 
2.034,07 2.539.58 (13.088,75) 
4.605,92 682, 11 (12 426,64) 
6.071 07 1.2•n6 13 673 90 
4.304,82 3.982,91 (U91,00) 
4.259,02 3.750,49 (5.940,50) 
4.224,70 4 .493,75 (1.«6,75) 
3.«9,22 4.792,78 3.346,04 
4.286,04 3.924,82 7.270,85 
4 •. 370.23 4.758,25 12.029,10 
5.865,71 2.457,91 14.487,02 
6.087,87 1.89t,12 16.386,14 
5 .735,42 2.527,00 18.113,13 
4 .731,62 3.019,41 21.932,55 
5.561,87 2.594,20 24.526,75 
3.250,50 4.542,37 29.069,12 
3 .003,86 4.305.87 33.374,99 
3.085,20 4.247,35 37.622,34 
1.348,46 4.973.82 42.596,26 
2.411,05 3.848,38 46.444,64 
3.078,42 4.205,29 50.649,93 
1.635,85 5.020,80 55.670,73 
1.595,17 5.887,29 61.558,02 
1.671,63 6.285,32 67.843,34 
1.216,01 7.104,55 74.947,89 
1.423,43 1.980,30 81.928,19 
1.216,01 7.160,46 89.088,65 
1.216,01 6.113,03 15.901,68 
1.2«,69 U52.27 102.753,95 
1.216,01 7.713,01 110.466,96 
1.216,01 8.245,53 118.712,49 
1.216,36 1.261,17 126.973,66 
1.216,71 8.335,41 135.309,07 
1.217,04 8.488,84 143.797,91 
1.159,70 8.417.62 152.215,54 

136.900,60 152 .. 215 54 

ITIR (95 . 391 I 10,0% I 
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ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL 

ANEXO Xli-INSTRUÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA EM VIAS 
PÚBLICAS DO TERMO DE ADITAMENTO N2 12. 

ANEXO Xli-INSTRUÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS 

Dentro das obrigações contratuais de ODEBRECHT AMBIENTAL, a presente metodologia tem 
por finalidade demonstrar as diretrizes e fixar as características técnicas a serem utilizadas 
para execução dos serviços de recomposição asfáltica, dentro do perímetro da concessão para 
as atividades relacionadas aos serviços de distribuição de água e coleta de esgotos. 

1. Definições e abreviaturas 
C.B.U.Q.- Capa Betuminosa Usinada Quente. 
DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
CBR- ISC- Índice Suporte Califórnia 
CAP- Cimento asfáltico de petróleo 
RR- Ruptura rápida 
DER- Departamento de Estradas de Rodagem 
PN- Proctor Normal 
ODEBERECHT AMBIENTAL- Odebrecht Ambiental- Limeira 5/A. 

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

~ Considera-se materiais reaproveitáveis para a reconstrução da pavimentação apenas o 
solo que for compactável e os agregados limpos (pedra britada) não contaminados; 

)> Consideram-se impróprios para o preenchimento das valas, todos os materiais 
instáveis (solos micáceos, orgânicos ou expansivos) de expansão maior ou igual a 2%, 
ou que não possam ser facilmente compactáveis; 

)> Sempre que o material do subleito, solo local ou importado apresentar umidade 
excessiva deverá obrigatoriamente ser substituído por material no teor ótimo de 
umidade, antes da compactação; 

)> Em todos os reparos executados, será obrigatória a limpeza final do entulho e do 
material excedente, os quais deverão ser depositados ou recolhidos, conforme o caso, 
enviados ao aterro sanitário, ficando proibida a descarga em leitos de vias públicas ou 
em terrenos baldios; 

)> Todo e qualquer abatimento ou sobressalência da pavimentação no local da vala que 
se produza após a reconstrução, até o prazo máximo de 5 (cinco) anos, deverá ser 
imediatamente corrigido pelo órgão executor, por iniciativa própria ou em atenção ao 
competente aviso expedido; 

)> As figuras em anexo ilustram o processo de reparação e recomposição do buraco. 

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO E SUB-BASE 

)> No caso da escavação ter atingido a sub-base e o subleito, a rec 
feita em camadas de no máximo 20 em (vinte centímetros) de 
solto; 

)> A compactação das camadas será mecânica obtida com equipa 
as dimensões de escavação e características do material empreg 

..- I 



ANEXO Xli-INSTRUÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA EM VIAS 
PÚBLICAS DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 12. 

ESTADO DE SÃO PAULO· BRASIL 

)> No caso da Sub-base (ou reforço do subleito), seu grau de compactação deve atingir 
pelo menos 100% (cem por cento) da densidade máxima em relação ao Proctor 
Simples. 

PROCEDIMENTO: 

A recomposição asfáltica deverá respeitar no mínimo o padrão e qualidade do asfalto original, 

devendo também respeitar o procedimento a seguir: 

)> Para tráfego leve: 

• Preparo de caixa com no mínimo 14 em de espessura; 

• Base de brita graduada com cimento com no mínimo 10 em de espessura; 

• Compactação 

• lmprimação betuminosa ligante; 

• Cura; 

• Capa em C.B.U.Q. com espessura de no mínimo 4 em; 

• lmprimação betuminosa ligante na emenda; 

• Aplicação de pó de pedra. 

)> Para tráfego pesado: 

• Preparo de caixa com no mínimo 23 em de espessura; 

• Base de brita graduada com cimento com no mínimo 15 em de espessura; 

• Compactação; 

• lmprimação betuminosa ligante; 

• Cura; 

• Camada de binder com espessura mínima de 4cm; 

• lmprimação betuminosa ligante; 

• Capa em C.B.U.Q. com espessura de no mínimo 4 em; 

• lmprimação betuminosa ligante nas emendas; 

• Aplicação de pó de pedra. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Em posse dos locais dos reparos em mãos: 

)> Abertura de caixa até 14 em ou até 23 em, incluindo esca 

transporte e reparo de sublei~ , 
compactação, 



ESTADO DE SÃO PAULO ·BRASIL 

ANEXO Xli-INSTRUÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA EM VIAS 
PÚBLICAS DO TERMO DE ADITAMENTO NQ 12. 

- Primeiramente será feito o preparo de caixa que consiste nos serviços necessários para que o 
terreno assuma as formas definidas de acordo com a seção transversal do buraco. A superfície 
é regularizada. A compactação posterior será feita das bordas para o centro do leito até que 
atinja uma compactação ideal. Serão utilizados, soquetes manuais e mecânicos para a 
compactação, bem como caminhão basculante toco. 

BASE DE BRITA GRADUADA COM CIMENTO 

- A base de brita graduada é uma camada do material resultante de mistura úmida e 
compactada de bridas de várias granulometrias. A brida é espalhada sobre a área a pavimentar 
e corrige-se a umidade do material e executando-se assim, a compactação mecânica; 

- O material é carregado no depósito e transportado para o local da obra, onde é 
descarregado. A distribuição do material sobre a superfície será feita de forma a evitar a 
segregação dos materiais e a base ficará homogênea; 

-Espalhamento de cimento sobre a camada de brida com homogeneização do material; 

-Será iniciada a compactação nas bordas e progredirá longitudinalmente para o centro. A fase 
final da compactação deixará a base nas formas da seção transversal do projeto. o 
acabamento é dado por concluído quando a camada deixar de apresentar marcas de passagem 
dos rolos e marcas das sapatas dos compactadores; 

-Será utilizada brita graduada na faixa C do DNER, e a rocha será diabásio ou basalto; 

-Os equipamentos utilizados são caminhão basculante e compactador mecânico; 

-A base deverá ser compactada a 100% do Proctor Normal, com CBR> 80% e expansão< 0,5%. 

>- IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 

- Antes de se executar a imprimação, a superfície deve ser cuidadosamente varrida para 
remover o excesso de material solto (pó} e impurezas; 

-A pintura betuminosa será executada antes do início da aplicação da camada de rolamento; 

- Não será permitida aplicação do material betuminoso quando as condiçõ~de tem 
forem favoráveis; 

- A pintura de ligação consiste numa camada de material betuminoso, em r r uid , que · ... ~ 
será aplicada sob forma de jato com leque ou regador sobre a superfíci da base, com-á 
finalidade de colar a camada de rolamento á base; 

- O material a ser utilizado será a emulsão RR-1C e será aplicada a uma taxa e 1,00 1/m2A ' • 

4{' ;, / 
3~ g 



ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL 

ANEXO Xli-INSTRUÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA EM VIAS 
PÚBLICAS DO TERMO DE ADITAMENTO N!! 12. 

)> REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.) 

- A camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente compreende em uma 
camada de mistura de cimento asfáltico de petróleo e brita, devidamente dosada em usina de 
asfalto a quente e aplicada. Será executada segundo o alinhamento, perfil, seção transversal 
típica e espessura final de 4,0 em; 

- A superfície da base devidamente revestida deverá estar seca e livre de todo e qualquer 
material solto; 

-Não deverá ocorrer queda elevada da temperatura da mistura durante o transporte da 
mesma e nem segregação de material; 

-A camada deve apresentar-se uniforme, isenta de ondulações e sem saliências ou rebaixos; 
- Este trabalho deverá ser evitado em dias de chuva; 

-O cimento asfáltico de petróleo é o CAP 20; 

- A mistura do CAP 20 e do agregado mineral, são feito em usina de asfalto a quente a uma 
temperatura de 150 160 graus Centígrados e carregados em caminhões basculantes para o 
transporte até a obra; 

-O material é descarregado e espalhado. Seqüencialmente será iniciada a compressão sobre a 
camada de rolamento, o rolo liso vibratório, o rolo não poderá fazer manobra sobre as 
camadas que estejam sofrendo rolagem; 

-As passadas dos rolos serão feitas ao longo das extensões levemente diferentes; 

- A imprimação deverá ser executada com um regador para assegurar sua perfeita ligação 
entre o material betuminoso antigo e material novo; 

de pedra sobre a imprimação sem varrer para permitir melhor 
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PROCEDIMENTO: 

TRÁFEGO LEVE: 

4cm 

(mín) 

10 em 
(mín .) 

/ 

C.B.U.Q. 

BRITA GRADUADA CO~I 
ClliE:"\"TO 

11 = 11 
Solo Local. comoactado a 100% do PN 

TRÁFEGO PESADO: 

/ 

4 cm 

(mín ) 

/ 

4 cm 

(mín. ) 

/ 

1 15 co 

(mín ) 

C.B.U.Q. 

BINDER 

w ~ 
BRITA GRADUADA 

~ cffib ~ 
Solo Local. compactado a 100% do PN 

11 =11 11~11 

lmprunação Betununosa 
Ligante (emenda) 

lmprimação 
Ligante 

Betuminosa 

.___... Imprimação Benuninosa Ligante 
(emenda) 

lmprimação Benlllli.nosa Ligante 

._. lmprimação Benuninosa Li 
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Pelo presente instrumento, 

TERMO DE ADITAMENTO N!? 13 AO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 

DE LIMEIRA - SP - REVISÃO ORDINÁRIA 

1. O MUNICÍPIO DE LIMEIRA/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 45.132.495/0001-40, 
com sede na Rua Dr. Alberto Ferreira, n. 179, Limeira/SP, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, o Sr. Dr. PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH, brasileiro, casado, 
Funcionário Público Estadual, portador do RG nº 11.610.003-5 - SSP-SP, inscrito no CPF/MF 
sob nº 054.074.318-66, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira, SP, com endereço 
comercial na Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179, Limeira, SP, na condição de PODER 
CONCEDENTE; 

2. A ODEBRECHT AMBIENTAL - LIMEIRA S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 
00.585.900/0001-48, com sede na Rua Tiradentes, n. 943, Limeira/SP, neste ato 
representada por seu Diretor-Presidente, o Sr. GUILHERME PAMPLONA PASCHOAL, 

brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG nº 19.673. 754 - SSP-SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 462.632.921-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP, com 
endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 11º andar - Butantã, São Paulo, SP, e 
por seu Diretor de Concessão, o Sr. ROGÉRIO TADEU RAMOS SARRO, brasileiro, solteiro, 
Engenheiro Civil portador do RG nº 051.736.676 - IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 
608.947.417-72, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira, SP, com endereço 
comercial na Rua Tiradentes, nº 943, Limeira SP, na condição de CONCESSIONÁRIO; 

3. A AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS 

PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - ARES-PCJ, consórcio público de direito público, na forma 

de associação pública, interveniente para regulação e fiscalização dos serviços públicos de 

saneamento básico concedidos, nos termos da delegação de competências municipais 

constantes da Lei Municipal n. 5.157 /2013, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 13.750.681/0001-

57, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 751- Centro - CEP 13465-320 -Americana/ SP., 

neste ato representada por seu Presidente, o Sr. VICENTE RIGITANO, brasileiro, casado, 

empresário, portador do RG nº 4.308.915-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 021.969.308-06, 

residente e domiciliado na cidade de Corumbataí - SP, com endereço comercial na Rua 4 

(quatro), nº 147, Centro, Corumbataí, SP, e por seu Diretor Geral, o Sr. DALTO FAVERO 

BROCHI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 

11.671.976-X (SSP/SP), e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.836.448-21, residente e ( . 

domiciliado na cidade de Americana - S.P., com endereço comercial na Rua Sete de v\ 
Setembro, nº 751 - Centro - CEP 13465-320 - Ame?~ª / SP., na condição de (\ ) 

INTERVENIENTE-ANUENTE; f\ y (j V 
"- ' l ~ 

\ ~ 1 õ 
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TERMO DE ADITAMENTO Nº 13 AO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 
DE LIMEIRA - SP - REVISÃO ORDINÁRIA 

• Considerando que o Contrato de Concessão da Gestão dos Sistemas e Serviços de 
Saneamento Básico de Água e Esgotos do Município de Limeira foi firmado em 02 de Junho 
de 1995, tendo sido objeto de onze termos de aditamentos, os quais foram consolidados por 
meio do Termo de Aditamento de nº 12 de 03/04/2014; 

• Considerando que no âmbito do processo nº 0019743-02.2006.8.26.0320, em trâmite 
perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Limeira, foi firmado Termo de 
Ajustamento de Conduta - TAC entre o Município de Limeira, o Ministério Público e a então 
concessionária de água e esgoto de Limeira, hoje a Odebrecht Ambiental - Limeira S/A, 
prevendo a obrigação de tratamento da Bacia do Tatu, por meio de tratamento secundário 
(biológico); 

• Considerando que em virtude da constatação superveniente de um grande volume de 
metais pesados na Bacia do Tatu, concluiu-se, tecnicamente que a efetividade do 
tratamento secundário isolado ficou prejudicada, surgindo a necessidade de alteração dos 
investimentos inicialmente previstos, com implementação de tratamento físico-químico 
antes do tratamento secundário, além da necessidade de implantação de sistema avançado 
de secagem de lodo, consoante se extrai dos laudos técnicos integrantes do Processo 
Administrativo nº 13.838/14; 

• Considerando que, a partir da readequação do tratamento da Bacia do Tatu, será 
viabilizado um novo arranjo técnico, econômico e social para a ETE Graminha, que passará 
por um processo de desativação e recuperação ambientalmente adequada, sendo os 
investimentos originalmente previstos substituídos pela construção de uma estação 
elevatória e emissários para destinar o esgoto para tratamento na ETE Tatu, que, com a 
reestruturação ora prevista, passa a ter sua capacidade ampliada; 

• Considerando que em 28/06/2013 a então Foz de Limeira S/A protocolou junto ao 
PODER CONCEDENTE o OF. DIR.: 059/2013 (Processo Administrativo nº 27.585/2013), com 
solicitação de reavaliação do Plano de Investimentos e Fluxo de Caixa do Contrato de 
Concessão celebrado entre a Prefeitura Municipal de Limeira e a Foz de Limeira S/ A (revisão 
ordinária); 

• Considerando que no segundo semestre de 2013 iniciou-se o procedimento para 
inserção da ARES-PCJ como entidade de regulação e fiscalização dos serviços públicos de 
água e esgoto no Município Limeira, o que levou à determinação de suspensão do 
procedimento de revisão ordinária, referido ~ item anterior, que já encontrava-se em 

/ 
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TERMO DE ADITAMENTO N!! 13 AO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 

DE LIM EIRA - SP - REVISÃO ORDINÁRIA 

• Considerando que no início de 2014 concluiu-se o processo de inserção da ARES-PCJ 
como entidade de regulação e fiscalização dos serviços de água e esgoto em Limeira e que a 
Agência recomendou a extinção do procedimento de revisão ordinária até então em trâmite 
perante o PODER CONCEDENTE, para reapresentação do mesmo procedimento, com 
atendimento de requisitos formais indicados pela ARES-PCJ, para sua avaliação t écnica e 
econômica da Agência, recomendação esta prontamente atendida pela CONCESSIONÁRIA; 

• Considerando que em 07 /07 /2014 a CONCESSIONÁRIA reapresentou o Pleito de 
Reequi líbrio do Contrato de Concessão junto ao SAAE-Limeira, que emitiu opinião favorável 
e reencaminhou o procedimento para a ARES-PCJ (OF. DIR.: 016/2014; Processo 
Administrativo nº 13.838/14); 

• Considerando a Reso lução ARES-PCJ nº 53 de 08/05/14 que "Dispõe sobre o 
procedimento para a realização da revisão ordinária do Contrato de Concessão dos Serviços 
Públicos de Água e Esgoto do Município de Limeira e dá outras providências"; 

• Considerando que a ARES-PCJ, através do seu Parecer Consolidado nº 16/2014, 
concluiu ser possível, para fins de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 
Concessão, proceder a revisão tarifária no âmbito da Tarifa Referencial de Água (TRA) e da 
Tarifa Referencial de Esgoto (TRE), em 6,38% (seis vírgula trinta e oito por cento), sem 
prejuízo dos investimentos previstos, a serem realizados no período dos anos de 2014 a 
2039; 

• Considerando que a revisão ordinária do Contrato de Concessão dos Serviços Públicos 
de Água e Esgoto do M unicípio de Limeira foi amplamente debatida em Audiência Pública 
rea lizada no dia 12 de agosto de 2014, nas dependências da Câmara Municipal de Limeira, 
conforme convocação feita pela ARES-PCJ em seu site,assim como por publicação no Jornal 
Oficial do Município edição do dia 31/07 /14; 

• Considerando que o Conselho de Regulação e Controle Social do Município de Limeira 
reunido, em sua 2ª Reunião Ordinária, no dia 12 de agosto de 2014, após a Audiência 
Pública, analisou e aprovou o conteúdo do Parecer Consolidado nº 16/2014 da ARES-PCJ, 
inclusive quanto à revisão das tarifas referenciais de água e esgoto (TRA/TRE) estabelecido 
para fins de reequilíb rio econômico-fi nanceiro do Contrato de Concessão; 

• Considerando as definições no âmbito do Processo Administrativo nº 6.242/09, 
através do qual a CONCESSIONÁRIA, solicitou autorização para a construção de um 

• 1 



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

TERMO DE ADITAMENTO N!? 13 AO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 

DE LIMEIRA- SP - REVISÃO ORDINÁRIA 

• Considerando finalmente tudo o que consta dos Procedimentos Administrativos nº 
13.838/14 e 6.242/09 e bem assim o que consta na Resolução ARES-PCJ nº 63, de 27 de 
agosto de 2014, publicada no Jornal Oficial do Município em 04/09/2014, documentos que 
ficam fazendo parte integrante do presente Termo de Aditamento nº 13 ao Contrato de 
Concessão; 

NESSAS CONDIÇÕES: 

As partes RESOLVEM, por terem entre si justo e acertado, aditar o Contrato de Concessão, 
por revisão ordinária, nos termos a seguir ajustados: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONCESSIONÁRIA compromete-se a realizar o tratamento da Bacia 
do Tatu, por meio: (i) da realização de t ratamento físico-químico, (ii) do tratamento 
biológico; e (i ii) da implementação da unidade de secagem de lodo da ETE Tatu, até 
31/12/2016, na forma descrita no ANEXO 1 deste Termo de Aditamento nº 13 - Cronograma 
de Obras Conforme TAC. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Como medida de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 
Concessão: 

(i) A Tarifa Referencial de Água (TRA) e a Tarifa Referencia l de Esgoto (TRE) ficam revistas em 
6,38% (seis vírgu la trinta e oito por cento), a ser aplicado nas faturas com vencimento a 
partir de 12 de janeiro de 2015, para todas as faixas e categorias de consumo, conforme o 
disposto na Resolução ARES-PCJ nº 63 DE 27 /08/2014; 

(ii) Fica a CONCESSIONÁRIA autorizada a iniciar o processo de desativação da ETE Graminha, 
com substituição dos investimentos anteriormente previstos pela construção de um sistema 
de estação elevatória e emissários para destinação do esgoto para a ETE Tatu, na forma 
descrita no ANEXO 1 deste Termo de Aditamento nº 13 - Cronograma de Obras Conforme 
TAC, com início da operação previsto para 31/12/2018. 

(iii) Ficam substituídos os anexos X (PLANO DE INVESTIMENTOS) e XI (FLUXO DE CAIXA 
PROJETADO DA CONCESSÃO) do Termo de Aditamento de nº 12 ao Contrato de Concessão, 
pelos anexos li (PLANO DE INVESTIMENTOS) e Ili (FLUXO DE CAIXA PROJETADO DA 
CONCESSÃO), deste Termo de Aditamento d º 13. 
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TERMO DE ADITAMENTO N2 13 AO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 

SANEAM ENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 
DE LIMEIRA- SP - REVISÃO ORDINÁRIA 

(iv) A partir de janeiro de 2015 o pagamento da importância de 9,5% (nove vírgula cinco 
décimos por cento), a título de Serviços de Apoio à Fiscalização e Outros Serviços Pertinentes 
(SAF), será ca lcu lado sobre a Receita Líquida Operacional do ano de 2014 e assim 
sucessivamente, obedecendo-se a seguinte fórmula: 

SAF = RLA X 9,5% onde 
SAF = Serviço de Apoio à Fiscalização a ser exercida pelo SAAE e outros serviços 
pertinentes às atribuições do Serviço Autônomo de Água e Esgoto; 
RLA = Receita Líquida Anual do exercício anterior ao do pagamento; e 
9,5 =Alíquota a ser aplicada. 

(v) O percentual devido ao SAAE de 9,5% (nove vírgula cinco décimos por cento) sobre a 
Receit a Líquida Anua l, é alterado para 9,1% (nove vírgula um décimo por cento) a partir do 
mês de janeiro de 2024; 

(vi) A Taxa de Regulação e Fisca lização de que trata o Parágrafo Quinto da Cláusula Oitava do 
Termo de Aditamento nº 12 ao Contrato de Concessão, devida à ARES-PCJ, a partir de 

janeiro de 2015 passa a ser de 0,3% (zero vírgu la t rês décimos por cento) sobre a receita 
operacional líquida de 2014 e assim sucessivamente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONCESSIONÁRIA será a responsável pela recuperação 
ambienta lmente adequada da área da lagoa de estabilização da ETE Graminha, a ser 
implementada a partir de 2019. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em razão do disposto no item (iv) do caput desta Cláusula, o 
disposto nos Parágrafos Segundo e Quarto da Cláusula 7ª. Do Termo de Ad itamento de nº 12 
ao Contrato de Concessão, passam a ter a seguinte redação: 

"Cláusula 7!!. Das Obrigações do CONCESSIONÁRIO" 
"PARÁGRAFO SEGUNDO - Obrigam-se o CONCESSIONÁRIO e seus acionistas, em 
caráter irrevogável e irretratável, a procederem, mensalmente, ao pagamento para o 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), em moeda corrente nacional, da 
importância de 9,5% (nove e meio por cento), tendo como base o total da Receita 
Líquida Anual do CONCESSIONÁRIO, relativa ao exercício anterior ao do pagamento, 
e será calculada através da seguinte expressão matemática: SAF = RLA x 9,5% onde: 
SAF = Serviço de Apoio à Fiscalização a ser exercida pelo SAAE e outros serviços 
pertinentes às atribuições do Serviço A ônomo de Água e Esgoto; RLA = Receita 

Líquida Anual do exercício anterior ao do p gomen~5 ~ Alíquota; ser aplic:i'_ 
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ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 13 AO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 
DE LIM EIRA - SP - REVISÃO ORDINÁRIA 

"PARÁGRAFO QUARTO - O valor total apurado da SAF será dividido em 12 parcelas 
iguais a serem repassadas ao SAAE, através de depósito mensal junto à instituição 
bancária indicada pela Autarquia, todo dia 15 (quinze) de cada mês, com vencimento 
da primeira parcela em 15 de fevereiro de 2015." 

CLAUSULA TERCEIRA - Fica a CONCESSIONÁRIA: 

(i) Autorizada, a partir do ano de 2015, a transferir a sua sede para as dependências da 
Estação de Tratamento de Água; 

(ii) Na forma do disposto na letra "a)" do Parágrafo Quarto da Cláusula Oitava do Termo 
de Aditamento de nQ 12 ao Contrato de Concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá 
obedecer aos padrões e parâmetros de qualidade e de desempenho dos serviços 
estabelecidos pela ARES-PCJ, sempre observando o equilíbrio econômico e 
fi nanceiro do contrato, ressaltando o disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula 
Oitava do Termo de Aditamento 8, de 18/01/2007, que desobrigou a 
Concessionária do cumprimento dos itens 6.2.2 ao 6.2.19, do Edital, em especial 
do item 6.2.19, quanto a desobrigação, pela Concessionária a partir do presente 
instrumento, de implantar e manter o sistema ISO 9004-2, ou qualquer outro, 
para que não haja conflito com as normas de regu lação da Agência Reguladora. 

(iii) O disposto no item (ii) acima se aplica também, ao que couber no Regulamento de 
Comercialização dos Serviços (Anexo V), quanto a desobrigação da 
Concessionária. 

CLÁUSULA QUARTA - Fica acrescida ao Anexo IX (Termo de Entrega Definitivo), do Contrato 
de Concessão firmado em 02/06/95, com seus aditamentos consolidados no Termo de 
Aditamento nQ 12 ao Contrato de Concessão, a seguinte área de propriedade do PODER 
CONCEDENTE a ser destinada a construção de um Reservatório de Água Tratada: 

Inscri ção no Cadastro Imobiliário: 3323-001-000 - Endereço: Avenida Professor Antonio 
Prince Rodrigues, nQ O -Área Institucional 5 - Bairro: Parque Residencia l Santa Eulál ia 
Área do Lote: 2.181,86 m2 -Área de Edificação: 0,00-Área da Piscina: 0,00 
Fator Topografia: - Fração Ideal: 1,0000 - Face 1 
Fundo Médio: 0,00 - Topografia: Plano - Setor 23 
Situação: Meio Quadra -Alugada - não Tipo da Construção: não há 
Ano da Construção: O - Categoria de uso: Área lnstrt cional - Estado de Conservação: não há 
const rução. 
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TERMO DE ADITAMENTO N2 13 AO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 

DE LIMEIRA- SP - REVISÃO ORDINÁRIA 

CLÁUSULA QUINTA - E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Termo 

de Aditamento de nº 13 ao Contrato de Concessão, em seis vias de igual teor e forma, na 
presença de testemunhas abaixo firmadas. 

J NICÍ 10 DE LIMEIRA- P 

PAULO CEZAR J 

1 
ODEBRECHT AMBIENTAL - LIMEIRA S/i. 

.fh /1~ 
GUILHERME r MlcNA PASCHOAL- Diretor Presidente 

v ! i 

ROGÉRIO TADEU .. ~Mos SARRO - Diretor de Concessão 

~ ~ 
AGENCIA REGULADORA D S SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS 

PIRACICABA, CAPIVARI JUNDIAÍ -ARES-PCJ 

~~-Presidente 
TESTEM UNAS: 

Nome 
RG: 
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ESTADO DE SÃO PAULO • BRASIL 

ANEXO 1 DO TERMO DE ADITAMENTO DE N2 13 - REVISÃO ORDINÁRIA - CRONOGRAMA DE OBRAS 

% 
ATIVIDADES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Concluída 

Bacia Água da Serra: Tratamento completo 100% 

Bacia do Graminha: Melhorias nos interceptores e coletores do sistema atual 100% 

Bacia do Graminha: Implantação de interceptores e emissário-licença 100% 

Bacia do Graminha: Implantação de interceptores e emissário-Obras .. 0% 

Bacia do Graminha: Nova Estação à jusante da existente 0% 

Bacia do Tatu: Despoluição Margem Direita 100% 

Bacia do Tatu: Tratamento completo S0% 

Bacia do Tatu: Secador de lodo 

Bacia do Tatu: Tratamento tisico-químico 

Bacia do Tatu: Tratamento secundário 

70% 

60% 

40% ~1~ 

/ 



ANEXO 1 00 TERMO OE ADITAMENTO N' U (TREZE) AO CONTRATO OE CONCESSÃO OOS SER\llÇOS OEABASTEOllENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS 00 MUNJdPIO OE UMElRA 
PIANO OE INVESTIMENTOS 1995. 2039 (Em R$ mi •OM) 
ANO BASE: 11195 
TERMO REVISADO- REVISÃO ORD:NÂRIA DE 201' 
R$1 I000 

2012 2013 
2.j_0.19. _ 1,372. 9 

1 
1 

1,3 

2'U' 182,09 '·º' 3. 21,61 

125.50 281.40 '20.20 1.la&,22 1Al1.3t 1. 1&3,57 738,U 

l" 
l" 
.l" 
iI 
1 
L:Jsi1t•ma d• Es.golos sãnruriOS 

ra Tnltamtf'k> •UI 
IS Ar.tq!S • ()et.,t -.. 

DfW,...o-.. 
cie Recese 

• HdtõmettOs 
'I • • Harowar• 

'' Ve""doa e ..... 
33' Programa dt Renovação de &::;uroam•nio& da ()ptraç60 

'-'-~ IPKU1eta • Pnl'lte sotwe Ri 
ln11n1r em Gale.rias • Bacia dD T •tu • Ra1 

ITEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2009 1 2010 1 2011 1 2012 1 20U 

TOTAL GERAL 1 5.250," 1 3.115,171 u11.•1 I u11.21 I Utt,U I UCW,191 2.Ul,571 5.110.21 1 5.07&,17 I UU,23 1 2.15',1' 1 2.03,,07 1 U05,t2 I &.011,01 I Ul7,05 1 UI0,361 "'"·3• I "397,U 1 U3',UI 

r:f ANO 1911 11t7 .... 1111 2000 2001 2002 2001 20CW 2005 2001 2007 2001 2009 2010 2011 2012 2013 
IPCA-E ANUAL 9 .91% 552" 1 55% • 92" 5,03% 7,51 % t1H" 9118% 7,53% 5 ,87% 21l5% ' 311% 810% ' 18% 579% 8SS% 5,71% 58'% 
ACUMULADO tei,n 1115.°" 117W 128.• % 13e,14Mi 1484" 1838% 150 1% 193 ª" 205,0% 2 11 °" 2202% 233,7% 243.4 % 257 5% 27"'" 290.2" 307 

OBSERVAÇÕES / J)_ OI wlores de 1995 a 2008. re.atzldO&. encontram M nas d~ lnanoMn da emPfMa 
O. vaaor .. de 2009 a 2039 constam no An-.ro 1 eo T tono de Ad.tament.o rf 10 ao c:or.tt·a:o 01 ~ dol MMÇ01 de abasteamento de igua, alfN 1 tnrtam~to <H 91QOlol ~do mur.clpo de u.n.a 
Todas u informaç.Oes estão na base do •no O• 1995, dtf.aoonldOI à lPCA-E (1ndice dt l"U)i.lste do Corttato) 

rf. / ( s cf ~ 
-

\ 



AHEXO 1 00 Ti:RllO DE AOITAllENTO N" U (TREZE) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SAHrTÁRIOS 00 llUNICIPIO DE UllElRA 
Pl»IO DE INVESTMENTOS 1;95 • 2030 (Em RS mi rtM) 
ANO BASE. 1995 
TERMO REVISADO· Rev.sAO ORO:NÁRIA DE 201' 
RhlOOO 

247,35 

16.f 
~19 

2.38 1,87 2 .178,40 
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ANEXO Ili 00 TERMO DE ADITAMENTO N' 13 (TREZE) AO CONTRATO OE CONCESSÃO oos SERVIÇOS OE ABASTECIMENTO DE AGUA. COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS 00 MUNICIPIO OE LIMEIRA 
FLUXO OE CAIXA 1995 - 2039 (Em RS m• rtl $) 
ANO BASE 1995 
TERMO REAJUSTADO · REVISÃO ORDINÁRIA DE 2014 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
2• 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

RECEITA 
DESPESA COBRANÇA ANO 

BRUTA IMPOSTOS LIQUIDA OPERACIONAIS USO DO SOLO 

1995 9.103,00 (517,00) 8.586,00 8.860,00 
1996 16.238,72 (997,50) 15.2•1,22 13.• 92.81 
1997 16.963,11 (922,48) 1s.o•o.6• 12.902,64 
1998 16.551 ,07 (74 1,83) 15.809,23 12.• 75.S<I 
1999 15.386,54 (865,70) 14,520,84 10.202,05 
2000 14 260,32 (807,18) 13.453,13 9.742,87 
2001 17 579,52 (971 ,52) 16.608,00 9.742,28 
2002 19 727,69 (1093,41) 18.634,28 10.856,01 
2003 22.627,08 (1 324,97) 21.30.2,11 13.616,9<1 
2004 22.438,33 (1 285,38) 21.142,96 13.642,88 
2005 23 606,93 (1382,17) 22.214,76 14.788,34 
2008 24 831,7• (l •73,93) 2.3.357,81 14.926,77 
2007 27.577,60 (1812,38) 25.765,•3 15.965,1• 227,02 
2008 27913,17 (2 168,54) 25.724,63 16.458,25 •2.79 
2009 27 836,62 (2 9'6,14) 2'.938,48 15.723,07 167,21 
2010 29 635,16 (31611,83) 26.665,32 17.340,5• 281,52 
2011 30.597,04 (2 863,44) 27.733,60 16.041,80 287,61 
2012 3 1.500,03 (2 944,09) 28.555,9<1 17.770,8' 292,73 
2013 31 .498,73 12 9'1 88 28.557 05 18.747 08 298,58 
2014 34.860,63 (3 228,•8) 31.654, 17 17.917,63 307,80 
2015 38.307,53 (3 543,45) 34.78<1,08 18.533, 19 310,87 
2016 39 609,92 (3 863,92) 35.948,00 19.163,29 313,98 
2017 40 970.09 (3 789,73) 37.180,35 19.752,15 317,12 
2018 42 362,115 (3 918,57) 38.4'<1,38 20.428,02 320,29 
2019 43 759,96 (4 047,60) 39.712, 16 21.101,89 323,,50 
2020 45 130,78 <• 17•.60) 40.956, 17 21 .765,09 3.28,73 
2021 4$ 473,91 (• 288,84) 42.175,07 22.41',10 330,00 
2022 47 787,84 (4 •20,37) 43.367,•6 23.050,58 33J,30 
2023 49 071 ,42 <• 539,11) 4'..532,31 23.671,58 336,83 
202• 50 323,54 e• 854 13> 45.668,61 24.277,35 340,00 
2025 51 543,41 <• 787,77) '6.775,65 24.867,53 343,•0 
2028 52.730,37 (4 877,58) •7.852,81 25.4'1,78 346,83 
2027 53 833,96 (• 98<1,27) •8.899,69 25.988,88 350,30 
2026 55 003,85 (5 087,86) 48.915,99 26.541,69 353,80 
2029 58.089,81 (5183,31) 50.901,50 27.067,08 357,34 
2030 57 141,96 (5 285,63) 51.856,33 27.576,11 360,92 
2031 58 160,18 (5 3711,82) 52.780,37 28.068,72 38•,52 
2032 59.154,78 (5 471 ,82) 53.682,96 28.549,81 368,17 
2033 60.095,86 (5 558,87) 54.536,99 29.005,20 371,85 
2034 61 .013.98 (5 843,79) 55.370, 19 29.4'9,39 375,57 
2035 61 .899,53 (5 725,71) 56.173,82 29.877,82 379,33 
2036 62 752,93 (5 804,85) 56.948,29 30.290,70 383,12 
2037 63 574,99 (5 860,89) 57.694,31 30.688,•1 38S,85 
2038 64 366,04 (5 953,lle) 58.412,18 31.071,12 380,12 
2039 27 136 23 12 510,101 2•.626, 13 13 059 33 164.•7 

TOTAL 1.748.3'9,U. 1153.689 621 1.595.679,43 903.025 37 10 .. 43508 
17 269,96 ------839828,33 

ANO 1996 1997 1998 1999 2000 
IPCA-E ANUAL 9,91% 552~ 1,65% 8,92% 803% 
ACUMULAOO 109,91% 11598% 117,89% 126,41 % 136, 15% 

OBSERVAÇÕES 
Os va~.ores do 1995 a 2013, realizados, encontram-se nas demonstraç6es finanee1ras da empresa 
Os va~ores de 2014 a 2039 foram prq'etados conformo premissas estabelecidas em documento especlfico 
Todas as Informações estão na base do ano do 1995, defladonados à IPCA·E (IOOice de reajuste do Conlrato) 

OUTRAS 
REC.IDESP. 

571,00 
615,87 
814,51 

1.6•5,76 
5.298,06 
1.623,48 
2.916,18 
5.090,37 
(210,56) 
937,89 
880,96 
973,16 
273,83 
727,82 
101,66 

(8,50) 
598,01 
393,31 
499,99 
348,81 
383,08 
396,10 
409,70 
423,63 
•37,60 
451,31 
464,74 
477,88 
490,71 
503,2• 
515,43 
527,30 
538,M 
550,04 
560,90 
571,42 
581,60 
591 ,55 
600,96 
610,14 
619,00 
627,53 
635,75 
6<13,66 
271 .36 

36.975 13 

2001 
7,51% 

146,37% 

OEPREC. OUTORGA RESULT. IMPOSTO RESULT. 
SAAE 1 ARES.PCJ Antes do 1 R OE RENDA Ap61ol R 

AGUA 

8.00 0,0% (853,00) 83,00 (946,00) 4,598,30 
1.097,83 0,0% 34,72 39,78 (5,06) 2.261,49 
1.293.73 0,0% 1 029,75 153,85 875,90 1.303.38 
1 531,01 0,0% 158,93 22,95 133,98 2,01 0,95 
1 581 ,58 0,0% (2.560,85) (171, 17) (2 389,68) 637,76 
1 583,12 0,0% 523,58 82,78 430,77 812,13 
1 398,55 8 ,8% 1.427,77 1 123,24 (340, 19) 1 463,43 2.291,44 
14$1,60 92% 1,712,90 (586,61) (348,35) (237,25' 1 691,31 
1613,93 9,1% 1.934,66 4 347,14 U05,32 2 741 ,82 2 239,51 
1 812,93 8,1% 1.915,64 2 833,51 1.027,86 1805,65 8"1,"11 
2 370,04 8 ,1% 2.023,91 2. 150,51 728,12 1 •20,69 584,10 
2.285,42 8 ,3% 2.162.•6 3.010,00 721,77 2 283,23 862,49 
2 140,98 8,5% 2.4'6,99 4 711,43 1.564,37 3 127,05 615.21 
2 322,52 8,5% 2.4'6, 12 3n1,11 1.225,83 2 501 ,.28 1 550,95 
2 344,65 9,6% 2.393,48 4 208,41 1.754,59 2 453,83 2457,19 
2 449,73 9,5% 2.533,21 4.088,83 1.0112,05 2 996,78 163,94 
3 263,66 9,5% 2.634,69 4 907,63 9111,46 3.918,37 1 917,23 
3.043,57 9,5% 2.712,82 4.342,87 1.321,30 3.021 ,38 2 168,79 
2.680,73 85% 2.712,92 3.617,75 938 32 2.681 43 1.372,39 
2 078,74 9,9% 3.133,76 7.867,44 2.67•,93 5192,51 1 180,24 
2 497,45 9,8% 3.408,88 9 632,61 3.275,09 6 357,52 4.361 ,99 
3 082,86 9,8% 3.522,71 9.467,06 3.218,80 8 248,26 4.760,94 
3.292,32 9,8% 3.6<13,67 9.765,36 3.320,23 8445, 15 2 673,52 
3 879,83 9,8% 3.767,55 9 827,08 3.341,20 8 485,86 2.929,51 
3622.22 9,6% 3.891 ,79 10.335,16 3.513,H 8821,21 2.894,97 
3 700,96 9,8% • .013,70 10 698,36 3.637,'5 7 060,93 1 484,93 
3860,58 9,8% 4.133, 16 10 951 ,72 3.723,58 7228, 13 2 079,76 
3 343,82 88% 4.250,01 11 911 ,77 4.050,00 78e1,77 1 176,82 
3 196,82 88% • .3641, 17 12 472,81 4.240,H 8 231 ,82 278,16 
3136,77 8,8% 4.•75,52 12 935,73 4.398,15 8 537,58 1 401, 18 
3 208,70 9 .. ~ 4.396,91 13.442,67 • .570,51 8872, 17 2 075,48 
3 215,52 9•% 4.498,16 13 823.21 • .6H ,81 9 123,32 1 017,67 
3 285,72 9,•% • .596,57 14 148,38 • .810,•5 9 337,93 1 012.51 
3 3&<,6'4 9.•% • .692,10 14 413,72 <1.900,68 9 513,05 991,03 
3 589,33 9,4% 4.784,7• 14 542,11 4.94',32 9 597,80 427,93 
3 978,28 9,4% 4.87•.'9 14 497, 14 • .828,03 9 588,11 646,18 
4 208,58 9,4% • .961 ,35 14 595,58 • .982,50 9 833,08 427,93 
4 230,46 9,4% 5.046,20 14 696,67 5.064,87 9 831,81 
4 255,38 9,4% 5.126,48 15.177, 14 5.180,23 10016,91 
4 285,36 9,4% 5.20•.80 15.444,93 5.251,28 10 193,65 
4 371,38 9,4% 5.280,34 15 645,98 5,319,63 10 326,35 258,76 
4483,44 9.• % 5.353, 14 15.830,36 5.382,32 10 •48,04 
4 599,82 9,• % 5.423,26 15.960,11 5.428,4' 10 533,67 
5 427,95 9,4% 5.'90,74 15 367,83 5.231,88 10 158,00 108,96 
4. 173.03 94% 2.314,86 4 843,09 1.578 85 308444 84$,16 

132.412.36 141704,65 369.126,82 124. 158 08 24'.867 74 63.590,70 
114 8<17,09 72 044,16 --- --- ---57 579,07 . . ·-- --14 "155,09 

2002 2003 20CM 2005 2008 2007 2008 
11 .96% 9,86% 7,53% 5,87% 295% • ,36% 6,10% 

163,91% 160,07% 1!13,63% 205,00% 211,04% 220,25% 233,68% 

INVESTIMENTOS CAIXA 

ESGOTO OUTROS TOTAL 
LIQUIOO ACUMUL 

SIOep111c. 

28.64 625,50 5.250,4' (6 188,44) (8 188,44) 
933,89 3,195, 17 (2.102,4 1) (8 290,85) 
831,0 1 582,44 2.516,8 1 (347, 18) (8.836,03) 
294,87 175,59 2.•81,21 (8 18,22) (9 454,26) 
245,64 308,33 1.191,93 (2 000.03) (11 454,29) 
182,09 109,98 1.104,19 889,70 (10 564,59) 
514,91 125,22 2.931,57 (89,59) (10834,18) 

3 137,54 161,38 5.190,21 (3 965,87) (14 600,05) 
2 S56,08 281,40 5.076,97 (721 ,22) (15 321 ,27) 
3821,81 199,16 4.862.23 (1 243,86) (16 564,82) 
2 165,53 104,50 2.854, 1• 938,59 (15628,33) 
1041,99 128.59 2.034,07 2 539,58 (13 083,75) 
3 370,51 420,20 4.605,92 662, 11 (12 428,84) 
2 533,80 1986,22 6.071,07 (1 247,26) (13 873,90) 

518,47 1 491,39 4.•67,05 331,'3 (13.342,47) 
3 292,07 1224,35 4.680,36 766,1 5 (12.576,33) 
2 086,70 860,41 • .84',34 2.335,69 (10.2<10,64) 
1 365,57 863,57 4.397,92 1.667,02 (8.573,62) 
2 623 82 736 63 4.934 6<1 427 52 18.148 101 
8.286,51 546,34 8.013,09 (741 ,84) (8.887,9<1) 
3689,17 818,64 9.048,00 (183,03) (9.080,96) 
4 413,77 637,07 9.811,78 (•80,86) (9.561 ,82) 

366,21 720,94 3.760,67 5.976,80 (3.5M,82) 
2 303,08 559,85 5.792,2• • .373,4' 788,8.2 

•30,34 717,77 4.043,09 6.•00,33 7.188,96 
1 451,18 7'3. 19 3.679,30 7.082,58 14.271,54 

538,98 2.618,7• 8.481,95 22.781,50 
121 .•2 6&7,37 1.965,61 9.240,08 32.001,58 

1 228,25 591 ,18 2.095,58 9.332,95 •1.334,53 
62•.73 2.025,91 9.648,45 50.982,97 
511 ,19 2.586,67 9.485,20 60.478, 17 

441 ,74 553,98 2.013,39 10.325,45 70.803,62 
582,86 1.595, 17 11 .008,48 81 .812, 10 

121 ,42 553,98 1.666,•3 11 .211,26 83.023,36 
2023,13 574, 11 3.025, 17 10.161,98 103.185,31 
3 186,55 541 ,89 4.374,62 9.168,75 112.355,06 
1 411 ,79 553,96 2.393,71 11 .4'7,85 123.803,01 

574, l 1 57•,11 13.•88, 16 137.291,17 
602,79 602,79 13.668,•8 150.960,66 
553,98 553,98 13.825,03 1&<1.885,ee 
531 ,32 788,08 13.909,63 178.785,32 

40,36 554,33 59•,70 1'.31 6,78 193. 112, 10 
60,22 554,83 61• ,91 1'.518,59 207.830,69 
40,36 789, 11 936,• 6 14.647,50 222.278, 19 

646,18 6.591 28 228.868 47 
59.335,U 25.5M ,01 148.510,65 228.16847 

2009, 2010 2011 2012 2013 
4, 18%' 579%1 6,55% 5)7% 5,84% 

243 ,4%! 257,5%1 274,4% 2902% 307,2% 

ffr 
]-

6~ ~ 



Limeira. 23 de dc1c111bro de 1014 

/Í~'· o~:cR~. I o :-,w 507. u~. 19 m : l)E'lt!\lllRO li~. :OI~. 

~ l'A Ul.O Cl-.~A H J l\NQ l lE IH A H AUl l'lt . f>rcíe11u 
-·-- Mum ... ·ip.il tk' l .11ncirn. L'1J11ltl de Si4) i•:iult•. 

/\O hXERCÍt'lO ,ir"'ª' lunçÕ\·"· \' lll :it\'~io ;b t.lh.po~.i~·~)c, k~~1 1 ... 
CO~SIUE"A:" OO ;• 'Iº~ t.11 .. pr.c" 1 c1 0rf!5nka do M111rn .. fr10, cm .. cm. 
.Jrt1~'"" 81. XII e 1.ax. ~ .i•, e 
('0'\:SIOERA~lK) o , ·onh . ..SJ.:l d1.• Pr·~c-.oç.o AJmuu_\Ulhh• flh'Cu.:ol>tfo 
cm !~ Je outuhm de .!OI.&, ~oh n• 4 l 1 l1 

o F.J:...R..E.li: 
\rt.. 1• t=-.:a a.1onntb a Gcr.aklo H1bctro t 'ilho. ~ aao rt1'f'CXnudo P-• 
Gcrakkl M.1bc&ro Filho. a ut1b1..1Çlodohcm públk..--.:l. focallT-.kl n.J A\cnkl.J Dr 
Antonio de Luna n• l.\S. l'atqUC Ro.Kk:nc.·iaJ Aeroporto. n• cbui de l'i de 
Uc1emhmde 201-' ~llé 19 dcj:mcin1 de ~15. p:trJ rc.ali1.açindo C\'Cnto J'11n1uc 
ôc IÃ>rr>ÕC> • "H~A ... 
§ 1• o cvcn1oocorrcrá Jh) 1n11::n~i:11u tle 19 de dc1e111hrodoe 20 14 tt llJ de 
J <1 ncim de 20 1$ , com funcion 1;1 111cn10 Jo Par~uc. ia.' M:.11111\· ldrn,, no 
hof~fio da_, 19h b 22h: .11t>' '~h:ulu,. no horário das 19h b .. :!lh. e lllh 

domingos e fcnaJo). d~' ISh 1h 2lh. d1>4x.1nibi liundo a d1 .. 1 11bu1ç~ de 
inj;rC>SO!> p.1.11l ~rcm dwc:to ... p.:1ra o Cenlfo Comunuir10 OJ«10 Ocs;~n e 
l:.rnr!>IO Kuhl 
t r ,\monQ~mcOO.rnon1~mck"'rqui~~noc'C.'-JnO'à rnl11aiç;io 

do C\CnlO. fie.ar-lo~ ft"'PUl\)abthcbJc úmca e csdu'1'<11 do '"'"""..adoc" 
\rt.? Cum a rrc-.cnlc ~Uh•nt.MilfO, ,1M;•·:o< .. .auturu...a .. .a 
1 nl•r pda ª'('a. m .. 1ucntkh• cm pcrtcUa\ •:"°'·hflk' dr h1l!1tnc c 
'-C#UUl"'':t: 

li . .11c1kkr j, 110cnr.1 \il<'' iji" rnJ!dfh 1é,"11111.·o" J.111 Pn:íc1tur11, 
111 • ptl)\'uk:l'1'.·uir ª' 1il'<'nç11' n~~t~'"'"ª' j unM:.. Munklr:allthltc~ 
1 V • lfC\'\1f\i!f o Joi: .. I 11111' mc,m.4' \'undiçt:..!' no •1ual foi l.'nrrl'JUC: 

\' • fX'Hniur t.) ,U.~\'O ln CJtolfllO C lhiÍíll' ti hlilJt~ ' "'- 111u11fdpc.' lltH JlllC .1 

rc.tllllÇ~ &l C\cnto 
Arl. J F1i;-.r 1\Cnta .. Munu,1pi11' 1J..J...- Jc C\cncu:al ônu.' c tC'fl''"':ah1h1.l •• ilk' 
cx1und~ de qua.~rr n~l\ln:1.1 ck .. oHcnlô Jo C-\tftlO:. ~r 1'C•h1..i&J 

\ n • ..i A 1-n=~nte auhm1;:1(*• ,1c u .. c- ,Jc cadter fDlUtto r ruru1t1• í""" 11.J 
rocJcnJu !>Cr IC\\tgad;a .t qu .. t'iUCI ICnl(tv. nttdunlt llll(I('\.,( iJJ 

AJm.1r\u.ttl(.io. 
An S Estt 0tttt10 tolnr tm \if.:or a panfr d t 19 dr d«'1tmbro dt-
2014. 
l'.\('0 \ll'NICIPAI. U .... l.l~tl·:llt A. :a<'" dc1cnilH' , h:.' do rnt' ,te 
tkn:mhro .k. 11 110 tic <to•" 11\11 e c.,ltlr7C'. 

PAUi.O CEZAR Jl lNQl ll~INA 11/\ Ul('ll • l•1cr ... ·1tu ~1 11n11.11,al 
PUBl .• IC.:AOO 110 Ga.hloc1c ,1, , l'rcfc1hJ Mu111c11»I de Umr1rJ, :au' dc1co1.1\C 
d1J\ do n\& .~ d.!1~mhm ,i,., aftl.\ '~(!'°''mil t c ... 1M1~. 
MARC:OAt:Rlt l.IO \1,\GAl .llÃES FARIA JllN IOR 
Chck de (i:lh1nccc 

r,;;,·\ 1 ~r- PREFEITURA MUNICIPAL OE LIMEIRA 
~ ,,:>.' Secrelarla Municipal de 

~:!'!:!" Mobilidade Urbana 

l' OIJ't\l.;lj• 116 OE 18 Uh !)!ltt \lllRO l!f ' !lH 

Anílrê.a Jõl!J S•1:1cli! .... Scc:r..:um.a ,\tu1fü' '1li~l de Motillitl.idc 1 1h.1na 11.J 
l'r~(cnur.J \1unu.'t(Xll Oc Lun,•lfJ_ b rJdo Jc Slo Puulo. 
U...intSod.:a .. .1u1t>u"1·.c:, \jUC lhic ,,,o rnntcrtJ:&!> pela l .ct n'* 21 ZN'-> 
' "" 'ahl..Y :1 r.'(k,, 'lº"" \m:m h rw-e-.cnic tOITAI.. ou dele 1.1mhl.'\:11n .. ·n•o 
IJ\rl'l'Ul. "flk IK..a noltf k..S-t o ("fl11""'c."Ór"1 1n(rac,'!f" i:t~NC ó!h.ll''' 

S4n l ft("AÇ\o ' "" 176WOH 
.... .,-e· RQ:.\TOAl,GL smCLAUS 
t..nd..'"f'C'\": H:wi (..JfWlO. ti),? ... J1t Rc' \ tto '-"""' fl;lffibu)"Jlll 
ln>Ln\,i(.--.. Ca..b.st.ral ~ .10.t~ 0117 O(VJ 
PrrtÇt.."'"'- 41.i.(.'\.\flJ 
Ao-. Jc:z('SS(lt tli:i.' dom~> Jc :-:•'\tlllbro de do1~ u:1l e qua1ot1t. fi4·1 V S:i 
noMiracb :i CX'-'."1Jl-3r C1\ll \ll\)\"~c1 e C'c•n'\CI"\ ãÇ:.O &,, Pl,f.tit10 J~lbJic,1 
O n~" ,·umprrnwm1• tia rrc .. cnl\' nu1ifo.'tu;â1• .. ,·iurc111r~ 1111,11111 tle >t~ 
1 Nó.67 ~um JTiil. 11-cunto" e ncwc:nl:a e .. c1 .. rc;i1, e ~c-,-.cnrn e i-crc 
1.i:lll:lH1--). ál~m d .: oUff;j' ,,.~·ri.e ... (lfC\ l\(!l\ cm l.ct' t lf1Jh/ti"J. 17h li~ 1 

e .a .H~l2M~J. 
.. hl port.1nt•) Tk.>ClltC.:a...kl. r.a1a l]UC íCiUlatt7C .. S.lt\l.JÇlv. no Jltlo\/O de lfl 
hlaJ d1..._,_ :a \'0014 J.i J..i1.a ,fr-: po~ ...... ~M> tbcc N1tal 
PRU·&ITT R/\ MLMCIP·\l.. OL LIMLIRA~ ...,.. Otl\Jth.1 Jü, J.• 11~ d.: 
rxun.h'v de Oo6 \ Ili e Qu .. r,"fft 
.\u.• • Andn:.;. Julia Soan.-., • \4·1.n."Cbu \tun ..... ,p:d de \lohlhJ.ak: l.1~n..a 
Ant • C.J11Hb M11,\•1lo.1 Jc Ca1t1~i• Dne1014 Jc T1~n .... ll• 

1:.UITA I N" 117 Uli IX pt:: l>EWJJJl!O !IF 2014 

1\ndrl'<i J úlhi ,S,,.irc,, .S"'"-"":1~1111 Munic1pJI t.lr M11tuli<la,k l11hanu da 
f'1t le1turu ~1u1111.:ip.al dr: L11nc11 :.i. L-.taJ..• Je São Paul•' 
L'~1n,J._l d.1.., ambcnç°'-"' 'Ili\' lhe ..J;•c.'<•ntendA., f'Cb. J.o n• ~11/'l'J 
1 A.1 -..aha .J tído.. que \HCrt1 t• f'"''('fUC tlll Ír\L ''IU tkk: "'°''"h..'\:1tUC:nli1 

ll\Cllo'.IR QIX' r... .. llOlJla..""" o ""''í"'t:C....., mf1 .. hx con....unrt .d)ola\O 
1!.0llUCAC\O y 1mno1:1 

Jornal Oficial do ll lunidpio 

~OllX' -"'AMAK IA 'ot /.AC \IARCIAl-0 
CnJere,-.1 Ru.i Hf11o.Ull.nt' Montelll' de.• \tuuc .... ~.v, 
ln_-.coçlo Cad'L,lflal 1~()'o 1 7 (100 
l"m.·e,~·: 41) 6J2/14 
'"'º' Vantc e QuJtn' d h1, t l(1 111 .. , ,,._. J\1'\c:'nth«) de ti.li' mil e •111,ttlf/t', 11<:.i V 
Sa. 1\0l.ifü':IJ;a .i CAtc:uu1.r Ct1 1\\,\!í\'ll\'~O •lo Pa.~\,\!io 1'1Mc,·c\ 
O nlocun~pnmcn101L.1 1111c-.cm~· rM.'l:1fi..:.;içjo:ac:.rrctarn mu!1..11k' K' 1 \')6,h1 

1um uul.tn:'m1t-"""c n11\cor.1e'l""1.:.a,c- -.c.~nlac \Cle ... "·1'lCJ\tr..1 •!tmüc 
ºº'"'°' "1l(ÔI."'- ("«\t\llL\Cm LC't\ 110.:l(l.'()il, Pt..:\.'~I e J H5J!flf).)4' 
t-."a ~lU lltJCIÍh.ôlJ.l. ('l.lC. 'IUC u:iu?anti: .1. \.lbU\~'· OI• r<.l/•I ,ti..· 10 
(Jc:'l) d:JA :!1 \'\Jld.Y J.a. J..,,cJ ~~ ~j ......... ~ Jot:r C'J1L&J 
PRl:.FE.ITt'RA ~H. .. :..ICH'\L Ol Ll\ll:.IRA 31,1) Ocll.llh' da.h dil IOC\ Jc 
lkl--"11".hru Je °'""' \111 ~ Qu.1'1uot 
\ 1q · AllJrfa Júh.a ~M~ • SccrttMli ~hlnK'ipod U: Mot:•hbk l.rh.tn.:i 

A.0.1 • Camil.3 ~h)ltno de C1m1t~('I ~ l>lrc10fJ do: TrJ1~1tl' 

F UITA I rs· IUS U E Uf V t Ut'ZEMllKO n t 10J.f 

Andcf1 Jllh;i SNn""· Sc1.:1ccJrn1 \lu n1c1ruJ de l\lobd!'hJ< l 1h.tn.1 d;, 
Prrfntuu Mum,ir:.l de l un ... ·u.i. I \loklo ,k 54,, V:iulo 
LJ~ d.a_-. Jdnhul\I~ \l'IC fhc' \,,Ht \'-lftfcf1J.a, pd .. lc:1 n" l J 2J.\~~ 
faz ~btt .;a loJo-. f.f'k: \1n:m '' l"f't'\C'nCt tOITAL ,..., ..kk u >nhi.....-11ncn10 
lt\f'fCllL. QU(' ftc:a nohlk·aJ.• O p.-1'f1n.atl0 tntfMOf ~-on..a.>nf(' ..1\11,0 
:>OTJOCACÁO :-.• 128U!O.U 
' omo:AVU.1:0.:0 l'~H~ I H,\ 
t-J-1dctt'Ç'' H:1,1n Ah .-ro l 11nl., .!1.')' - C .J k_c,.Jc.,,..tal. \ U.h'lf I)' 1\111lr,·~ 

ln"'-Tl'flo CacJ ..... u-al : ,1Jf12 02-l 000 
P11icc.,,,o:-l\.l.(>' tlt l 
1\ l'' Vfo1...- e Cn-...:od1ihtlo:1 tt~'1ic l\'m\'inhr1,~l..· 11!11, mil,. tltlllh•lli..', Íll'il V 
S:.. ootlfü.•oJJ .,1 C'Att.l.lbll R~'\.un\11 uçlu tl.1 P. ..... ...ch' l'Uhhc;ti 
Onion1mrnmcn1otb (lfM<'nl<' not1lk'll\'3ôan'rcuro1 rr.1.1h• J..· K' 1 t1>().67 
(um m1l. t1c1l:nW.. ~ omcnt• r ><•-' rt'.u' c '<'o~nu e ~1c ,<cnca\,l'loj, 11•~m ,i.: 
uuaü s.:LDÇ\'\o. J'lf('\l"J,' cm la~ 111>.KJ69. lib.WI e J 3l'.V!OOS1 
hc• p._'fhnk> OOCJÍh.adu. par.a que fCfUlattli" :11 \Jl\Ullj.)O lll• Jlf.llv Je 10 

1JCJ1 t.h.b • .1 wn&ard.i d.t• de p.ih'~.k• &.."ccJ1L&t 
PRE.1-CJTt:RA \tl 'ICIPAt Pl-. U \IURA . .M't\. 1X1v11v J1a' J.., iti~ de 
Oc1Cmbro de°'"'' \til e Quat.'lf7c: 
Atq • Andréa JJt. .. ~, ... uc' lic,"lct:&nill Mum .. ·1p.a1 Jc ~11~lt1.l..Jc l rh.m.11 
A1'1 º Ca.inlU More"no <k Cam-Mgo • l>i~INl'l lk l rfin,1t1• 

WI íAI ti ' 119 UE IM 1>1::..l.lt:l.t:AlllBO pt: ZOH 

1\li<.h t=a JJhA StMr(.,, Sc ... ri:11r1.1 Mu111 .. ·1r;il de ~1ohllu.l.1Jt l rtun.1 1.b 
Prclcirur:11 \ 1unio(M! Uc l.ur.ctn. t-.... ;akl de S}o P.aul,., 
l ~ (b .. lmt'IUt\"l'c .. '4UC k 'io umfmc.b..." pd• t ... ., 11• 21 :J'i'JA) 
f·v !>.lbc."r a k.ltJ.~ 'IUC \lftm u J1'C-e-tlCC l:..OITAL uu dc:k u•nha.lllk"t~h, 
tnat:m. que: hC.J °'"1ti(:.-ji., ,., l""'Pr'lcúri.-... 1nfrnt1v '"'"'"'-'ntC' Wt\•' 
~01 !f!CACÃO ;y !Wl?QU 
~<•1>e: CRC.SLL"OJO,\O l'l:o.'10 !JOS ~A:0.'10S 
t'-ndcro."O: Ru.1. lt1,.~-él't\1Au&u'10 CINC'lh 13 - Jd !>antJ t\tk:1 .. 
ln"'(.nÇio C11tl.N1.JJ Jrt~ .l 0~1 cm 
PrtiCC"\.~·o; 50 334fl -l 
MK Cmc;·CJ d1;h dn 111t, tic Nm('mhfo de 001s nul e llU;1111f1\', tk:. V SJ. 
1'k'l1fic,:1KJ;i ;i C'\C\\ll;ar C'1111 .. 1r\l\lll11 1~• Pu'-..CIO ~hl1u1 
Ou)c.H"U111ptul)(1UOd.af'f'C'"e111c no11fic1tÇJu:tcanctaroi muho1Ji: H.~ 1 '""'to? 
tum mil, m.~1cn11,.. e 1lCJ\t·nti1 (' M'i" rc .. ., e ~scnL1 e '-(fC ..: .. ·m•H•\), 1!cm Jc 
ourr-.i..' '°"'..X... r"C\1 ...... (Ili l tl' l lf-"'t.'69. J7/..WI t" ..t \J.V.!1)U'-l 
h •. ";l porUnt..1 r.-c1IKJ~'. p;in11iuc rc1ut:so1c .l "''f\IA\ .. •. ,.,.., piuo d.." 10 
hk1) dias. .1 ,..._.nrAtJl J..I• di.~ puh!.9'.">i;lo J...--....ac cJ•bl 
V}U·J·0HI' KA \1l 'lflP.\I t>t- l.l\IHRA, ,a,.. l>c,.-.h, 1b.i .. t"' Hh.." tk' 
lk7C1r.bil ()(> ""'""' ~hl C" f)ulfMC' 

Ar1.1 • Ardct.; Juh.i S4J11.,_·., S«n:Un• ~hm...._.,J'-11tk \h>h!lk&..1':l1tMru 
Arq•('..;J1111l:& ~1tlfL"llitl tlc Cauur~•' • l>lrtl<"11 de l ri.n\114• 

TRIDUNA!. OE JUSTIÇA DO ESTADO OE SÃO PAULO 

Ja:oót Olt9':0 da4 • Va111 Ch'tllda ~.KaÓI llf"IH'i 

R 8wlJor».C61·Cer.)(»lr..er.tiSP ·CEP 1~0.181 

roner11 H9l ~•?-5000 - E-Nll "'"*~- t0ptw 

EDITAL PAIU CO,llF.C!\IE:-0'1'0 OF. Tf.RCURO\, h:\Pf.UIDO 
l>OSAlTfOS OE l''H .ROIÇiO Df. ISAl:fl'ó.\ 111 l: ' O Ili. '01'7.\, 
REQl:t:RIOO l'ORM.llJ~ \l'\REOO.\PL''TOOE~Ol I- \ l \ C. " 'I 
• PROCESSO 1' .. 4006122-7?.!0IJ.8.!6.0J! O. 
()(,\) C>il.:i1 M1t.n"t'lo Ido \1n..r41 M\1 Ju11«:t1 de l>1rt1hJ W .i· \'llf:t Ci'cl 
do J-uo tk UmC'1r .. Ctit1\,U\' .i <k Je L.i1nrH~ <ki J.:...i:tJ.., 1k ~.1 .. 1•-'ulo. na 
h"IUUd.1 IC't,t."'fl . 
FAZSAUl-;R !)(l' ll'*C upi\~o.cn1C'o.1i111 \ lfCll1 oo .. lck ... 1>nJ1<.'C111'~·11io 11\,•1cn1 

que. por~OICll\'lpn11..:1uJ 1 cm 2~·l0·~1..t. ltli dc..:1Cl:l(l4 .a. IN'l J·:Hl>l(,;1\0 
•k ISALTINA UUENO DL!SOlf.lA. CPF 191 6l8.6l8·39.<kd.,..mlo0(•1 
ab\olu1;1mcntc incap;11 de C'<crctr pc5>$oalmc-n1c Oero :lfl"I<> dJ \1da ci\il e 
nomado(a) rumo CUkAL>ôR(A,, cm c.:acltcr O t:.HNI rlVO. O(:U Sf(a) 
!SALTINA OUEl'O UESOU7.A. O .,..,.,,.«doi.1 ~ puh:o<•dor<-.-ut' 
\ CZC.S.. com 1n1cru)I> de dei daas.. e afixado na fUl'flU W lei Nai.b rm111o. 
lbdo e pb.-.aio na n...bJc de Lunt1f3 cm 18 de OO'\CD'.brudc !01-1 

P:igina 7 

~ 
iHllYIÇO AUT6HOMO 

SAAE oa ÁGUA a HQOTO 
••~ • Dtl L!MamA 

LXTRA1'0 OL "11.KMO DLADI J IVO !li' cn:; íK1\I (\ 
COSCLUl~ "°tl Plcli:1tu111 \1u111t 1p.d Jc.o Umcu.i 
COl'CtsSIO:O.:AKICI (lllEllKE('HT .\1'1811'./'."TAL · LIMLIK \\A 
CNPJ r-,w. !005~5'11o1i>H ... !-
OBJETO TLRMO !)J \UllA\!loXTO r-.• 1\ ,\OCC,...IR\10 l>I 
CO:O.CESSÂO u \ GLH\O DOS S!Sn\I \S l SLR\1(0~ m 
SA:O.lA.\ll.'"TO U,\SICO DL .\GUA t !:.SCOlUS S\"l.\RIOS lll 
U1'1EIRA- SP-RL\'IS.\00Kl>ll'AKIA(ll'Al>Rl l~.\LC0l' 1 H.\l'I. .\l 
t-tt.llVAL>Al'tJ ·\A(if,CIAKL(iL.J..Al>OH:AAW ... , l"('J 
\':1!or; A TJ11l.i HctC'rcn,:1.al dt' ,\,u.1 ( 1 f.l,\1 e• l"anla lk1~rC' 1ll·1.1l 1k h)!oltl 
CTRE) Ík.'&Jll f('\j\CJ .. c 111 (,, ~St; t\.C'1~ vfr~ula 111111:• e ,,1lv l"lt li.'. ll lUJ, .1 !ot'1 

~plicado n;i' lutur;, .... om \'l'1-.C1men10 a p..imr .. tc t• \k j.111ci1u \k" W15. p..u.1 
liiJ.t., .L\ hil\ll\ C l'..lf\'tHf'll•\ , lc '()l)\UO)l'•.\'l•llÍC.IUll:C 11,lt •pi1~lu 1\.11 Wr)l,Ohl\'.~I) 

ARl:...'\·l'CJ n•fi.' OI ~7Ail(fWI &. 

/';,-' '\ Lf.I N: SAM. DE 19 DE DEZfa\10110 I)~. 2014. 

a (Su~lic111h~ ;a.o 1•rojtco dt Lri n•. 308/1-1, do \ NTador 

-~- "!, IONn \HllOSS.\:-;TO~I 
UisJ>Õf' Mtbrt': ::. adrc,1u1(4o da ~C't">S-ibllidad~ da~ oi;tf rt(IQ\ b~nC',ria .. 
locali1.:..da!j: 1w m1mlci1tlo dt l .imtir:1, para a lt ndinwnto a l"'~~i..1ç com 
dtnclt-nda, kh>~• r /ou fom mobilid:1dt rt"dudda. no :111<1.ir térl"\'u ,. c1á 
outra' pn >' icl~nda ..:. 

PAULQ('l':'l..,\W .lllSQI f<'l l(A 1-1 .\Ul ( H, t't'dc1h\MUnl\11~1ltk L1mc1r.a. 
b._,1..J,., de SJo Y•uJo, 
l"SA:'\00 J.a., .aui""-il\t'if.:." ~uc li~ ...;,t(..onfc.'f1dot..' t'• Lc-1 
fAZ ...ahcr- que a ('.Jm.•• \1un-..l.f\'I de ltmcu .. .ip11\1oU e l'k -...1-.;1,.au r 
pnlCr.Uffa; 1 \C'f.'\llllle lA"t 
Art. 1• A'•~•"' t-.R..1n.1,c...a.ahc"-"c1~ non:un1,1ru1Jc L111 ..... ,r ... fü:Jm 
,rnt!..sc" .i ~ .al.i!"Arcmruni •1C'lltk'r """ f'C'-"'~~"'"'" J..h,1i'Jk1a.1J-r.1.., cJ 
oo t."ôm mt-1b1bd.Je 1'CJ1,11ub no :u"..br lC:treO 

Arl. r f,..:a u-l't 1&•IOn.t 11 11r.p~rr.cntl\3'.t de- nt' numnw um ,u1C'~ c .. •m 
C'2JnUc: 11tcnJ11nt 11h1 nlo :m1ncná11co lp..srn p.Jf311"1C:f\ll"'· ":l•l'k:'', \(l 1 tl~i..•o 
,)e ~11l&J.' e .11c.11., IJ11icn1t•1r. d 1\'CI'°' C'vlU :> ~;;:rên .. 1a>. oo .. uxllU' 1~11Cl1, !Kndo 
qu-e n:> 111tpó\\lb11ill.KI...', 1k'\Cf.1 "'" prt)\-h.lctk·11hk• a tn'1;1laçlo dl! 1.'IC\'l&WC'"> 

e t'C){ll.li~,;c., ck 1t1.·c, .. 1h1li1l:.ik allc<Julcli' p..1r.i ,, klf..l'l1'.(.;;\o ilc"""" u'uim.h 
.,ti,•~AO..l.H\."~J'Cll ii'IC" 
1\rl. J"' r\ n;..,, 1.tN,::r\ Sini.·1.11S.• th'f"l'\-tº U•c.li"('tl'\-t11 ua rrc'°n1,· lc1. WJCtUr:. 
~ ~~"''ª" Mnc.ír1"' ª"' "'~lllntc" rcn.dtd.d..~ 
1 - rnult.1dc .~)"Jur1mhcnt•'' l n~p·, "'-'nduo 'ª!~" ,S..-t.•!.• .a ... ~L n-"a 
f.:'1~~1.1 
li - Su...p:n""'' '"' •h.-1.a 1l.• lun...-,.'lnn;('nh•ar''"" • q~1n1• rt1nc.1.liê'n...1.1 
r.:.rii:J""IÍllÍO uniC'O. \ f1 ... .a'll.l\J10 C ., pc:n..hJ..Je.. J"f'l"l,l.1." hC ... 1." ~i;o, 

fi,-ar-Jil.1 ;iui}'.oO... '(X"ft"l.trt• 111um .. 1p.1l4'Vlllpclcnlec "'" •'l'):~'"'Je ("t\'l.c,4o 
.;,cl{'t\fl\UP.l""lt 
Arl. -1" b LJ lc1 c-n11;i tlll \t~•"' l ~O<ccmo e \mtc) dia'*'""' a lt;U;> tk ... u.
rub~1caçAu. ~'0;:3'b11'° ;a, ll"p.~1çúc, cm ~0111cl11i• 
l'A ÇO l\l lll\ l (' U'A I. nt-: 1.1~1 t: IRA. ª''' tlt11:1111\1,.' chi•., iJ .. m~ ... ck 
•.lc1...cmhn1 Jo tu1o11 tk t'4~h 1ml e c:u.VJc 
PAUi.O o :ZAR J UNQU•: IRA llADICll - l'n:ín10 Muno<il"I 
PUDl . ICA D \ no(ial\1nctc,i..1 Ptclc1to.\lunK1p;il tk l 11111Cir;1 a,, .. 1i.:nnm'C 
d~ tk1 rol'' JC' Jo.:u1nh'1• U.111n•' lk J-.1i> mil t Cjf\)(7(' 

M \RCQ ,\UK~UU \1 \ G \UI \F.S t'\R! \J ll:<ôlOK 
Clx-fc de (dhtnc:k 

/,-.,, l.F.11': s.,57. o•: 19 OE m :ZE\!l!RO o~: lOI~. tTt (l'roj<lu dr l.d 11'. 319/ 14, d <' \ '<l'<odor !IAB('I REI~ DE 

- ·-"'· - · ~OLS.\) 

lndul no Cal t11dárlo Olirlal d t' E\ t fllôS do Mm1ldp .. 1 d r l.imtirn a 
CorridA no<.:K ~· UUN 3,!.Crrvaliudanom~ tW 11(1\C'fllhf'OC' d~ oulras 
pro' ldf.n<ia~ 

PAUi.O l'EZ \RJl ~Ql t-. IK..\ ti \Ul('ll. Pn:k1h' \lun1,1p.al 1k l 1m..."'lrA. 

t--~...aa.i• d: SA.:t P'•uh• 
l \~ll() ~ "'111"t11\i ...... tfttl: •hc ....,., ,.,_infcntLt' p14' 1 ci. 

FAZ ..aNt '1'<' a Cln· 11.a \lun ... ,rut J.: l..anl<'vJ •f"'""ºu e ele "'n..'lt'lt:l" 
(Vf1muJg1 • "''u1nlc- 1 CI 
An. t • h""lu1110C"il't11dul11 Oliu11I ~ L\C'nh_....Jo Mum ... 1p•11•dc l.miclí.J .1 
ComJ.1 ROCK N" KUl\, .1 ..... , rca111..U oi1 11i.:, Jc 1lo.nc:11·hmJc ,·..J.i .:mu 
.Arl. .z• ,\(,lffll.la 1-U)C~ N' Rllt' '-l·r.itlCl;ill'ht.i<l.i ~111 M11\m)l'. \1.1\Cnt.l.c 

$(."1.uk:1 i11 

1\rt. Y ,\., dc'f'l'.''ª' llc1r.'11C(l'llll'Jto llt1 c~i..X'll\áu dC,IJ Lei li>l'A:l•Í•• por ,-onl.1 
Ja, ..k>W\'ÕC' tit\.lllll'utJ11.1' prol"''"-"· ~upkn~ot.i<l.l' ~ hC'é"'1110 

Art. -1• t;.,l.l lcl culrJr• cm \l):tof' oa 1l:u.:i de \U.:t pt1Mh;1,Jii1 fC\l)j_.,1.:i, ~ 
d&.11"'-osi(..k~ (ttl ,, .... lldíh' 
PAc_.·o M l!N ll.11',\ L UE J.J\lt-.. IR~\, ao~ d.:1Cnu-.c .11.1, Ju n~~' ,k
<k"t~mbfü 00 lthl <k' , .... , 11'111 t \'3f.Of1C' 

PAULO CEZA K J UNQUf.IRJ\ llJ\ OIC:ll • l'\'cln10 Mum .. 11"'1 



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

Pelo presente instrumento, 

TERMO DE ADITAMENTO N!! 14 AO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 
DE LIMEIRA- SP 

1. O MUNICÍPIO DE LIMEIRA/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 45.132.495/0001-40, com sede 
na Rua Dr. Alberto Ferreira, n. 179, Limeira/SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o 
Sr. Dr. PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH, brasileiro, casado, Funcionário Público Estadual, portador 
do RG n!! 11.610.003-5 - SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n!! 054.074.318-66, residente e domiciliado 
nesta cidade de Limeira, SP, com endereço comercial na Rua Dr. Alberto ~erreira, n!! 179, Limeira, SP, 
na condição de PODER CONCEDENTE; 

2. A ODEBRECHT AMBIENTAL - LIMEIRAS.A., inscrita no CNPJ sob o n. 00.585.900/0001-48, 
com sede na Rua Tiradentes, n. 943, Limeira/SP, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, 
o Sr. GUILHERME PAMPLONA PASCHOAL, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG n!! 
19.673.754 - SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n!! 462.632.921-72, residente e domiciliado na cidade 
de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, n!! 120, 11!! andar - Butantã, São 
Paulo, SP, e por seu Diretor de Concessão, o Sr. ROGÉRIO TADEU RAMOS SARRO, brasileiro, solteiro, 
Engenheiro Civil portador do RG n!! 051.736.676 - IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n!! 608.947.417-
72, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira, SP, com endereço comercial na Rua Tiradentes, 
n!! 943, Limeira SP, na condição de CONCESSIONÁRIO; 

3. A AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS 
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - ARES-PCJ, consórcio público de direito público, na forma de 
associação pública, interveniente para regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento 
básico concedidos, nos termos da delegação de competências municipais constantes da Lei 
Municipal n. 5.157/2013, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 13.750.681/0001-57, com sede na Rua José 
Ferreira Aranha, n. 138, Bairro Girassol, neste ato representada por seu Presidente, na cidade de 
Americana, Estado de São Paulo, na Rua Sete de Setembro, n!! 751, Centro, CEP 13465-420, neste ato 
representada por seu Presidente, o Sr. Dr. ANTONIO FERNANDES NETO, brasile iro, divorciado, 
médico, RG n!! 11.666.754-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n!! 050.775.978-80, residente e 
domiciliado na cidade de Cosmópolis, Estado de São Pau lo, e por seu Diretor Geral o Sr. Econ. DALTO 
FAVERO BROCHI, brasileiro, casado, economista, RG n!! 11.671.976-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
o n!! 062.836.448-21, residente e domiciliado na cidade de Americana, Estado de São Paulo, na 
condição de INTERVENIENTE-ANUENTE; 

• Considerando que o Contrato de Concessão da Gestão dos Sistemas e Serviços de 
Saneamento Básico de água e esgotos sanitários do Município de Limeira foi firmado em 02 de junho 
de 1995 tendo sido ajustado em 13 Termos de Aditamento; 

• Considerando que o Termo de Aditamento n!! 8/2007 atribui "peso" aos índices para a 
fórmula paramétrica com utilização de vários índices que medem variação de custos específicos de 
insumos e pontos utilizados no âmbito da prestação dos serviços, nos termos previstos no Parágrafo (A 
Sexto da Cláusula Quarta do Contrato de Concessão; v\ 

• Considerando que a ARES-PCJ se '1'ª ifestou r,Pável pela utilização da fórmula v' 
paramétrica, para a implementação do reajuste c ntratu 11 r nu:I no que tange à tarifa de á ua e õ 
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ESTADO OE SÃO PAULO - BRASIL 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 14 AO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 
DE LIMEIRA - SP 

esgoto, por refletirem melhor a evolução dos preços dos insumos da Concessionária, entendimento 
este também tecnicamente validado por estudo da Fundação Getúlio Vargas; 

• Considerando que o valor dos serviços complementares e demais serviços obtém maior 
adequação a partir da estruturação de valores fixos, devendo ser atualizados nos termos do 
Paragrafo 5º da Cláusula Quarta do Contrato de Concessão e diante da extinção do índ ice 
anteriormente praticado {UFML), passa-se a adotar tabela de va lores fixos para ta is serviços, a serem 
corrigidos na data-base a partir da incidência do IPCA-E/ IBGE; 

• Considerando que a ARES-PCJ no Parecer Consolidado 18/2015 analisou e validou os novos 
índices que compõem a fórmula paramétrica, principalmente aqueles descontinuados pela Fundação 
Getúlio Vargas; 

• Considerando que Resolução ARES-PCJ Nº 85, de 30 de abril de 2015, fixou as novas tabe las 
tarifárias e serviços complementares conforme a nova metodologia de cálculo acordada pelas partes; 

Resolvem as partes, por meio deste instrumento, ad itar o Contrato de Concessão, nos termos que se 

seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Os Parágrafos Segundo e Sétimo da Cláusula Quarta do Termo de 

Aditamento nº 12 passam a ter as seguintes redações: 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

O Cálculo do valor da tarifa será efetuado com base no volume mensal de água consumido pelos 

usuários, e no volume de esgotos coletados, de acordo com as Tabelas 7.2.1-A, 7.2.1-B e 7.2.1-C, 

reproduzidas abaixo: 

TABELA No 7.2.1-A ESTRUTURA TARIFÁRIA PRÉ ESTABELECIDA SERVICO MEDIDO 
(por economia) 

CATEGORIAS DE USO CLASSES DE CONSUMO TARIFAS 

CODIGO 
FAIXA 

AGUA (RS m3) ESGOTO (RS m3) 
{m3/ mês.econ) 

Rl O a 10 0.45 x TRA 0.45 X TRE 

R2 11a15 0.62 xTRA 0.62 X TRE 

R3 16 a 30 1.23 x TRA 1.23 x TRE 
RESIDENCIAL 

R4 31 a 60 1.60 x TRA 1.60 x TRE 

R5 61 a llOO 2.0Qx TRA 2.00 x TRE 

R6 Acima\de 100 '-,60 ~TRA 2.50 x TRE 

RPl O a 10 \ 1tzéxTRA 0.20 x TRE 

RESIDENCIAL POPULAR RP2 11a15 \ I ~.20 X "f~A 0.20 x TRE 

RP3 16 a 30 \ / 10.85 x TRA 0.85 xTRE -

/ ~ 'l 
fj 
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TERMO DE ADITAMENTO Nº 14 AO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 
DE LIMEIRA- SP 

ESTADO DE SÃO PAULO • BRASIL 

RP4 31a60 
RP5 61a100 

RP6 Acima de 100 

C1 O a 10 

C2 11a15 

COMERCIAL C3 16 a 30 

C4 31a60 

C5 61a100 

C6 Acima de 100 

11 O a 10 
12 11a15 

INDUSTRIAL 
13 16 a 30 

14 31 a 60 

15 61a100 

16 Acima de 100 

Pl O a 10 

P2 11a15 

PÚBLICA 
P3 16 a 30 

P4 31a60 

PS 61a100 

P6 Acima de 100 

TRA - Tarifa Referencial de Água dada em R$/m3 

TRE - Tarifa Referencial de Esgoto dada em R$/m3 

1.50 X TRA 1.50 x TRE 

2.00 x TRA 2.00 x TRE 

2.50 x TRA 2.50 x TRE 

1.00 x TRA 1.00 x TRE 

1.50 x TRA 1.50 x TRE 

1.50 x TRA 1.50 x TRE 

2.50 x TRA 2.50 x TRE 

3.50 x TRA 3.50 x TRE 
4.50 X TRA 4.50 x TRE 

1.00 x TRA 1.00 x TRE 

1.00 x TRA 1.00 x TRE 

1.60 x TRA 1.60 X TRE 

2.60 x TRA 2.60 x TRE 

3.60 x TRA 3.60 x TRE 

4.60 x TRA 4.60 x TRE 

0.60 x TRA 0.60 x TRE 

1.10 x TRA 1.10 x TRE 

1.10 x TRA 1.10 x TRE 

1.60 x TRA 1.60 x TRE 

2.50 x TRA 2.50 x TRE 

3,00 x TRA 3,00 x TRE 

Tabela 7.2.1-B -Valores de Prestação de Serviços - Junho/2015 

No SERVIÇOS TARIFAS (R$) 

01 Conserto de cavalete o/." 57,74 

02 Substituição de hidrômetro de o/." danificado 115,05 

03 Conserto de ligação de água de o/." danificada 135,66 

04 Conserto de ligação de esgoto de 4"danificada 296,86 

05 Religação de água no cavalete 107,45 

06 Religação de água na ligação ou por outros meios 169,43 

07 Supressão da ligação de água 228,23 

08 Vistoria Domicil iar até duas economias 51,91 

09 Ligação de água de o/." sem pavimento 412,30 

10 
Instalação de ca ixa na calçada quando de execução de ligação de 
água de o/." ou remanejamento 218,93 

11 Ligação de esgoto de 4" sem pavimento 511,61 

12 Segunda via de conta (\. ~) 5,46 

13 Declaração negativa de débito~ f'-..! / 5,46 

14 Aferição de hidrômetro 1,5 çi 5 ~Uh 82,47 

15 Aferição de hidrômetro acin\a de 5''i:ti3/~1 - 259,95 

\ 
/ 
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TERMO DE ADITAMENTO N!? 14 AO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 
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16 Teste de hidrômetro 1,5 a 5 m3/h 51,91 

17 Pavimentação em metro linear 77,93 

18 Remanejamento de ligação de água de W' inferior a 2 metros 165,07 

19 Remanejamento de ligação de água de%" superior a 2 metros 640,50 

20 Conserto de rede de água danificada 
Conforme custo 

apurado 

21 Conserto de rede de esgoto danificada 
Conforme custo 

apurado 

TABELA 7.2.1-C PARCELA RELATIVA AO GRAU POLUENTE DO EFLUENTE 

A Equação Tarifária Geral (ETG), em R$/Kg, a ser aplicada aos estabelecimentos não residenciais que 
lançam seus efluentes nas redes de coleta de esgoto é definida conforme o seguinte: 

ETG = { A + B + C) 

onde: 

A = Valor relativo a concentração média mensal de MO x vazão medida mensal x 1 TRE 

B =Valor relativo a concentração média mensal de SST x vazão medida mensal x 1 TRE 

C =Valor relativo a concentração média mensal de SIT x vazão medida mensal x 100 TRE 

MO {Matéria Orgânica): Concentração média mensal excedente nos dias trabalhados, em 

relação ao previsto na presente norma, em Kgl/m3, de matéria orgânica {MO) conforme a 
seguinte equação: (2 x DBOs a 20º C + DQ0)/3 

SST (Sólidos Suspensos Totais): Concentração média mensal excedente nos dias trabalhados, 
em relação ao previsto na presente norma, em Kg/m3, de Sólidos Suspensos Totais. 
SIT (Substâncias inibidoras e Tóxicas ao processo de tratamento): Concentração média 

mensal (Kg/m3) excedente nos dias trabalhados, em relação ao previsto para cada um dos 
parâmetros constantes nas normas internas do concessionário. 

TRE: Tarifa Referencial de Esgoto dada em R$/Kg. 
DB05: Demanda Bioquímica de Oxigênio, durante 5 dias, a 200 C. 
DQO: Demanda Química de Oxigênio. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: 

As tarifas e preços dos serviços previstos neste contrato, es ecialmente na cláusula quarta, parágrafo 
segundo, serão atualizadas anua/me acionária no período de 12 meses, nos 
seguintes termos: 

a) as tarifas de água e esgoto (tabel .1-é, da cláusula quarta, parágrafo segundo}, 

\ ;? 4 



ESTADO DE SÃO PAULO • BRASIL 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 14 AO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 
DE LIMEIRA- SP 

serão reajustadas por meio do índice obtido pelo cálculo determinado pela utilização da 
fórmula paramétrica contida no Anexo I deste Termo de Aditamento nf! 14. De posse da 
variação do índice obtido aplicação da fórmula paramétrica ora adotada, este deverá ser 
dividido por 100, adicionado 1 e multiplicado pelos valores da TRA e TRE a serem atualizados. 
Os novos valores obtidos para TRA e TRE deverão ter 2 casas decimais, sendo arredondados 
para mais quando a terceira casa decimal for maior ou igual a 5 e para menos nos demais 
resultados; 

b) a tabela 7.2.1-8, da cláusula quarta, parágrafo segundo) será reajustada pela variação do 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial -/PCA-E/IBGE, a ser obtida na publicação do 

mês de março de cada ano, na coluna "12 meses" da Série Histórica IPCA - Especial". 

CLÁUSULA SEGUNDA - As novas tabelas tarifárias e de demais serviços previstos neste aditivo tem 

aplicação imediata nos termos previstos na Resolução ARES-PCJ Nº 85, de 30 de abril de 2015. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A partir da próxima revisão tarifária, as novas tabelas previstas na Cláusula 

Primeira deste Termo de Aditamento nº 14, sofrerão a incidência dos índices de reajuste previstos 

nas alíneas "a" e "b" do Paragrafo Sétimo da Cláusula Primeira deste Termo de Aditamento nº 14. 

CLÁUSULA QUARTA - Ficam mantidas integra lmente e em pleno vigor, todas as demais disposições 

contratuais previstas no Contrato de Concessão e seus Termos de Aditamentos, que não conflitem 

com as alterações deste instrumento. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Termo de Aditamento ao Contrato de 

Concessão de Serviços Públicos com Execução de Obras Públicas, em quatro vias de igual teor e 

forma, na presença de testemunhas abaixo firmadas. 

Limeira, 28 de maio de 2015. 

J 5 



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 14 AO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS 

DE LIMEIRA - SP 

ODEBRECHT AMBIENTAL - LIMEIRAS/A. 

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, 
CAPIVARI E JUNDIAÍ - ARES-PCJ - Presidente 

FE/::!s ~EITO - Presidente 

1 - Diretor Geral 

TESTEM UNAS: 

.. : D5VV"Ail-- 0A 5.lvA.. ;).;_ 
RG: d.C-::i ~ '1-~. ~~i. -S 

\ 
/ 
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ANEXO 1 ao Termo de Aditamento nº 14 ao Contrato de Concessão da Gestão dos Sistemas e Serviços de Saneamento Básico de Água e Esgotos Sanitário 

do Município de Limeira 

Índices paramétricos: 

INCC-Dl-Mão de Obra - Índice de variação no período acumulado de 12 meses do Índice Nacional da Construção Civil-Disponibilidade Interna-Mão de Obra -
Código 160906, publicado do pela Fundação Getúlio Vargas . 

~~létrica - Índice de variação da energia elétrica no período acumulado de 12 meses estabelecido através de resolução da ANEEL -Agência Nacional de 

( c:11eq)1d Elétrica. 

IPA-Origem - OG-01 - Índice de variação no período acumulado de 12 meses do Índice de Preços ao Produtor Amplo-Origem -Disponibilidade Interna, Código 

'~, publicado do pela Fundação Getúlio Vargas. 

"- ' 
1 
INCC-M - Índice de variação no período acumulado de 12 meses do Índice Nacional da Construção-Mercado, Código 200071, publicado do pela Fundação 

" Getúlio Vargas. 

IPA-EP-DI - Índice de variação no período acumulado de 12 meses do Índice de Preços ao Produtor Amplo - Estágios de Processamento - Disponibilidade 
Interna, Código 1004808, publicado do pela Fundação Getúlio Vargas. 

US$ - Índice de variação no período acumulado de 12 meses do Dólar Americano, divulgado pelo BACEN. 

TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo fixada pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada até o ultimo dia útil do trimestre imediatamente anterior ao de sua 
vigência, expressa em percentual ao ano - Código 311. {}>... 

IPCA-E - Índice de variação no período acumulado de 12 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial, pub: pelo IB~/ Q 7 
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IGP-M - Índice de variação no período acumulado de 12 

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

meses do Índice Geral de Preços do Mercado, publicado do pela Fundação Getúlio Vargas 

FORMULA PARAMÉTRICA PARA CÁLCULO DO REAJUSTE PONDERADO: 

INCC·Ol·Mão de obra 1 FGV 
I Percentual de variação no período Acumulado 12 meses. base março) do INCC·OI • 
Mão de Obra. 1 0.40%1 

2 Resolução ANEEL 
Percentual de variação no perío do (Acumulado 12 meses, base março) da energia 

1 13,63% 

~ 
elêtrica baseado nas resoluções publicadas pela ANEEL para o setor. 

Percentual de variação no perío do (Acumulado 12 meses. base março) do IPA-
3 IPA· Origem· OG·DI FGV Origem· OG·DI · Produtos Industriais · Indústria de Transformação · Produtos 1 7,40% 

Químicos. 

4 INCC·M FGV 
Percentual de variação no período (Acumulado 12 meses. base março) do índice 

1 14,22%1 
nacional da construcão civil. 

-{ 5 IPA·EP·DI FGV 
Percentual de variação no período Acumulado 12 meses. base março) do IPA·EP-01 • I 

1,73%1 

\ 
Bens Finais· Bens de Investimento. 

6 Variação USO BACEN 
Percentual de variação no período (Acumulado 12 meses, base março) do Dolar 

3,90%1 Americano (Compra). 
7 TJLP BNDES Percentual da TJLP (%a.a.) do primeiro trimestre do ano. 5,86%1 

' 1 8 IPCA·E IBGE 
Percentual de variação no período (AOJmulado 12 meses. base março) do Índice de 

40,69%1 preços ao consumidor amplo especial. 

9 1 IGP·M 1 FGV 
t ercentual de variação no período (Acumulado 12 meses, base março)do índice 
geral de preço de mercado. 1 12,17% 

~ ÍNDICE DE REAJUSTE PONDERADO 

IRP = 0.4014 x fNCC-Dl-Mào de Ohra + 13.6294 x Rcsolucilo ANEEL + 7.40% x IPA-Origcm-OG-111 + 14.22 x INCC-M + 1.73 x IPA-EP-DI + 3.90 x Variacilo USS + 5.86 x TJLP + 40.69 x IPCA-E + 12.17 x IGP-M 
100 

& 
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ESTADO DE SÀO PAULO· BRASIL 

Pelo presente instrumento, 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 15 AO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 
SANEMAENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOSTOS SANITÁRIOS 
DE LIMEIRA - SP 

1. O MUNICÍPIO DE LIMEIRA/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.132.495/0001-40, com sede 
na Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179, Limeira/SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Dr. 
PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH, brasileiro, casado, Funcionário Público Estadual, portador do RG nº 
11.610.003-5 - SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 054.074.318-66, residente e domiciliado nesta cidade de 
Limeira, SP, com endereço comercial na Rua Dr. Alberto Pereira, nº 179, Limeira, SP, na condição de PODER 
CONCEDENTE; 

2. ODEBRECHT AMBIENTAL- LIMEIRAS.A, inscrita no CNPJ sob o nº 00.585.900/0001-48, com 
sede na Rua Tiradentes, nº 943, Limeira/SP, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, o Sr. 
GUILHERME PAMPLONA PASCHOAL, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG nº 19.673.754 
- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 462.632.921-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP, 
com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 14º andar - Butantã, São Paulo, SP, e por seu 
Diretor de Concessão, o Sr. ROGÉRIO TADEU RAMOS SARRO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, 
portador do RG nº 051.736.676- IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 608.947.41772, residente e domiciliado 
neste cidade de Limeira, SP, com endereço comercial na Rua Tiradentes, nº 943, Limeira, SP, na condição 
de CONCESSIONÁRIO; 

3. A AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS 
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - ARES-PCJ, consórcio público de direito público, na forma de 
associação pública, interveniente para regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico 
concedidos, nos termos da delegação de competências municipais constantes da Lei Municipal n. 5.157/2013, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 13.750.681/0001-57, com sede na Rua José Ferreira Aranha, n. 138, Bairro 
Girassol, neste ato representada por seu Presidente, na cidade de Americana, Estado de São Paulo, na Rua 
Sete de Setembro, nº 751 , Centro, CEP 13465-420, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. Dr. 
ANTONIO FERNANDES NETO, brasileiro, divorciado, médico, RG nº 11 .666.754-0-SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 050.775.978-80, residente e domiciliado na cidade de Cosmópolis, Estado de São Paulo, e 
por seu Diretor Geral o Sr. Econ. DALTO FAVERO BROCHI, brasileiro, casado, economista, RG nº 
11 .671.976-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.836.448-21 , residente e domiciliado na cidade de 
Americana, Estado de São Paulo, na condição de INTERVENIENTE-ANUENTE; e, ainda, 

• Considerando o processo administrativo nº 38.793/2015, em que a Prefeitura Municipal de Limeira 
concedeu à Odebrecht Ambiental a anuência para a realização da reorganização societária da Odebrecht 
Ambiental - Limeira S.A, visando à transferência do controle direto da concessionária à Odebrecht Ambiental 

-Ativos Maduros S.A. ; 

• Considerando que o Contrato de Concessão firmado entre o PODER CONCEDENTE e a 
CONCESSIONÁRIA está sujeito às regras estabelecidas pela Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que 
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal e dá outras providências; Ú 

/ 
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ESTADO DE SÀO R\ULO · BRASIL 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 15 AO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 
SANEMAENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOSTOS SANITÁRIOS 
DE LIMEIRA - SP 

• Considerando, enfim, que, uma vez que o Contrato de Concessão foi celebrado antes da vigência 
da Lei Federal nº 8.987/95, faz-se necessária sua adequação às regras de transferência do controle societário 
nela previstas, notadamente aos seus arts. 27 e 27-A; 

Resolvem as partes, por meio deste instrumento, aditar o Contrato de Concessão, nos termos que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O PODER CONCEDENTE ratifica a anuência concedida em 09 de outubro de 2015, 
no âmbito do processo administrativo nº 38.793/2015, em relação à reorganização societária da 
CONCESSIONÁRIA para o aporte da integralidade da participação detida na CONCESSIONÁRIA pela 
ODEBRECHT AMBIENTAL S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 09.437.097/0001 -79, com sede na Rua Lemos 
Monteiro, nº 120, 11º andar - Butantã, São Paulo, SP, para a ODEBRECHT AMBIENTAL - ATIVOS 
MADUROS S.A. ("OAMA"), inscrita no CNPJ sob o nº 21.398.265/0001 -60, com sede na Rua Lemos 
Monteiro, nº 120, 14° andar, parte - Butantã, São Paulo, SP, a qual passa a deter o controle acionário da 
CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O Parágrafo Segundo da Cláusula Vinte e Três do Termo de Aditamento nº 12 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"PARÁGRAFO SEGUNDO" 

A transferência do controle direto do Concessionário deverá observar, no que aplicável, o disposto nos arts. 
27 e 27-A da Lei Federal nº 8.98711995." 

CLÁUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas integralmente e em pleno vigor, todas as demais disposições 
contratuais previstas no Contrato de Concessão e seus Termos de Aditamentos, que não conflitem com as 
alterações deste instrumento. 

E, por estarem assim, ju s e ntratados, assinam o presente Termo de Aditamento ao Contrato de 
Concessão de Serviços úblicos c m Execução de Obras Públicas, em três vias de igual teor e forma, na 

presença de testemunh s abaixo fir adas. 

Limeira, 07 de janeiro 



ESTADO OE SÀO ~ULO · BRASL 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 15 AO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DA GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE 
SANEMAENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOSTOS SANITÁRIOS 
DE LIMEIRA - SP 

ODEBRECHT AMBIENTAL - IMEIRA S.A 

AGi;NCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, 
CAPIVARI JUN IAI - ARES-PCJ 

CHI - Diretor Geral 

Nome: 05 A S,'ivA ~ 
RG: ~~ """-!:::::~...,., ~ - S 

( 
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SFIFIE 
Limeira 

OF. AE. N° 02/17 / AGC 
Umeira, 03 de ianeiro de 2017. 

À 
ARES-PCJ 
At. Dalto Fávero Brochi 
Diretor Geral da ARES-PCJ 
Americana - SP. 

REF.: ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DO TERMO DE ADITAMENTO N° 16 AO 
CONTRATO DE CONCESSÃO 

Vimos através desta até V. 5°. para encaminhar a Cópia~ 
do Termo de Aditamento nº 16 ao Contrato de Concessão entre Prefeitura~ 
Municipal de Umeira e a empresa Odebrecht Ambiental Umeira S/A, 
firmado em 26/12/16 e a cópia da publicação no Jornal Oficial de Umeira~ 
na data de 30 /12/16 do extrato de Termo de Aditamento n° 16, para~ 
ciência e demais providências. ~ 

8 

Sem mais subscrevemo-nos com estima e apreço, 

Atenciosamente, 

Rua: Dr. Alberto Ferreira, 179 - Centro - CEP: 13.480-074 - Limeira - SP - Fone: (19) 3404.9718 
www.saaelimeira.com.br 

~ 
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Pelo presente instrumento, 

TERMO DE ADITAMENTO N!! 16 AO CONTRATO DE CONCESSÃO DA 
GESTÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE 
ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS DE LIMEIRA- SP 

1. O MUNICÍPIO DE LIMEIRA, inscrito no CNPJ 45.132.495/0001-40, com sede na Rua Dr. Alberto 

Ferreira, nº 179 - Edifício Prada, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Dr. PAULO CEZAR 
JUNQUEIRA HADICH, brasileiro, casado, funcionário público estadual, portador do RG nº 11.610.003-5 - SSP
SP, inscrito no CPF/MF nº 054.074.318-66, residente e domiciliado nesta cidade de Limeira, com endereço 
comercial na Rua Dr. Alberto Pereira, n!! 179, Limeira, SP, na condição de PODER CONCEDENTE; 

2. ODEBRECHT AMBIENTAL - LIMEIRAS.A, inscrita no CNPJ 00.585.900/00001-48, com sede a Rua 

Visconde do Rio Branco, nº 186, Centro, Limeira/SP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, o 
Sr. RODRIGO LOPES DE FREITAS LEITÃO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador do RG nº 23.224.770-
5 com endereço comercial na Rua Visconde do Rio Branco, nº 186 - Centro, Limeira, SP, e por seu Diretor de 
Concessão, o Sr. BRUNO LUZ SOUZA, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresa, portador do RG nº 

0668048840 - SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 812.804.835-04, com endereço comercial na Rua 
Visconde do Rio Branco, nº 186, Centro, Limei ra, SP, na condição de CONCESSIONÁRIA; 

3. A AG~NCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS 
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - ARES-PCJ, consórcio público de direito público, na forma de associação 
pública, interveniente para regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico concedidos, 
nos termos da delegação de competências municipais constantes da Lei Municipal n. 5.157/2013, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. 13.750.681/0001-57, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 751, na cidade de Americana, 
Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. Dr. ANTONIO FERNANDES NETO, 
brasileiro, divorciado, médico, portador do RG n2 11.666.754-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF n2 050.775.978-
80, residente e domiciliado na cidade de Cosmópolis - SP, e por seu Di retor Geral o Sr. Econ. DALTO FAVERO 
BROCHI, brasi leiro, casado, economista, portador do RG nº 11.671.976-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 

nº 062.836.448-21, residente e domiciliado na cidade de Americana, Estado de São Paulo, na condição de 
INTERVENIENTE-ANUENTE; e ainda, 

• Considerando o acordo judicial celebrado no âmbito da Ação Civil Pública 0019743-02-
2006.8.26.0320 (nº de ordem 2545/06 - Vara da Fazenda Pública de Limeira), em 14 de março de 2007, por 
meio do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TCAC (fls. 2.053/2063, dos originais da ACP), 
homologado na fl. 2.093; 

• Considerando que após a efetivação do Décimo Terceiro Aditivo ao Contrato de Concessão, o 
Ministério Público e o Município de Limeira definiram que o melhor modelo de tratamento para o atual 
estágio da Bacia do Ribeirão do Tatu seria o tratamento biológico terciário, em substituição ao tratamento 
biológico secundário, que estava previsto tanto no TCAC de 2007, quanto no Instrumento Contratual, além 
da implantação de mecanismos para cessação de lançamento de lodo da Estação de Tratamento de Água -

ETA em corpos d'água e a antecipação da desativação da ETE Graminha com destinação do esgoto para 
tratamento na ETE Água da Serra, o que resultou na celebração do Termo Aditivo ao TCAC em 17 de 

dezembro de 2015; 

• Considerando que diante das novas obrigações imputadas ao Município, por meio do Termo (}"' 
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ESTAOO DE SÃO PAULO · BRASlt. 

financeiro do Contrato de Concessão visando fazer face às novas obrigações, durante a vigência do contrato, 
em conformidade com o cronograma de investimentos estabelecido no TCAC e as cláusulas deste Termo 
Adit ivo; 

• Considerando a necessidade de ajuste das projeções financeiras do Fluxo de Caixa Projetado, 
Anexo Ili do Décimo Terceiro Aditivo ao Contrato de Concessão, em função da alteração das premissas 

utilizadas para se estabelecer a equação econômico-financeira da concessão; 

• Considerando que a Concessionária refez os projetos e orçamentos, conforme as novas 

obrigações estabelecidas no Termo Aditivo ao TCAC e apresentou à ARES-PCJ o pleito de revisão 
extraordinária em 26 de Agosto de 2016. 

• Considerando que, em 20 de Dezembro de 2016, a ARES-PCJ publicou a RESOLUÇÃO ARES-PCJ 
164, revisando as Tarifas Referenciais de Água e Esgoto em 18,12% (dezoito inteiros e 12 centésimos por 

cento), passando dos atuais R$3,75 (três reais e setenta e cinco centavos), para R$4,43 (quatro reais e 
quarenta e três centavos) a serem aplicadas em todas as faixas e categorias de consumo, a partir de Janeiro 
de 2017, em atendimento ao pleito de revisão extraordinária, sem preju ízo do reajuste anual de inflação. 

Resolvem as partes, por meio deste instrumento, aditar o Contrato de Concessão, nos termos que se 
seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DAS MEDIDAS DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL 

As novas Tarifas Referenciais de Água e Esgoto, revistas de acordo com a RESOLUÇÃO ARES-PCJ 164 e 
PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ N2 36/2016 - CRO como medida de reequilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO DE CONCESSÃO, passarão a ser aplicadas a todas as faixas e categorias de consumo a partir de 
Janeiro de 2017. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

As medidas estabelecidas nesta Cláusula destinam-se exclusivamente à compensação do desequilíbrio 
econômico-financeiro gerado pelas novas obrigações de implantação do Sistema de Tratamento Terciário da 

ETE Tatu, do Sistema de Tratamento de Lodo da ETA, e pelo ajuste das premissas financeiras do Fluxo de 

Caixa Projetado, Anexo Ili do Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As premissas utilizadas para a evolução dos volumes e receitas tarifárias entre os períodos de 2017 e 2022, 
constantes do Fluxo de Caixa Projetado, Anexo Ili, do Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Concessão, deverão ser ratificadas na próxima revisão ordinária a ocorrer em 2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE INVESTIMENTOS E FLUXO DE CAIXA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

&"' 
Os Anexos 1, li e Il i do Contrato de Concessão, inseridos pelo Termo Aditivo n2 13, ficam substituídos pelos 

( 
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ESTADO DE SÃO PAULO· BRASIL 

novos Anexos 1 e li deste Termo Aditivo nQ 16, de acordo com as obrigações estabelecidas pelo termo Aditivo 
ao TCAC e cronograma anexo àquele documento, bem como os termos apresentados na RESOLUÇÃO ARES
PO 164, referente à revisão extraordinária para reequilíbrio do Contrato de Concessão, para implantação e 
operação do Sistema Terciário da ETE Tatu e da Unidade de Tratamento de Lodo da Estação de Tratamento 
de Água (ETA). 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam mantidas integralmente e em pleno vigor todas as demais disposições contratuais previstas no 
Contrato de Concessão e seus Termos de Aditamentos, que não conflitem com as alterações deste 
instrumento. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Termo de Aditamento ao Contrato de 
Concessão de Serviços Públicos com ecução de Obras Públicas, em três vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo firmad s. 

Limeira, 26 de Dezembro de 2016. 

PAULO 

U A - Diretor de Concessão 
l 

\ 

·- ' 

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS E SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E 
JUNDIAÍ - ARES-PO 

/ 

C 1 - Diretor Geral 

TESTEMUNHAS 

Nome: OSW\A 

RG: "1~. ~)~. 
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ANEXO 1 00 TERMO DE ADITAMENTO n• 16 (dtllHstb:)AD CONTRATO OE CONCESSÃO DOS SERVtÇOS O! 48A$T((:IMENTO OE ÁGU"- COLO A E TAATAMENTO OE ESGOTOSSANITÁRK>S DO MUMCÍPIO DE LIMEIRA 
f"LUXO DE CAIXA · 199S • 203' {e-m R$ mi!) 
AHO·BASE 199S 

ITEM DESClt!ÇÃO 

l_~s__l_19~_L_!~L_I 1993 1999 1 2000 1 2001 1 2002 1 2003 1 2004 1 2005 1 2006 1 2007 1 2008 1 2009 1 2010 1 2011 1 2012 1 2013 
l lSISTEMAOE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 4.598,30 1 2.2•1,•9 1 1.303,36 1 2.010,9s 637,76 1 U2~~.!MJ_l.!9_!.c!l_l_2,2_19,Sl 1 341,46 1 564,10 1 862.49 f 815.21 1 1.550.95 1 2.457.19 1 163,94 1 1.917,23 1 2.168,79 1 U12,39 

l . l Capt•@o e Ad~5>_A_~ -~1,1~ Bl_uta 
1.2 f"t:t)(J_uflo _d eÁgua T~tada 
1.3 Distribuição de Água--~-~_u_totas, Redes, R~eN. e Elevatórias 

2 IStsTEMA OE ESGOTOS SANITÃRIOS 26,64 1 933,69 1 631,01 1 ~.67 ~~J____]~~.C>?J---51_•,9_1J_•_._137,5_.ij_2,5~.~_l_u21,61 f 2.185,53 1 L041,99 J 3.370,51 1 2.5U,901 518,47 l 3.292,07 l 2.066,70 l 1.365,57 1_ 2.823,62 
2.1 BACIA ETE TATU 
2.1.1 IITE Tatu 
2.1.2 1Sub-8a<ia Barroca Funcfa 
2.1. l ISuf>. B&cla Marsem Dire ita 
2.1.4 ISof>. 8ada Margem Esciuerda 
2.1.S IBaciaPires 
2.1.6 IBada lagoa Nova 
2.1.7 B•da Ou.as B•rras 
2.2 ~º~_mGRAMINKA 
2.2.1 Emis~rios e Coletores Ttoneos 
2.2.2 ~-~a_ffE_Graminha e Emissário 
2.3 8ACIA OE ÁGUA OA SERRA 
2.3.1 Ççi]!!:~_~e-~ Troncos 
2.3.2 ETE Álu• da Serra 
2.3.l Elevatória 
_t~- AMPUACÕESE~El.HQSI~ 
2.4.l (Dems 
_u_,_i Oe Elevatórlas 

3 I OUTROS INVESTIMENTOS 625~ 511, .. 175_,_59 308-.n 109,93 12S,22 161,36 28"1.co _199_.16 104,50 129_.59 .. 20,20 1 1.986,22 1 1.491,39 .1 1.224,.35 860.,41 863,57 !38,_63 
3.l Sistema de Abast~_ç_l~~~~-~-Á&ua 
3.1.1 _!__qu_i9a;l'l'.lentos par' Comt>.te • Perdas 
3.1.2 Equipamentos par~1!__~uçlo de Agua e Labor.tórios 
3.1.3 Equl1>amentos de Monitoramento 
3.1.4 Equipamentos par~ ~_a_!l_l,l_t~~~°'-de Red~ 
3.1.S ~~a~ aos Requisito lt1alsAtuais 
3 .1.6 Subst ituição Redes.Antigas~ Q_e_t_e_rior_adas 
3.L7 Obras Complementares 
3.1.8 Amptiaçio de Redes e Uga.tlA.M. 

~.2 Sistema de [sgotos _~nidrios 

3.2.1 E_quipamentos p•ra Tratamento e labotat6'ios 
-~.2 .2 Substituiçio Reck!sAntlltas e Detcric>Adas 
3 .2.3 ()t)ru _Complcmcntares 
3.2.4 Ampl~!f~~-~-e: _Ugaç_ões 
3.3 otversos 
3.3.1 Substit uiç.io de Hidrômetros 
33.2 ~f~!_~~_!:lardware 

3.H Veícu~s e Mãciuina:s 
3.3.4 ftClJt:L~ __ d_e: Renovação de Equiinmentos da Operação 
3.3.5 Pass.rcla e Ponte sob<e Rbeirlo ntu 
3.3.6 l lntetfer~neia em Galerias · Bacia do Tat u e Batroca F"unda 

ANO 1995 1 19% 1 1997 >99_8 I_ 1999 l 2000 . l 2001 1 2002 l 2003 1 2004 1 2005 1 2006 1 2001 2011 1 2012 1 2013 
TOTAL GERAL 5.250." 1 3.195,11 1 2.516,81 .21 I 1.191,93 I 1.104,20 I 2.931,57 1 5.190,21 I 5.076,97 1 U62,2.J I 2.854,lJ I 2.ll3 .. 07 I 4.60S,92 4.8 .. Ml__ U97,93 1 4..93',64 

ANO 1996 1 19971 1998 1999 2COO 2001 20021 20031 20041 20051 20061 2007 20081 1009 1 2010 1 2011 2012 201J 2014 
IPCA·EANUAl 9,91%1 5,S2%J 1,65% 8,92% 6,03% 7_,_51% 11,9]11'~.§14L___!,5J~J_5,87%l ___ 2,95%1 •.36% 6.10%1 4,18"1 5,79%1 _6,55% S,'1'/% 5,841' '"º" ACUMULADO 109.9%1 116,0%1 117,9% 128,4% 136_.1% 146i4% 163.9%1 180,1%1 193,6%1 205.0%1 211.0%1 220.2% 233.7%1 243.4%1 257.5%1 274,4% 290.2% 307,2% 326,9% 

2014 
&97.Jl 

104_,_89 
122.0? 
670_,_37 

3.871.56 

3.818_,_lO 

5:.91 

32,90 

2 1-"4S 

5#_,~ 

202,!! 

16,47 
u.._n 

1_8_,21 
87.,62 
14,02 
S2_!_S7 

158,77 
22,08 

52.57 
14,02 

70_,_10 
185.29 
153,03 
32,26 

2014 

5.322,23 

2015 
10,67% 

361_,_7% 

2015 2016 
2'9,U 1.262_!_74 
208_,_74 549,19 

6,19 

34_,_4S 713,SS 

1A2S,C9 2.293.29 

L3n_,_8l 1.687_,_79 

4S,04 423.66 

2,61 137,.66 

49,19 

816~ 6J7,06 
317_,_27 274,47 

16_,_47 16.47 
4_2,_?~ 42_,_79 

103,80 61_._00 
87,62 ~l.._6_2_ 

14_,_02 14,02 
S2,S7 52_,S? 

283-'ª9 17S_,_S9 
1 47,20 38,90 

S2_,S7 52_,_57 
14,02 14,02 

70.10 70_,_10 
215,68 1_87.00 
lS3,03 1S3j03 
33,97 33,97 
28,68 

2015 2016 
2.<191_!_71 4.191,0? 

e" 20 
y 

~ ~ 



ANEXO 1 DO TtAMO Df ADITAMfNTO nt 1' {clHt ... > IAl:J CONTM.TO OI' CONCUSÃO DOS SUMÇOS 1 

ftUXO OE CA1XA • 1995 a 2019 (ern A$ mi > 
AHO·BASE lm_ 

ITEM D<SCOIÇÃ() lu.o 
2017 

llSISTEMA 0[ AIASTEOMCNTO DEAGUA 6.893,96 
u ~91.tçlo e AduçSo de Áau• 8ru•a 2.794-'-43 
1.2 Produdo de Á&u•_r r•t•d• 1.380,43 
1.3 _D_ls_trib\liÇI; de: Acu1 • Adut0t•~ Rtdes. R~~_,-~_ El~a_tótl_a s 2.719.10 

2 IS15TEMA Dr CSGOTOS SANITÃRIOS 1.161,.79 
2.1 ~OA ETETATU S.512.68 
2.1.J IETE T•tu 
2.1.2 ISub-e.& B.am><.1 Fund• 
2. 1.3 IS.ub- lada Mar&tft"l_Qirtlt• 
2. l.4 (Su~laciaM•rr;tmlsquerda 

2.1.S l Bada Pires 
llL__ fhcia~<>11NOY1 
2.1.7 aac~~Hl•rras 
2.2 8ACIA CTE GAAM.IHKA 2.282,?0 
_l.l.1 [MkYritK~Ç~ornlrOMM 
2.2.2 NovaE'TEGr-a.mWla~~ 
2.3 llACIA Q( ÁGUA DASCRRA 206.J! 
2.l.1 [Coldons Troncos 
2.J.2 rn..._ ... .i.-. 

12.u Elevatónil 
2.4 !AM_P\,lAÇÕlS E MEUtC*1AS 159.M_ 
2 . .t.J o.rn. 
2.4.2 OeE'watórtas 

J IOUTROS IHV'ESTIM(N!05 
~.l Slsl~a~A~to~~- 294_,_16 
J.L l [quiparMntos .PW'l _Çom.btt•. ,.,., •9~21 

~.L2 ~~~ntcn para Proclutlo de Á&ut • Labon~s_ 16.47 
3.1.3 Equipamentos df, "'-º~_itonmtnto 
3.1.4 ~~~tCKJMr• ManutM(lode RedH 21-'-40 
u.s Adequ~õe •os ~~o~lsAtu.is 18.21 
_!,_1.6 Su'bst itulclo Redes An~tl e Detettortd:lt 87~62 
l.1.7 ()bns Compttmentues 14_P.2 
3.L8 Amp~4!...l'.tedn e ll&6Ç6ti 87,23 
3.2 ~tema d•EsaotosS.nltJl'toi 175-'-59 
3.2.1 Equipamentos P"!,f11_l ,..tamtnto t Lab0<a16rlos 38,90 
3.2.2 -~"'-bs.tituitlo Redei AftUru e Oet~~-•d~s_ g~ 
l.2.3 Obr•sComplem,_ntar_es 14,02 
3.2.4 ~!!l.Pl!•çio de Redes t U11'5ef 70-'-10 

Diversos 
SubstltUli"lo de Hidr&nttros 

251,19 
217-'-22 

3.3 
3.3 .1 

3.3.2 Sofware e Hardwar_!_ 33,9_? 
l .3 .3 Vekulos ~-f.;t 'quln.as 
3.3.4 PrOJAm• de Renov1çJ_o __ d_e_Equfpamentos da 0pera,10 
3.3..S IPassa_~_l_a e Ponte sobre Rlbelrlo Tatu 

3.3.6 l lntttferfnd• em Galtrl1t • 8ada do THu a l 1rrocl f uAdt 

""º 2017 
'JOTA&. 0-™J._ 15.rn>. 

,~,EANUAl 1 
ACUMULADO 

" 

2018 1 201g _2020 _20_21 
_6._79_7.'10_ I 2.194,97 3.A09,13 2.079,76 

2.174,33 1 LlS6,5i _t,-'_l0,?4 ~~-1.?. 
2.735}13 1 383,0D 556,31 

1.8!7,84 I 1. lSS,4_~ _l .9_U,3_~ L459,26 

10.656.01 1 "'·" 1.221,25 
10.635,83 

20_._11 70.31 1..z26_.u 

559_..55 n1,11 7ü1 U SJ.1.97 
l&a~ 1.U.89 Jl9..._61_ _lff2! 

16_,_41 16,47 _1_6_1'7 -""' 
18_,21 18-'-21 
81_._62 87,62 11.R !'1M 
14.0:Z_ 14))2 14,02 li U,12 
52-'-57 S2,57 S2,S7 S2,S7 

115,59 p:5~59 153,Sl 1S3,Sl 
3UO 3!,90 16,82 16,12: 
S2,S? _S2,.5:7 52,57 52,57 
14_,_02 14_,_02 14,02 14,02 
70,10 -~9,l_CI_ 70,10 70,10 

195,17 353,29 418,99 '.lJ~,6· 
153-'-03 152.55 ~ 1~-º-3_ 
_33~97 13,97 33,97 53,97 

8-'-17 .l.M! 
166_,_77 231,52 

2018 

J.l.OU-'ªI il.68i. 

~º21 _2023 
1. 176,12 271,16 

M,li 64,19 
213,97 

_1.IU,61 
1.22;6,25 

L226,2S 

'67_..17 Stl,11 

1:79, '8_ 170,68 

16..i.41 16,47 

1LR 87_._62 
14,02 14_..02 
52,57 52,57 

lSS_,51 153_,5_1 
16.12 16,82 
s2.s1 S2,57 
14,02 14.._02 
10.10 70,10 

J43, 18 266,99 
lli.N rn,o3 
'3,97 33,97 

156,18 79,99 

2022 202) , .... ,,_ _t_C!f_S_.tt 

~ l ~~ ~l~ l ~l~L~ l ~ L ~ 2033 2034_1 __ 2_035 _ _] __ 2036 2011 1 2038 1 203g 
1.401,18 1 2.075,48 1 1.017,67 1 1.012.Sl 1 991,0l ( 427,H 1 646,18 1 '21,91 2S6_t76 106,91 L 646.1~ 

160,17 1 1.399,34.J 495,59 1 584,58 1 434,72 I 427,93 ( 427,93 1 _42i,g3 ~J, 7g 1 320,g5 
676.141 196,8:5 

L241,0l ( 1 522,08 1 427,93 1 556,31 1 • 1 211,25 256,?6 64,19 1 128.._33 

60,55 1 - 1 - 1 1 2.78Ut 1 !168,11 

i2~1_.41 -'MLl_l 

60.SS 20. 11 

62~7) su.u SSl~ U>C& SSJ~91 S7ot.U 54Ut sss.• 574,ll 1 '°2;19 SSJ,91 Sll.32 I S54,U 554,68 1 719,11 

170,68 _179~61 170_..61 170.L68 170,68 170,68 170_,61 170_,68_ 170,68 l._170.68 170.61 170,6& 1 170,68 110.oa I 171,5? 

16,47 16.47 16_,47 161.47 16,47 16,47 16_..4 7 16_..47 16.41 1 16.41 _16.47 16~_7 1 16,47 1.6,47 1 16,47 

8?_,_62 17_,_62 87_,62 87.61. ~!_._Q 11.iR !Mi 1U! 17.62 1 87_,_62 87..<.62 87,62 1 87,62 87_,_62 1 17,62 

14,02 14,02 14Jg 141'_2 14,02 14.0l 14,02 ic.-02 14.iil 1 14,02 14,02 14,02 J 14,02 14,02 1 _14_,91_ 

52,S7 52,57 52,S7 -~2.~.'? 52.,5_'?_ -~2_._~! }2.2_ &rr ~S7 S2,S7 52.57 1 52,57 52,S7 I S2,57 
153,51 153.,Sl 153,51 153,51 153_,_51 153,51 lSJ,51 153,51 lSJ,S_l _ ( 1.51,Sl_ _153,.st 1.53,51_ J 15.3,51 15.J,51 1 ... 1» .. ~l 

16-'-82 16-'-82 16,82 J6.L~l 16_._82_ 16,11 16,81 16,82 16,82 1 16.12 16.82 16,82 1 16.82 16,R_L_~82 

52,57 _52,57 S2,S7 52.._57 S2_,_57 52,57 52,57 52._57 52,57 1 52,5? S2,S_7 52,_57 1 52,57 S2,S~ J. _52,5'7_ 

14-'-02 14-'-02 14,0l 14,02 _l_~LQ_2_ J,4,01 l•.01 14,02 14,02 1 14,02 1<1_,_02 14,02 1 14,02 14,(>?__1_~02 

70,10 70.10 70, 10 70-'-10 70, 10 70,10 70,10 10,10 70, 10 1 70, 10 70. 10 70 ,JO 1. 70,10 70, 10 1 70, 10 

300.S4 187.._00 22g,7g MS.47 ~ ~ 217.70 119.19 249.92 1 278.60 229.79 207.13 1 230.14 230,49 1 464.03 
153,03 1S3,03 _1_53,0J 153,03 153,03 1S3,0J 153L03. 153,03 153,Q3_ 1 153.03 15,3,03 1S3,03 1 153,03 153.03 1 153.03 

33,97 33,97 33-'-97 33,g7 33,g7 31,97 33.9? U ,97 U ,97 I 33,97 33,97 33,97 1 34,_32 34-'-67 1 36,06 
28,68 28,68 30L70 28,68 

84_,_86 42_,79 42,79 42,79 62,92 42.79 1 62,92 1 62,92 1 42.79 1 20,13 1 42~79 1 274,94 

2027 1 2028 _ J 2029 ~OJQ ___ L -~ 1 1 2012 
1-§9S,17 1 1.545,01 1_'"9,~_l _,_,OZ_L_SJ~U 

20)7 1 2038 1 2039 
,33 1 554.68 1 896,09 1 '46,11 

e 
~ \D 

~~ 



ANEXO li DO TERMO DE ADITAMENTO nt 16 (detessels) AO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEOMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 

F~UXO OE CAIXA · 1995 a 2039 (em RS mil) 
ANO· BASE 1995 

RECEITA 

ANO DESPESA COBRANÇA OUTRAS DEPREC. OUTORGA RESULT. IMPOSTO 
BRUTA com 

IMPOSTOS LIQUIDA 
OPERACIONAJS USO DO SOLO REC ./DESP. SAAE I ARES-PCJ Antes do l.R. DE RENDA 

REAJUSTE 

o 1995 9.103,00 (517,00) 8.586,00 8.860,00 571,00 8,00 0,0% (853,00) 93,00 
1 1996 16.238,72 (997,50) 15.241,22 13.492,81 615,87 1.097,83 0 ,0% 34,72 39,78 
2 1997 16.963,11 (922,48) 16.040,63 12.902,64 814,51 1.293,73 0 ,0% 1.029,75 153,85 
3 1998 16.551 ,07 (741,83) 15.809,24 12.475,54 1.645,76 1.531,01 0,0% 156,93 22,95 
4 1999 15.386,54 (865,70) 14.520,84 10.202,05 5.298,06 1.581,58 0,0% - (2.560,85) (171 ,17) 
5 2000 14.260,32 (807,18) 13.453,14 9.742,97 1.623,48 1.563,12 0,0% - 523,56 92,79 
6 2001 17.579.52 (971 ,52) 16.608,00 9.742,26 2.916,18 1.398,55 8 ,6% 1.427,77 1.123,24 (340,19) 
7 2002 19.727,69 (1.093,41) 18.634,28 10.956,01 5.090,37 1.461,60 9,2% 1.712,90 (586,6 1) (349,35) 
8 2003 22.627,08 (1.324,97) 21.302,11 13.616,94 (210,56) 1.613,93 9,1% 1.934,66 4.347, 14 1.605,32 
9 2004 22.438,33 (1.295,38) 21.142,95 13.642,99 937,89 1.812,93 9,1% 1.915,64 2.833.5 1 1.027,86 
10 2005 23.606,93 (1.392,17) 22.214,76 14.789,34 880,96 2.370,04 9,1% 2.023,91 2.150,51 729,82 
11 2006 24.831,74 (1.473,93) 23.357,81 14.926,77 973,16 2.285,42 9,3% 2.162,46 3.010,00 721,77 
12 2007 27.577,80 (1.812,38) 25.765,42 15.965,14 227,02 273,88 2 .140,98 9,5% 2.446,99 4.711,43 1.584,37 
13 2008 27.913,17 (2.188,54) 25.724,63 16.458,25 42,79 727,82 2 .322,52 9 ,5% 2.446,12 3.727,11 1.225,83 
14 2009 27.886,62 (2.948,14) 24.938,48 15.723,07 167,21 101,66 2 .344,65 9,6% 2.393,48 4.208,41 1.754,59 
15 2010 29.835,16 (3.169,83) 26.665,33 17.340,54 261,52 (8,50) 2.449,73 9 ,5% 2.533, 21 4.088,83 1.092,05 
16 2011 30.597,04 (2.863,44) 27.733,60 16.041,80 287,61 598,01 3.263,68 9 ,5% 2.634,69 4.907,83 991,46 
17 2012 31 .500,03 (2.944,09) 28.555,94 17.770,84 292,73 393,31 3.043,57 9,5% 2.712,82 4.342,67 1.321,30 
18 2013 31.498,73 (2.941,68) 28.557,05 18.747,08 298,58 499,99 2.680,73 9,5% 2.712,92 3.617,75 936,32 
19 2014 29,119,08 (2.693,52) 26.425,57 22.310,65 279,8 1 611,52 2.256,02 9,9% 2.502,87 (1.535,30) (300,20) 
20 2015 30.520,44 (2.823.14) 27.697,30 19.778,00 73,73 492,09 1.978,60 9,8% 2.610,31 2.764,56 702,19 
21 2016 34.348,06 (3.1 77,20) 31 .170,86 18.170,37 313,98 3%,10 1.714,03 9,8% 3.522,71 7.053,68 2.398,25 
22 2017 41.789,25 (3.865,51) 37.923,74 18.725,14 317,12 410,12 2.463,74 9,8% 3.716,53 12.291,09 4.178,97 
23 2018 43.042,92 (3.981,47) 39.061 ,45 19.364,09 320,29 424,07 3.363,07 9 ,8% 3.828,02 11.761,90 3.999,05 
24 20 19 44.334,21 (4.100,91) 40.233,30 23.407,56 323,50 438,05 3.555,03 9,8% 3.942,86 8.566,30 2.912,54 
25 2020 46.994,26 (4.346,97) 42.647,29 24.143,22 326,73 451,77 3.851,68 9,8% 4.179,43 9 .694,48 3.2%,12 
26 2021 5 1.223,75 (4.738,20) 46.485,55 24.864,02 330,00 465,22 4.003,94 9,8% 4.555,58 12.266,79 4.170,71 
27 2022 56.447,21 (5.221,37) 51.225,84 25.569,16 333,30 478,37 4.116,75 9,8% 5.020,13 15.708,13 5.340,77 
28 2023 57.963.38 (5.361,61 ) 52.601,77 26.258,01 336,63 491,22 4.170,48 9,8% 5.154,97 16.190,46 5.504,76 
29 2024 59.442,39 (5.498,42) 53.943,97 26.929,96 340,00 503,76 4.305,54 9,4% 5.070,73 16.793,98 5.709,95 
30 2025 60.883,31 (5.631,71) 55.251,60 27.584,62 343,40 515,97 4.490,30 9,4% 5.193,65 17.123,67 5.822,05 
3 1 2026 62.285,35 (5.761,39) 56.523,% 28.221 ,61 346,83 527,85 4.6 11,17 9,4% 5.313,25 17.503,25 5.951, 11 
32 2027 63.647,98 (5.887,44) 57.760,54 28.840,69 350,30 539,40 4.744,10 9,4% 5.429,49 17.856,56 6.071,23 
33 2028 64.970,79 (6.009,80) 58.%0,99 29.441 ,69 353,80 550,61 4.884,55 9,4% 5.542,33 18.168,01 6.183,92 
34 2029 66.253,54 (6.128,45) 60.125,09 30.024,48 357,34 561,48 4.984,76 9,4% 5.651,76 18.545,27 6.305,39 
35 2030 67.496,34 (6.243,41) 61.252,93 30.589,12 360,92 572,01 5.115,40 9 .4% 5.757,78 18.857,70 6.411,62 
36 2031 68.899,07 (6.354,66) 62.344,41 31.135,56 364,52 582,20 5.237,66 9,4% 5.860,37 19.184,10 6.515,79 
37 2032 69.873.89 (6.463,33) 63.410,56 31.669,32 368,17 592,16 5.319,67 9,4% 5.960,59 19.500.64 6.630,22 
38 2033 70.985,50 (6.566,16) 64.419,34 32.174,35 371,85 601,58 5.420,14 9,4% 6.055,42 19,796,00 6.730,64 
39 2034 72.069,99 (6.866,47) 65.403,52 32.667,07 375,57 610,77 5.530,93 9,4% 6.147,93 20.071,24 6.824,22 
40 2035 73.116 ,00 (6.763,23) 66.352,77 33.142,31 379,33 619,64 5.727,95 9,4% 6.237, 16 20.246,38 6.883,77 
41 2036 74.124 ,04 (6.856,47) 67.267,57 33.600,30 383,12 628,18 5.9 12,73 9,4% 6.323,15 20.420,08 6.942,83 
42 2037 75.095,06 (6.946,29) 68.148,77 34,041,46 386,95 636,41 6.190,07 9,4% 6.405,98 20.487,90 6 .965,89 
4 3 2038 76.029,46 (7.032,72) 68.996,73 34.465,98 390,82 644,33 7.086,16 9,4% 6.485,69 19.923,75 6 .774,08 
44 2039 32.053,44 (2.964,94) 29.088,50 14.486,21 164,47 271,64 8,291,25 9,4% 2.734,32 3.140,61 1.067,81 

1.918.931,32 (169.355,98) 1.749.575,34 965.001,95 10.169,94 37.359,37 155.589,29 3,69 li 158.260,63 423.1 94,16 142.526,01 

ITIR desde 1995 1 10,00%1 

RESULT. 
INVESTIMENTOS CAIXA 

Após o 1.R. 
ÁGUA ESGOTO OUTROS TOTAL 

LÍQUIDO 

SI Deprec. 

ACUMUL. 

(946,00) 4.598,30 26,64 625,50 5.250,44 (6.188,44) (6.188,44) 
(5,06) 2.261,49 933,69 3.195,18 (2.102,41 ) (8.290,86) 

875,90 1.303,36 631,01 582,44 2.516,81 (347,18) (8.638,04) 
133,98 2.010,95 294,67 175,59 2.481,21 (816,22) (9.454,27) 

(2.389.68) 637,76 245.84 308,33 1.191,93 (2.000,03) (11.454,30) 
430,77 8 12,13 182,09 109,98 1.104,20 889,70 (10.564,60) 

1.463,43 2.291,44 514,91 125,22 2.931,57 (69,59) (10.634,19) 
(237,26) 1.891,31 3.137,54 16 1,36 5.190,21 (3.965,87) (14.600,07) 

2.741 ,82 2.239,51 2.556,06 281,40 5.076,97 (721,22) ( 15.321 ,29) 
1.805,85 841,46 3.821,81 199,16 4.862,23 (1.243,66) (16 .584,95) 
1.420,69 584,10 2.185,53 104,50 2.854,13 936,59 (15.628,37) 

2.288,23 862,49 1.041,99 129,59 2.034,07 2 .539,58 (13.088,79) 
3.127,06 8 15,21 3.370,51 420.20 4.605,92 662,11 (12.426,68) 
2.501,28 1.550,95 2.533,90 1.986,22 6.071,07 (1.247,26) (13.673,94) 
2.453,82 2.457, 19 518.47 1.49 1,39 4 .467,05 331,43 (13.342,52) 
2.996,78 163,94 3.292,07 1.224,35 4 .680,36 766,15 (12.576,37) 

3.916.37 1.917,23 2 .066,70 860,41 4.844,34 2.335,69 (10.240,68) 

3.021 .37 2.168,79 1.365,57 863,57 4.397,93 1.667,02 (8.573,66) 

2.681.43 1.372,39 2.823,62 738,63 4.934,64 427,52 (8.146,14) 
(1.235,10) 897,33 3.878,56 546,34 5.322,23 (4.301,31) (12.447,45) 

2.062,37 249,38 1.425,49 816,84 2.491,71 1.549,27 (10.898,1 8) 
4.655,43 1.262,74 2.298,29 637,06 4.198,09 2.171,36 (8.726,82) 
8.112,12 6.893,96 8.161 ,79 720,94 15.776,69 (5.200,82) (13.927,65) 

7.762,86 6.797,60 10.656,01 559,65 18.013,26 (6.887,33) (20.814,98) 
5.653,76 2.894,97 70,31 717,77 3.683,05 5.525,74 (15.289,24) 
6.398,35 3.409,13 1.226,25 743,18 5.378,56 4.871,45 (10.417,79) 
8.096,08 2.079,76 538,97 2.618,73 9.481,29 (936,50) 

10.367,37 1.176,82 667,37 1.844, 19 12.639,93 11.703,43 
10.685,70 278.16 1.226,25 591,18 2..095,59 12.760,59 24.464,02 
11.084,02 1.401 ,18 624,73 2.025,91 13.363,65 37.827,67 

11.301,62 2.075,48 511,19 2.586,67 13.205,25 51.032,92 
11.552,15 1.017,67 60,55 553,98 1.632,20 14.531,12 65.564,04 

11.785.33 1.012,51 582,66 1.595,17 14.934,26 80.498,30 
12.004,09 991 ,03 553,98 1.545,01 15.343,63 95.841,93 
12.239,88 427,93 574,11 1.002,04 16.222,60 112.064,52 
12.446,08 646,18 2.781,59 541,89 3.969,66 13.591 ,82 125.656,34 
12.648,31 427,93 968,11 553,98 1.950,02 15.935,95 141.592,29 
12.870,43 - 574,11 574,11 17.615,99 159.208,28 
13.065,36 602,79 602,79 17.882,71 177.090,99 
13.247,02 553,98 553,98 18.223,97 195.314,% 
13.362,61 256,76 531,32 788,08 18.302,48 213.617,44 
13.477,28 554,33 554,33 18.835,66 232.453,09 

13.522.0 1 554,68 554,68 19.157,40 251.610,50 
13.149,68 108,98 789,11 896,09 19.339,75 270.950,24 
2 .072,80 846,18 646,18 9.717,87 280.668,11 

280.668,15 65.709,68 64.295,63 25.583,98 155.589,29 280.668,11 2.214.292,27 ff 
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Limeira, 30 de dezembro de 2016 

I · E.m llÇ<10 dt serviços ou obras sem t1/1•ará dt cot1s1mçtlo ou tm 
tltl<1rnrrlo com 11 projeto apro1·ado ou. ainda comra dispositivos dt1tt1 
lc-i: /()t) UFESP's ou otllro índice sub.smurfro a ~.sra: 
Art.JO./ O tmbargo será aplicado 11os seg11imes casos: 
J. Qtmmln tsrfrer sendo extturadoqualq11tr ""iço ou obra sem priliiu 
lice11r" da Prtftitura ou em dts(J{'ordo com as restrições desta Lti." 
LEG.APUC. /..l'i Complementar J48AJS de 15/0712(1()5. /nstalaçào d• 
E..wr(le.1 dt Rddio Ba.<e em Limeira. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIM EIRA, aos vinte e oito dias do mas 
de dc1cmbro dt! dols mil e dezesseis. 
RE:-IATOAR'T'~ SARKlSSIAN ·Diretor de Licencirunento 

EDITAI.:.~ H Z PE 28 P E DEZEMBRO PE 2016 

RE.'iATOARTIN SARKJSSIAN. Diretor de L1cenciamemoda Prcfciun 
:vtumc1pal de Limeira. Estado de São Paulo. 
Usando Ja;; atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
Fa1. '>ahcr a lodos que virem o preitcnto EDITAL ou dele conhecimento 
tiverem. que ficn notificado o proprietário infrator constante abaixo: 
NOTI FICACÀO N" 1011/2016 
Nome dú PropricJário: FLORJSVALDO ESCA LEIRA 
Enderc\Odo Imóvel: AVE~D PESSOTO /SA RCENT0,592 
Baim>. JOAO LEVY · JD.DR. 
ln...:n<;J<> Cadastral: 0833046000 
Data de Em1<sâo: 19/1212016 
Fic:i V S' nouficado(a),deacordocom oC6digodeObrnse Urbanismo. 
aAPRF.SE:>.'TAR PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO L\IÓVEL 
ACl~lA CITAOO, lendo um prazo de 90 (noventa) dias a partir do 
recebunl!IHO desta. O não cumprimento poderá 3carre1ar em emissão de 
Auto de Infração no valor de 100 UFESP's· de acordo com o Código de 
Obras. l, ei nº. I 096/69 e Pl:lllo Diretor. Lei Complementar nº.44212009 e 
ahera~&!s. 
· Arll~fJ 1.3. /.01 d11 Lei 1096169. "Ne11/tuma obra de canstruçãa. 
l't!C"'OllJtmçao. tlemolição. refonuo ou acriJC:mw. bt'm como a subdfris~lo 
Je 1'rrl·nos. abermra d' nuu e estradas. strá/tira no municfpio um u 
pr~l·i11 ltc~nra da Pnf~11uro ... 
PREFF.ITIJRA~fIDIICIPALDE LIMEIRA. aos \'inte e oito dias do mês 
de Ô<Lcmbrode dois mil e dezesseis. 
RE'IATO ARTIN SARKJSSIAN . Dtre1orde Licenciamento 

EDITAI. Nº 448 f>E 28 PE QEZEMURO QE 2016 

RE:-!ATO ARTIJ'í SARKJSSIAN. Diretor de Licenciamento da Preíeitura 
Mun1c1pal de Limeira. Estado de São Paulo. 
U.ando da• otnbuições que lhe são confendas por Lei. 
Fu .-.abcr :1 1<>dos que virem o prc~ntc EDITAL ou dele conhec1mcnto 
uvereni que fica notificado o propnetáno infm1orconstante abaixo: 
A!'TO DE !NFRAc,\0 N' 34212016 
Nome do Proprietário: '.\!AGRO ANTUNES OEALMEIOA 
Endcrc~o do Imóvel: RUA HORTENCL\ CANDIO'ITO SIMONETTI, 
233 
Bairro: GUSTAVO PECCININI · JO. 
h1'rnçilo Cadastral: 2880048000 
Fka vs~. c iente que será lançado paro a inscrição acima o valor de RS 
2.35~.00 (dois mil e t=entos e clnq uentu e cinco reais), referente ao 
cle>cuniprimcnto da Notificaç~o n• 560/2016 (Apresentar Projeto de 
ReEul;inaçàoJ.OnãocumprlmcntooclllTCtara REINCIDÊNCIA e multa 
eni dobro. além de ouiras sanções. sem )X'CJUÍro da compctcnte ação judíeíal. 
L~gis/11ç11o ap/irnda: Refermte a i11fror1Jo d.r úis 1096/69, LC 244/00 
'442/119. 
ArliRo J04 da u_,; 442!09: 1 ·Quando ,stit•(lr .r8ndo ~:t8cuu1do quah1u"r 
serd("' Ott obra sem licença da Prrfeíturn ou em desacordo com aJ 
restripks desw Lt>i: 
OBSERVAÇÕES: Havendo projeto aprovado. apresentar na SEPLAN 
da Prcfeirurn Municipal de Limeira: 
Informam~ que:, conforme determinação contida no artigo 176 da Lei nº 
1890/83. v.s•. tera um prazo de IS (quinLe) diaspa.rncumpriraexigancrn 
'upm drnda ou impugna-la. 
PREFEITURAMUNlCIPALDELIMEIRA,aosvimeeoitodiasdomês 
de ôc1cmbro de dois mil e dezesseis. 
RE:-IATO ARTIN SARKISSIAN · Dirc1or de Licenciamento 

ED!Tól. N" 449 PE 28 DE DEZEMBRO D E 2016 

RENATOARTIN SARKISSIAN. Diretor de Licenciamemoda Prefeilul'll 
Municipal de Limeira. Estado de Sao Paulo. 
Usando das atrib~içõcs que lhe são conferidas por Lei. 
F0< .abcr a todos que virem o presen1e EDITAL ou dele conhc<:imento 
11\erem. que fica notificado o propmmlrio infrator constante abaixo: 
Al:IO DE JSFRACÃO -.~ 343/2016 
Nome do Pn>prietário: WILSON ROBERTO FERREIRA 
Endere~o do Imóvel: RUA SA1''fl1'A SANTUCCT QUADROS, 448 
Bairro; AB ILIO PEDRO. PQ.RESD. V ETAPA 
h1'criçlo Cada.mal: 3170027000 
Fica V.S'. ciente que será lançado para a inscriçao acima o valor de RS 
2.355,00 (dois mil e trezentos e cinquenta e d neo re.als). referente ao 
descumprimento da Notificação nº 56212016 (Aprese'!_tar Projeto de 
Rcgul.irit:iç3o). O não cumprimento acarretará R.EDICID&'iCIA e multa 

Jornal Oficial do Município 

em dobro. altm de outras sanções. sem prejuízo da competente ação judicial. 
UfliS/açào aplicada: Reftrtlllt li 1'!fração às úis I0961õ9. LC 244/00 
e 442/09. 
.lnigo 304 da Lei 44Zl!J9: I ·Quando tsti••er undo execwado qualquer 
sen·iço ou obra sem licença da Prrfti1ura ou em desacordo com as 
rwriçõu dtsra ui; 
OBSERVAÇÕES: Havendo projeto aprovado, apresentar na SEPLAN 
dn Prefeirurn Municipal de Limeira: 
Informamos que, confonne determinação contida no artigo 176 dn Lei nº 
1890/83. V.S'. terá W11pruode15 (quinze) dias para cumprir a exigencia 
supra citada ou impugna-la. 
PREFEITURAMUNICIPALDELIMETRA.aosvinteeoi1odiasdomês 
dedeiembrodedois mil e dc<0s<e1s. 
RENATO ARl'N SARKISSIAN ·Diretor de Licenciamento 

EPITAL Nº 450 DE 28 pE PEZEMBRO DE 2016 

RENATO ARTIN SARKISSIAN. Diretor de Licenciamento da Preíeituru 
Municipal de Limeira, Esrndo de São Paulo, 
Usnndo das atribuições que lhe sao conferidas por Lei, 
FoL saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento 
tiverem. que fica notificado o pmprie1ário infrator constante abaixo: 
AUfO PE INFRAÇÃO Nº 348GOl6 
Nome do Proprictáno: ELIZEUAPARECIDO OE PAULA 
Endereço do Imóvel: RUA ANTONIO Cl~TRA COROI:'<HO I 
CORONEL, 88 
Bairro: V!LLAGE·JD. R€SD 
lnseriçllo Otdastral: 2508007000 
Fica V.S'. ciente que será lançado para a inscrição acima o valor de R$ 
2.355,00 (dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais), referente ao 
descumprimento da Notificaç5o 11• 51312016 (Apresentar Projeto de 
Regularização). O não cumptimemo ocnrremrá REINCIDÊ:NCIA e mulm 
em dobro, além de outra~ sançõc~. sem prejuízo da competente QÇ!!o judicial. 
ltgislação aplicada: Rtfertntt a infraçtlo às ú is 1096/69, LC 244/00 
t 442/()9_ 
Anigo 304 do Lei 441/09: f. Q11a11do tstil'tr sendo txtcutodo quolqutr 
sen·iro ou obra sem lic•nra da Prtfeimra Olt tm duacordo com as 
~striç&s dtsta Ui: 
OBSERVAÇÕES: Havendo projeto aprovado. apresenw na SEPLAN 
da Prefeirura Municip.'\l de Limeira: 
Informamos que. conforme determinação contídn no artigo 176 dn Lei nº 
1890/83, V.s'. terá um prnLo de 15 (quinze) dias para cumprir a exigência 
supra citada ou impugna·la. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA. aos vinteeoitodinsdomês 
de dezembro de dois mil e detesseis. 
RENATO ARTDI SARKISSIAN ·Diretor de Licenciamento 
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS OE INTERDIÇÃO DE LUIZ LOPES VIANA, 
REQUERIDO POR MARCELO DE SOUZA VIANA· PROCF.SSO 
N• 4006681· 74.2013.8.26.0320. 
O MM. Juiz de Direito da 3' Vara Cível, do Foro de Limeira, Estado de 
São Paulo, Dr. Mario Sérgio Menezes, na foffila da Lei. etc. 
FAZ SAllER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem que. J>Or sentença proferida em 30/0612015. foi decretada 
a INTERDIÇÃO de LUIZ LOPES VlANA. CPF: 497.243.809-63. 
dccl3.111nd<>-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os aios da 
vida civil e nomeado como CURADOR, em caniter DEFlXITIVO. o 
Sr. MARCELO OE SOUZA VIANA. O presente edital será publicado 
pela imprensa local e pelo órgão oficial, por 03 (tres) ve-tes. com intervalo 
de IO(dei) dins,enfi.xadonn fOffilada lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Lime iro, aos 19de março de 2016 . 

EXTRATO DE TERMO DEADITAMENTON° 16 
PODER CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE LIMEIRA 
CONCESSIONÁRIO: ODEBRECHT AMBIENTAL- LIMEIRAS.A. 
CNPJ: 00.585.900/0001 ·48 
INTERVENIENTE-ANUENTE: AGÊNCIA REGULADORA DOS 
SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS 
PIRACICABA. CAPIVARI EJUNDIAÍ- ARES-PCJ 
CNPJ: 13.7S0.681/000l·S7 
PROCESSO N" 40.340/2016 
OBJETO: TERMO DE ADITAME:'ITO N' 16 AO CONTRATO DE 
CO~CESSÃO DA GESTÃO DOS SISTE!'<IAS E SERVIÇOS DE 
SA~AMENTO BÁSICO DE ÁGUA E ESGOTOS SASIT ÁRIOS DE 
LIMEIRA - SP - REVISÃO EXTRAORDINÁRIA CONTRATUAL 
EFETIVADA PELA AGÊNCIA REGULADORA ARES· PCJ. 
VALOR: A Tarifa Referencial de Água (TRA) e a Tari fo Referencial de 
Esgoto (TRE) ficam revistas em 18.12% !dezoito inteiros e 12 centésunos 
por cento), a ser aplicado nas faturas com vencimenlo a partir de 20 de 
janeiro de 2017. para todas as faixas e categorias de consumo. conforme 
o disposto na ResoluçlloARES-PCJ nº 164 DE 20/1212016. 

DOACAO 
C M ~ACÃO 

O Teatro Municipal 
disponibiliza 
1 O lugares gratuitos 
para doadores de sangue 

# 

COMO PROCEDER SfGUNDOAUI S.597/ 2015: 

l. O doed°' de.... entror em c:omo10 com o Secreto1io de 

Cufluro,comdezdiosdeon~iodoespelÓCUfo. 

2 .. AQ<esentor os comprovantes emrtidos por Boncos de 

Songve ou Hemocentros de duos doe<;6o• nos úhlmos dez 

Coso o Mpetõculotenho mo is que 1 Ocloodores interessados, 

hovet6 so~io. Benefldo n6o pre ... is.to poro ~petácu'os 

groouÍIOI. 

INFO: 3495.2765 1 2• o 6• feiro 1 das 08h às 17h 

~ 
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