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CONTRATO .. PROGRAMA PARA A PRESTACAt~ 
DE SERVIC·o PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE 
AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, QUE 
ENTRE Sl CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE UNIAO 
DA VIT6RIA E A COMPANHIA DE SANEAMENTO· 
DO PARANA- SANEPAR. 

Conforme autorizayao firmada no Convenio de Coopera_yao assinado em 
21/08/2013, pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA, 
pessoa juridica de direito publico interne, com sede administrative no endereco site 
na Rua Cruz Machado, 205, Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.967.760/0001-71, 
neste ato representado pelo Excelentissimo Senhor Prefeito, Pedro lvo llkiv, 
doravante denominado MUNICiPIO e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 
PARANA - SANEPAR, sociedade de economia mista sob centrale do Estado do 
Parana, constituida pela Lei Estadual 4.684, de 23 de janeiro de 1963 e alterat;oes, 
com sede em Curitiba, na Rua Engenheiros Rebout;as, 1376, inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 76.484.013/0001-45, neste ato representada par seu Diretor-Presidente 
Fernando Eugenio Ghignone e pela Diretora Comercial Emilia de Salles Belinati, 
doravante denominada CONTRATADA; resolvem celebrar CONTRATO oe 
PROGRAMA para prestat;ao de servit;os publicos de abastecimento de agua e 
esgotamento sanitaria, no ambito do territ6rio do MUNICIPIO, no regime de 
presta~io regionalizada, o qual se regera pela ·legislaQAo pertinente, em especial 
pelo art. 241 da Constituit;ao Federal, art 256 da Constituit;ao do Estado do Parana, 
art. 13 da Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 24, XXVI da Lei Federal 
8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
Decreta Federal 7.217, de 22 de junho de 2010, pela Lei Estadual 4.684, de 23 de 
janeiro de 1963, alterada pelas Leis 4.878, de 19 de junho de 1964 e 12.403, de 30 
de dezembro de 1998, pela Lei Estadual 16.242, de 13 de outubro de 2009, pelo 
Decreta Estadual 7.878, de 29 de julho de 2010, pelas Leis Municipais 4242/2013, 
de 16 de julho de 2013 e 4247/2013, de 06 de agosto de 2013, pelos Decretos 
Estaduais 3.926, de 17 de outubro de 1988 e alterat;oes; 7290 de 20 de fevereiro de 
2013 e 2.460, de 8 de janeiro de 2004 au outre dispositive que venha ou outr.~s 
dispositivos editados por autoridade competente que venha substitui-los, sucede-los 
ou complements-lose pelas condic;oes a.seguir estipuladas: 

DO OBJETO E AREA DE ATUACAO 

Cl.AUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste contrato a explorac;ao dos 
SERVICOS POBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO 
SANITARIO no limite territorial do MUNICIPIO, compreendendo a captac;ao, aduyao, 
produt;ao de agua para abastecimento, sua distribui~ao, operat;ao, conservayao, 
manutencao de redes, incluindo as ligac;oes prediais e os instrumentos de medit;ao, 
a coleta, remoc;:ao e destinac;:ao final de esg~bs.ervado o regime de prestac;:ao 
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/~SANEPAR 7/ 
regionalizada, nos termos da legislayao estadual (atualmente art. 41 da Lei Estadual 
16.242/2009). 

§1° - Os servi~os objeto deste contrato serAo prestados exclusivamente pela 
CONTRATADA, nas areas afetas a explora~ao, mediant~ a cobran~a de tarifa 
diretamente dos usuaries do servic;o, na forma estabelecida na lei e neste contrato. 

§~ - A delegayao a que se refere esta clausula abrange toda a area urbana do 
MUNICIPIO, em regime de exclusMdade, podendo ser atterada, de comum acordo entre 
as partes, mediante revisao e aditivo contratual, preservado o equilibria econOmico e 
financeiro da prestac;ao dos servi~. 

§3° - As areas do MUNICiPIO nao integrantes da area objeto da delegayao pennanecem 
sob a responsabilidade deste e s6 poderao ser transferidas para a CONTRA T ADA se 
forem elevadas a condiyao de distrito e desde que haja viabilidade tecnica e economics e 
condiyOes financeiras de prestar os servic;os. 

§4° - 0 saneamento basico nas areas remanescentes a que se refere o paragrafo anterior 
podera ser objeto de soluyOes individuais ou de prestayao de serviyos, diretamente ou 
indiretamente, mediante autorizayao legislative, inclusive por organizayOes comunitarias 
locais, observada a exclusividade da delegayao a que se refere o "capuf'. 

§5° - As areas remanescentes previstas no paragrafo anterior podem ser objeto de 
prestayao de serviyo em regime de parceria entre a CONTRATADA eo MUNICIPIO e/ou 
organizayOes comunitarias locais. 

§SO- A CONTRATADA tera prioridade em case de delega~o da prestac;ao dos servi~ 
a que se referem os §§ 3°, 4° e 5° e s6 podera ser preterida se ela manifestar o 
desinteresse na prestayao do serviyo. 

Cl.AUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA podera realizar os servic;os de que trata 
o presente contrato, diretamente ou atraves de terceiros autorizados por ela, 
entidades publicas ou privadas. 

PARAGRAFO UNICO - lnclui-se nos contratos com terceiros as parcerias publico
privadas e outras formas de contratayao, em conformidade com o previsto na 
legislac;ao correlata. 

CLAUSULA TERCEIRA: Para urn perfeito desempenho do encargo aqui assumido, 
compete a CONTRATADA, com exclusividade, diretamente, ou mediante contrato 
com entidade especializada: 

a) estudar, projetar e executar as obras relativas a construcao, ampliayao ou 
remodelac;ao dos sistemas publicos de abastecimento de agua potavel e de 
esgotos sanitarios; 

b) atuar como 6rgao coordenador, executor ou fiscalizadorodl}~ execuc;ao dos 
convenios ou contratos celebrados para fins do item "a"; ~~ -
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,....,..~ SANEPAR 7/ . 
c) operar, manter, conservar e explorar os serviyos de agua potavel e de 

esgotos sanitarios; 

DO PRAZO 

CLAUSULA QUART A: 0 prazo de vigencia deste contrato e de trinta (30) anos a 
contar da data da sua assinatura, prorrogavel por igual periodo, a criteria do Chefe 
do Poder Executive, mediante term a aditivo, conforme art. 2° e art. 4 o da Lei 
Municipal 4247/2013. 

PARAGRAFO UNICO - Nao ocorrendo a prorrogayAo prevista no "caput" desta 
Clausula, a CONTRATADA continuara prestando os serviyos de agua e esgoto, 
permanecendo validas todas as clausulas e condiyOes deste Contrato, ate o efetivo 
pagamento pelo MUNICiPIO da indenizayao referida na Clausula Vinte e Nove, 
abrangendo, inclusive, os bens pre-existentes registrados na contabilidade da 
SANEPAR, consoante preve a Lei Municipal 4247/2013 e a Clausula Setima deste 
Contrato. 

DOS OBJETIVOS E METAS 

ClAUSULA QUINTA: Na parte relativa ao objeto e area de atuayao deste Contrato, 
a CONTRATADA devers observer os objetivos e metas de ampliayao e manutenoao 
dos sistemas de agua e esgoto previstas no Plano Municipal de Saneamento e que 
passa tambem a fazer parte deste Contrato, sendo que o referido plano deve ser 
compativel com o planejamento estadual para o saneamento basico, em especial 
com relayao ao plano de gestae da SANEPAR (Pianejamento Estrategico), conforme 
consta do art. 21 da Lei Municipa14247/2013 e na Lei Estadual16.242/2009, sendo 
que as metas sao as seguintes: 

• Manter o lndice de Atendimento por Rede de Abastecimento de Agua - IARDA 
em cern por cento (1 00°Al) da populavao urbana do MUNICIPIO durante toda a 
vigencia do Contrato; 

• Atingir o lndice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto -IARCE de 30 o/o 
da popula9ao urbana da sede do municipio ate o ano de 2015. 

• Atingir o lndice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto -IARCE de 40 °/o 
da populayao urbana da sede do municipio ate o a no de 2017. · 

• Atingir o fndice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto - IARCE de 60 °/o 
da popula9ao urbana da sede do municrpio ate o ano de 2019. 

• Atingir o lndice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto - IARCE de 70 o/o 
da popula9ao urbana da sede do municipio ate o a no de 2027. 

• Atingir o Indica de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto -J~~CE de 80 °/o 
da populayso urbana da sede do municipio ate o a no de 2037. ~7 , 
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• Manter o lndice de Atendimento com Rede Coletora de Esgate -IARCE de 80 o/o 
da populayao urbana da sede do municipio ate o ano de 2043. 

§1 ° - Para o calculo do alcance das metas acima referidas serao utilizados os dados 
do JBGE - Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica e do SGC - Sistema de 
Gerenciamento Comercial da Sanepar. 

§2° - Os percentuais referidos no "caput" admitirao uma varia~o de dais pontes 
percentuais para cima ou para baixo. 

§3° - 0 atendimento das metas previstas nesta clausula esta condicionado a 
obten~o de financiamentos junto aos organismos competentes, com a respectiva 
anuencia do Chefe do Poder Executive municipal e da obten~o das licenc;as 
mencionadas na Clausula Vinte e Seis, sendo que o desatendimento das metas par 
atraso ou problema na liberactao dos recursos ou das licenctas e outorgas ou par 
problemas na contratactao de servictos (e.g.licitactoes), desde que devidamente 
justificado pela CONTRATADA e com o conhecimento da ENTIDADE 
REGULADORA, nao podera ser caracterizado como inadimplemento do contrato 
para efeito de extinctao. 

§4° - Quando verificada alguma das condit;oes previstas no §3° desta clausula, o 
plano de metas sera revisto pelas partes contratantes. 

§5° - Toda e qualquer revisao e ajuste das metas iniciais dos services de 
saneamento basico ensejara altera96es no Contrato de Programa, sendo 
asseguradas a preservacao do equilibria econOmico e financeiro da sua prestactao e 
a necessaria articulactao e adequactao com o planejamento e com as metas de 
ambito regional ou estadual. 

§6° - As Metas e Prazos des Servictos, constantes do Plano Municipal de 
Saneamento Basico, serao revisados a cada quatro (4) anos, concomitantemente, a 
revisao do Plano de Saneamento. 

DO PLANO DE GESTAO 

cLAUSULA SEXTA: Os investimentos necessaries ao alcance do estabelecido nos 
objetivos e metas previsto no Plano Municipal de Saneamento Basico, assim como 
as prioridades de a~o para o alcance destas metas deverao ser previstas no Plano 
de Gestae (Pianejamento Estrategico) elaborado pela CONTRA TADA, o qual 
tambem sera revisado no minima a cada quatro (4) anos, com conhecimento do 
MUNICiPIO e da ENTIDADE REGUlADORA, nos termos do Convenio de 
Cooperactao. 

§1°- A CONTRATADA elaborara as relat6rios anuais de desempenho com as metas 
e resultados alcancados no ana anterior que serao entregues ao MUNICIPIO e a 
ENTIDADE ~~~ULADORA e estarao disponiveis na rede mundial de computadores 
- internet. w;, ' _ .. c- 4 
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§2°. 0 primeiro relat6rio devers ser apresentado pel a CONTRA TADA em ate urn a no 
depois da assinatura deste Contrato. 

§3° - A CONTRA TADA, nos projetos de implantayao, ampliayao e/ou recuperayao 
de sistemas, devers zelar pela boa condiyao de saude da populayao. 

DOS BENS E DIREITOS 

Cl.AUSULA SETIMA: 0 sistema objeto de explorayao na forma deste contrato sera 
integrado pelos bens e direitos que lhe estao afetos, considerados como necessaries 
e vinculados a adequada execuyao dos serviyos de agua e esgoto. 

§1 ° - Integra rae tambem o sistema todos os bens e direitos que venham a ser 
adquiridos ou construidos pela CONTRA TADA ao Iongo do period a de vigencia do 
contrato, necessaries e vinculados a execuylo adequada dos serviyos publicos de 
abastecimento de agua e coleta de esgoto, OS quais deverlo estar devidamente 
registrados ·na contabilidade da CONTRATADA, de modo a permitir sua facil 
identificayao. 

§2° - 0 MUNICIPIO reconhece que os bens e direitos vinculados aos serviyos 
existentes na data da assinatura deste Contrato de Programa sao de propriedade da 
CONTRA TADA e estao registrados no seu ativo imobilizado. 

§3° - 0 valor do imobilizado tecnico e dos financiamentos e emprestimos registrados 
na contabilidade da CONTRA TADA referentes ao Contrato de Concessao 139175, de 
27 de fevereiro de 1975, inclusive do periodo em que a concessao esteve vencida, 
passam a integrar este contrato para efeito de amortizayao, depreciayao e 
indenizac;ao futura, consoante reconhecido no art. 9° da Lei Municipal4247/2013. 

Cl.AUSULA OITAVA: A CONTRATADA podera instaurar os procedimentos 
necessaries a promover, na forma da legisla~ao vigente, desapropria~ao por 
utilidade publica, estabelecer servidao de bens ou direitos, proper limitayoes 
administrativas e ocupar provisoriamente bens im6veis necessaries a operacao e 
expansao dos seus services no MUNICfPIO, respondendo pelas indenizayoes 
cabiveis. 

§1° ~ Per acordo, o MUNICiPIO podera assumir o Onus da indenizayao prevista no 
"capuf'. 

§~ - 0 Poder Executive municipal, mediante solicitayao fundamentada da 
CONTRA TADA, declarara previa mente atraves de Decreta, a utilidade publica, para 
fins de desapropriacao ou de instituiyao de servidao administrativa, des bens im6veis 
ou direitos necessaries a implantayao ou ampliayao dos sistemas de agua e de 
esgotos, de acordo ~~WJ-os projetos aprovados pelas entidades competentes de que 
trata esta clausula. ~~ . · 
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§3° - Caso o Poder Executive municipal se recuse ou se omita com rela~o a obriga~o 
contida no paragrafo anterior, a utilidade publica nele referida podera ser decretada pelo 
Chefe do Poder Executive Estadual. 

§4° - Para a realizayao dos servi9os prestados com base neste contrato, fica a 
CONTRA TADA autorizada a utilizar os terrenos de dominic publico municipal e neles 
estabelecer servidoes atraves de estradas, caminhos e vias publicas, na forma da lei 
especifica. 

ClASULA NONA: Durante o prazo da delegaoso e na sua area de abrangencia, o 
parcelamento do solo sob a forma de loteamento ou desmembramento, ou a cria9ao 
de condominios, somente serao autorizados pelo Poder Executive, desde que 
incluam as redes de agua e esgotos executadas pelos empreendedores, com os 
projetos previa mente aprovados pel a CONTRA T ADA. 

§1° - 0 proprietario do parcelamento do solo urbana em quaisquer de suas formas, 
transferira sem nenhum Onus a CONTRATADA, as redes de agua e de esgotos 
implantadas nos empreendimentos, bens estes nao indenizaveis pelo MUNICIPIO. 

§20- 0 MUNICJPIO se obriga a transferir, sem nenhum onus a CONTRATADA, os 
bens de sua propriedade, necessaries a ampliayao des sistemas de agua e esgotos. 

§3° - 0 MUNICIPIO, atraves do Chefe do Poder Executive, paden~ transferir a 
operayao dos distritos ou sistemas individuais previstos nos §3° e §5° da Clausula 
Primeira deste contrato, inclusive com a doayao dos bens necessaries para a 
prestayao dos servi9os, mediante termo aditivo ao presente Contrato, consoante 
autorizayao prevista no paragrafo unico do art. 8° da Lei Municipal 4247/2013. 

DO SERVICO PUBLICO ADEQUADO 

ClAUSULA DEZ: A CONTRATADA, durante todo o prazo da vigencia da 
contratayao, devers prestar os servi9os de agua e esgotos de acordo como disposto 
neste instrumento, visando o satisfat6rio atendimento dos usuaries. 

§1° - Para os efeitos do que estabelece esta clausula e sem prejuizo do disposto no 
Convenio de Cooperayao enos decretos estaduais que disciplinam a presta9ao dos 
servi9os de agua e esgotos, servi9o adequado e o que, gradualmente, considerando 
a capacidade de pagamento dos usuaries, buscara atingir condiyaes efetivas de 
regularidade, continuidade, seguranya, atualidade, universalidade e cortesia na sua 
presta9ao e modicidade das tarifas cobradas dos seus usuaries. 

§2° - Ainda para os fins previstos no paragrafo anterior, considera-se: 

a) regularidade e eficiencia: a presta9ao dos serviyos contratados nas 
condi90es estabelecidas neste contrato e na legislayao que disciplina o setor 
de saneamento ba~Ji59.A e os contratos de programa e em outras normas 
tecnicas em vigor; "1!JfJ 1, • 
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/~SANEPAR 7.,., 
b) continuidade: a manutenc;ao, em carater permanente e ininterrupto, da 

presta~ao dos servi~os contratados para o conjunto da populayao das areas 
atendidas no territ6rio do MUNICiPIO, observados os termos da legisla~ao e 
deste contrato, ressalvada. a ado~ao de regime de racionamento decorrente 
de escassez dos recursos hidricos ou de sua inadequada qualidade, bem 
como as possibilidades de interrupyAo do servirto em casos individuais 
previstos na lei e no contrato; 

c) seguran~a: a execu~ao dos servi9os contratados de acordo com as normas 
tecnicas aplicaveis e em padroes satisfat6rios estabelecidos no Regulamento 
dos Servi9os Prestados pela SANEPAR (Decreta Estadual 3.926/1988 ou 
outre dispositive que venha a substitui-lo), que assegurem a seguranya e a 
saude dos usuaries, da comunidade e do meio ambiente; 

d) atualidade: modemidade das tecnicas, des equipamentos e das instalayaes, 
sua conservayao e manuten9ao, bern como a melhoria e expansao dos 
servi~os contratados na medida da necessidade dos usuaries . e da 
capacidade de investimento e pagamento dos usuaries, visando cumprir 
plenam.ente com os objetivos e metas deste contrato, sempre preservado o 
seu equilibria economico e financeiro; 

e) universalidade: compreende a generalidade da presta~ao dos servi~os, ou 
seja, assegurando o direito de acesso aos servi~os contratados a todos os 
tipos e categories de usuaries estabelecidos nas areas abrangidas pelo 
contrato, observadas as metas previstas na Clausula Quinta; 

f) cortesia na prestaQio dos servit;os: tratamento aos usuaries com civilidade 
e urbanidade, assegurando o ample acesso para a apresentayao de 
reclamac;oes e sugestoes para a CONTRATADA; 

h) modicidade das tarifas: a justa correlac;ao entre os encargos decorrentes da 
prestac;ao dos servic;os, a remunera9ao da CONTRATADA, e a 
contraprestac;ao pecuniaria paga pelos usuaries, atraves das tarifas e prec;os 
des servi9os. 

§3° - Nao se caracteriza como descontinuidade do servic;o a sua interrup~ao pela 
CONTRATADA em situa9ao de emergencia que atinja a seguranc;a de pessoas e 
bens ou por razoes de ordem tecnica nas seguintes hip6teses: 

I - inadimplemento do usuario no pagamento das tarifas, ap6s previa aviso, 
sujeitando-se o inadimplente as sanc;oes previstas no Regulamento dos Serviyos 
Prestados pela SANEPAR (Decreta Estadual 3.926/1988) ou em outre dispositive 
editado por autoridade competente que venha substitui-lo, sucede-lo ou 
complementa-lo. 

II- negativa do usuario em permitir a instalayao de dispositive de medi9ao de agua 
co~sumida, inclu~ive ~~ casas de fonte alternativa, apes ter sido previamente 
nottficado a respetto; ~Jt, · 
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Ill - necessidade de efetuar reparos, modificayoes ou melhorias de qualquer 
natureza nos sistemas; 

IV - manipulac;ao indevida de qualquer tubula~o, medidor ou outra instalac;ao da 
CONTRATADA por parte do usuario ou dentro de seu im6vel; 

V - instalac;Ao de qualquer dispositive na rede publica que vai . ate o cavalete, 
inclusive, ap6s ter sido notificado para retira-lo; 

VI - eventos de forc;a maior, case fortuito, fato do principe ou fato da Administrayao, 
plenamente justificados e comunicados a ENTIDADE REGULADORA. 

VII - declarac;ao de regime de escassez, suspensao, restriyao de uso ou 
racionamento de recursos hidricos, decorrentes de insufici6ncia de quantidade ou de 
qualidade destes, pela autoridade gestora dos recursos hidricos; 

VIII- as demais situac;oes previstas no titulo VI do Decreta Estadual 3.926/1988 ou 
em outro dispositive editado por autoridade competente que venha substituf-lo, 
sucede-lo ou complementa-lo, nao contempladas neste paragrafo. 

§4° - As interrupyoes programadas deverao ser precedidas de divulgayao aos 
usuaries e de comunica9ao para a ENTIDADE REGULADORA. 

§5° - A CONTRA TADA passara a prestar os servic;os contratados assim que as 
instalac;oes do usuario estiverem em conformidade com as normas estabelecidas 
pelas autoridades competentes, desde que ja exista rede disponfvel no locale sem 
prejuizo do contido no § 1 o da Clausula Vinte e Quatro. 

§6° - A CONTRATADA exigira que os usuaries geradores de esgotos nao 
domesticos adequem os parametres dos efluentes antes dos lanyamentos na rede 
coletora, conforme normas vigentes, sob pena de multa e obstruc;ao imediata de 
eventual lanyamento detectado. 

DOS DIREITOS E OBRIGACCES DOS USUARIOS 

CLAUSULA ONZE: Alem do que preve a legislayAo, sao direitos e deveres des 
usuaries, sem prejufzo do disposto na legislayao aplicavel: 

I - receber os serviyos em condi9oes adequadas e, em contrapartida, pagar 
pontualmente as respectivas tarifas; 

II - receber do MUNICIPIO, da CONTRATADA, e da ENTIDADE REGULADORA 
todas as informac;oes relatives ao /Js~l cadastre, necessaries para a defesa dos 
interesses individuais ou coletivos; -~~ ~ 
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Ill - levar ao conhecimento da ENTIDADE REGULADORA, do MUNICIPIO ou da 
CONTRA TADA as irregularidades das quais venham a ter conhecimento, referentes 
a presta9ao dos services objeto deste contrato; 

IV - comunicar a ENTIDADE REGULADORA ou ao MUNICIPIO os atos ilrcitos ou 
irregulares porventura praticados pela CONTRA TADA ou seus prepostos na 
execu~o do objeto deste contrato; 

V - contribuir para a permanencia das boas condic;oes dos sistemas e dos bens 
publicos, por intermedio dos quais sao prestados os services contratados e os 
servic;os adicionais; 

VI - cumprir o Regulamento dos Servic;os Prestados pela SANEPAR (atual Decreta 
Estadual 3926/88) ou documento equivalente, demais decretos e normas editados 
pela ENTIDADE REGULADORA e pela CONTRATADA, bern como a legislayao que 
disciplina a materia; 

VII - pagar com pontualidade os valores decorrentes da prestayao des serviyos 
contratados, bern como pagar as penalidades legais em caso de inadimplemento, 
inclusive as decorrentes de interrupcao; 

VIII- responder, na forma da lei, perante a CONTRATADA, pelos danos materiais ou 
pessoais causados em decorrAncia da rna utilizayao de suas instalac;oes e de bens 
da CONTRATADA; 

IX - solicitar e comunicar a CONTRA T ADA sabre qualquer alterayao que pretend a 
fazer no ponto de entrega da agua ou no de coleta de esgoto; 

X - autorizar a entrada de prepostos da CONTRA TADA, devidamente credenciados, 
nos im6veis que estejam ocupando para que possam ser executados os servic;os 
contratados, podendo estes prepostos, inclusive, instalar os equipamentos 
necessaries a sua regular prestac;ao ou efetuar a leitura e medic;ao; 

XI - manter as instalac;oes internas de sua responsabilidade, tais como caixa d~ 
agua, tubulacoes e conexoes, dentre outras, sempre limpas e em condic;oes de 
conserva~o e higiene adequadas, estabelecidas pelas autoridades competentes. 

XXII - averiguar qualquer vazamento de agua existente nas instalac;oes internas, 
reparando-as imediatamente e responsabilizando-se pelo consume apurado no 
medidor. 

XXIII- Responsabilizar-se pela guarda e conservayAo dos equipamentos relatives a 
liga1y1- predial de agua e/ou esgotos, inclusive em casas de furto, perda ou danos. 

!~ • 
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DAS TARIFAS 

Cl.AUSULA DOZE: A tarifa que ira remunerar a CONTRATADA e a polftica tarifaria 
que se aplicara a prestaoao des servioos contratados sera uniforrne em todo o 
Estado do Parana, baseada nos custos de todo o Estado visando o subsidio cruzado 
entre os sistemas, e a devida remuneraoao do capital investido pela CONTRA TADA, 
os custos de operayao e de manutenyao, as quotas de deprecia<;ao, provisao para 
devedores, amortizayees de despesas, o melhoramento da qualidade do servi<;o 
prestado, a garantia da manutencao do equilibria econOmico-financeiro do contrato 
de programa e a gera98o dos recursos necessaries para realizaoao dos 
investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos des servi<;os. 

§1 ° -A tarifa dos servi<;os prestados pel a CONTRA TADA, bem como sua revisao ou 
modificayao sera fixada pelo Chefe do Poder Executive Estadual ou por 6rgao ou 
entidade estatal que venha a substitui-lo, mediante proposta encaminhada pela 
entidade reguladora estadual competente, nos terrnos da legisla98o que a instituiu 
(atualmente art. 43 da Lei Estadual16.242/2009). 

§2°- 0 Reajuste das tarifas sera anual, sempre com intervale minima de doze (12) 
meses e observado o que consta do §5°. 

§3° - A revisao das tarifas podera ser peri6dica ou extraordinaria, sempre que se 
verificar a ocorrencia de fato superveniente extraordinario nao previsto no contrato, 
fora do controle da CONTRATADA, que venha a provocar o desequilibrio 
economico-financeiro do contrato. 

§4° - Para cobranya da tarifa dos servi<;os adota-se a estrutura tarifaria e a tabela de 
prestayao de servioos vigentes, conforme os Decretos Estaduais 3.926/1988, 
2.460/2004, 7290/2013 e anexos ou outro dispositive editado por autoridade 
competente que venha substitui-los, sucede-los ou complements-los. 

§5° - Para a garantia do estabelecido nesta clausula, adotar-se-a urn fndice de 
reajuste de preyos que reflita a recomposi98o inflacionaria dos preoos dos servi<;os 
prestados pela CONTRA TADA, devidamente demonstrado na planilha de custos dos 
serviyos que a CONTRATADA deve encaminhar para a apreciayao da entidade 
reguladora estadual competente, nos terrnos da legisla<;ao correlata (atualmente §1° 
do art. 43 da Lei Estadual16.242/2009). 

§6° - Os services adicionais e os services especificos vinculados a prestayao dos 
servi<;os contratados serao remunerados de acordo com a Tabela de Preyos de 
Serviyos da SANEPAR, fixada nos termos dos artigos 59 e 60 do Decreta Estadual 
3.926/1988 ou em outre dispositive editado per autoridade competente que venha 
substitui-lo, sucede-lo ou complementa-lo. 

§7° • Os servi<;os adicionais consistem de serviyo auxiliar, complementar e/ou 
correlate aos SERVICOS P0BLICOS DE SANEAMENTO BASICO, compreendendo 
as atividades de corte, religa~o~~::~ da.segunda via de conta, entre outras; 

~:~-.1~~: 10 



§8° - As tarifas serao fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as 
revisoes ser tornados publicos com antecedencia minima de trinta (30) dias com 
relat;ao a sua aplicat;ao. 

CLAUSULA TREZE: As tarifas poderao ser diferenciadas em funt;ao das 
caracteristicas tecnicas e dos custos especificos provenientes do atendimento aos 
distintos segmentos de usuaries (categorias e economias), bern como no 
estabelecimento de faixas progressivas de consume (tarifa progressiva), nos termos 
dos Decretos Estaduais 3.926/1988 e 7290/2013 ou de outro dispositive editado por 
autoridade competente que venha substitui-los, sucede-los ou complements-los. 

§1 o - Para as tarifas de agua, de esgotos e de servi9os, permanecem em vigor os 
pre9os constantes da tabela de preyos anexa ao Decreta Estadual 7290/2013, ou 
outre dispositive editado per autoridade competente que venha substitui-lo, sucede
lo ou complementa-lo. 

§2° -A tarifa minima sera de pelo menos dez metros cubicos (10 m3
) mensais de 

consume de agua per economia da categoria de usuaries referida no "caput" desta 
clausula. 

§3° - A tarifa de esgotos sera fixada com base em percentual da tarifa de agua, este 
estabelecido pelo Chefe do Poder Executive Estadual no mesmo dispositive em que 
e fixado o valor das tarifas, percentual este que nunca sera inferior a oitenta por 
cento (80%). 

§4° -A concessionaria praticara tarifa diferenciada para a populayao de baixa rends 
concedendo descontos sobre a tarifa normal, com base nos criterios para a 
caracterizayao de familias de baixa renda definidos no Decreta Estadual 2.460/2004 
ou em outre dispositive editado por autoridade competente que venha substitui-lo, 
sucede-lo ou complementa-lo. 

§5°. Em situayao critics de escassez motivada por estiagem, contaminayao de 
recursos hidricos ou outre fato extraordinario que obrigue a adoyao de racionamento 
ou reduyao de produc;ao a niveis nao compativeis como sistema, alem das medidas 
previstas no Decreta Estadual 3.926/1988 e demais normas regulamentadoras, 
paden! ser adotada tarifa especial de contingencia, com o objetivo de restringir o 
consume e cobrir eventuais custos adicionais decorrentes delas, garantindo o 
equilibria econOmico-financeiro da prestayao dos servi9os. 

§6° - 0 consume verificado nas ligac;oes de instalac;oes publicas municipais sera 
tarifado com bonificayao de cinquenta por cento (50°A,) sobre a tarifa normal, 
conforme regulamenta9ao prevista em contrato especial de consume a ser firmado 
com a CONTRA TADA, no qual, para fins de evitar desperdicio de agua, havera 
expressa previsao de que a bonifica9ao esta limitada a media de consume mensa! 
do MUNICIPIO, sendo o volume excedente faturado pela tabela normal de tarifa, 
bern como que a inadimplencia de tres (3) refer~ncias (meses), consecutivas ou nao, 
acarretara n~ ~spensao do beneficia, passando as contas a terem seu valor 

normal. --~7 • . -·· · ~., 
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§7° - 0 MUNICIPIO devera prever em seu oryamento os pagamentos das tarifas 
devidas por seus entes, banheiros, hidrantes, fontes, torneiras publicas e ramais de 
esgotos sanitarios utilizados ou de sua responsabilidade. 

§So - 0 MUNICIPIO e responsavel pelo pagamento da tarifa relativa ao consume 
registrado nos hidrantes localizados em area publica, a qual sera faturada nos 
mesmos termos do §6° desta Clausula. 

§9°- 0 MUNICIPIO sera responsavel pela autoriza~o para presta~o dos se·rviyos 
de abastecimento e esgotamento sanitaria em areas de ocupayao irregular, bern 
como pelo pagamento das respectivas tarifas. 

CLAUSULA QUATORZE: E vedado a CONTRATADA conceder isenyao de tarifas e 
custo de seus servic;os. 

CLAUSULA QUINZE- A CONTRATADA tera o direito de auferir a receita decorrente 
da prestayao dos servic;os especfficos vinculados a prestac;ao dos servic;os 
contratados, conforme tabela de preoos referida no §6° da Clausula Doze deste 
contrato. 

OUTROS SERVICOS ESPECiFICOS 

Cl.AUSULA DEZESSEIS: A CONTRATADA podera prestar outros servic;os 
especificos na area territorial do MUNICiPIO, cujas condic;oes de prestayAo dos 
servi9os serao disciplinadas em termo aditivo ao pre·sente contrato. 

§1 ° -A CONTRA TADA tera o dire ito de auferir diretamente a receita decorrente da 
prestac;ao dos servic;os especfficos, conforme prec;os previstos na tabela de prec;os 
mencionada no §6° da Clausula Doze deste contrato. 

§2° - Os valores dos prec;os dos servic;os especificos serao reajustados de acordo 
com o que dispuserem as normas legais, contratuais e regulamentares aplicaveis. 

§3° - . A CONTRA TADA devers manter escritura~o contabil que perm ita ao 
MUNICIPIO e a ENTIDADE REGULADORA a efetiva e permanente analise dos 
resultados da explora980 des servi9os especificos. 

DO SISTEMA DE COBRANCA 

ClAUSULA DEZESSETE: . As tarifas dos servi9os prestados pela CONTRATADA 
serao cobradas diretamente dos usuaries atendidos numa unica conta/fatura emitida 
pela SANEPAR. 

§1°- A CONTRATADA efetuara as medic;oes dos consumes de agua ou, para os 
cases de nao-hidrometrac;ao, estimara os consumes e emitira, com base em 

mediyOes ou -~~~tivas , a cobr:n~. ~o~ ~:~ores devidos aos respectivos usuario:~ 
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/~ SANEPAR 7/ 
nos termos dos parametres estabelecidos no Regulamento dos Servi9os Prestados 
pela CONTRATADA (atual Decreta Estadual 3926/88) ou em ou outre dispositive 
editado por autoridade competente que venha substitui-lo, sucede-lo ou 
complementa-lo e na legislayao em vigor. 

§2° - Serao tambem lanyados nas contas de consume dos usuaries, quando for e 
case, os valores correspondentes as multas e servioos especifices a prestaoao dos 
servi9os contratados e executados. 

§3°- A CONTRATADA podera contratar outra(s) empresa(s) ou pessoa(s) fisica(s), 
institui9ao financeira ou nao, para funcionar(em) como agente(s) arrecadador(es) 
das contas mencionadas nesta clausula e no contrato. 

§4°- A CONTRATADA, na forma da legislayao aplicavel, podera incluir na conta dos 
servioes prestados valores relacionados a outres serviyos publicos prestados par 
terceires aos seus usuaries ou contribuintes no caso de Municfpios, desde que 
disponibilize aos usuaries ou contribuintes a possibilidade de retirar a cebranya 
quando solicitado, nos termos das legislaooes afins. 

§5° - A responsabilidade pelas dfvidas decorrentes dos servioos prestados pela 
SANEPAR e do proprietario do im6vel matriculado junto a SANEPAR, em especial 
quando nao houver pagamento por parte de inquilinos. 

DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS 
E OBRAS EXECUTADAS 

CLAUSULA DEZOITO: Sem prejuizo das responsabilidades e dos riscos previstos 
neste contrato, a CONTRATADA podera contratar com terceiros o desenvolvimento 
de atividades inerentes, acess6rias ou complementares aos servi9os contratados, 
bern como a implantaoao de projetos associados, desde que nao ultrapassem o 
prazo de vigencia do contrato. 

PARAGRAFO UNICO: lnclui-se nos contratos com terceiros as parcerias publico
privadas e outras formas de contrataoao, em conformidade como previsto nas Leis 
Federais 8.987/1995 e 11.079/2004. 

cLAUSULA DEZENOVE: Cabers a CONTRATADA, recempor a pavimentaoae das 
ruas e cal9adas danificadas em decorrencia das obras de instalayAo, amplia9ao e 
reparos de redes publicas e ramais prediais. 

PARAGRAFO ONICO - 0 MUNICIPIO podera executar a recomposiyao de 
pavimenta9ao prevista no "caput" desta Clausula com o objetivo de quitar debitos 
junto a CONTRATADA. 

CLAUSULA VINTE: Para a execuyao de obras, a CONTRATADA devers obter 
todas as licen9as que se fizerem necessarias, bern como utilizar materiais cuja 

qualidade seja c~a~lvel c~:--~: normas editadas pelos 6rgaos tecnic~: 
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especializados e, ainda, cumprir todas as especificayaes e normas tecnicas 
brasileiras que assegurem integral solidez e seguranya a obra, tanto na sua fase de 
constrw;ao, quanta nas fases de operayao e manuten9ao. 

§1° - A CONTRATADA ficara responsavel pelo desenvolvimento e execuyao dos 
projetos basicos e executives pertinentes as obras. 

§2°- A CONTRATADA, sempre que solicitado, devers disponibilizar a ENTIDADE 
REGULADORA toda a documenta~o relacionada as obras, inclusive estudo de 
concepoao, na medida em que forem sendo produzidos. 

§3° • A CONTRA T ADA mantera constantemente estudos visando o aprimoramento e 
a programayao das obras de implantayao e de ampliayAo dos servi9os publicos 
contratados, dentro de sua politics de ayao e desde logo podera firmar convenios 
com o MUNICIPIO, nos termos Convenio de Cooperayao firmado. 

§4° - A CONTRA TADA responsabiliza-se em negociar, em carater prioritario, com os 
6rgaos competentes, a contrataoao de financiamentos necessaries a execuyao das 
obras e servioos de abastecimento de agua e de coleta de esgotos sanitarios. 

§5° - 0 MUNICIPIO se obriga a anuir, sempre que exigido pelos organismos 
financiadores, nos processes de financiamentos referidos no paragrafo anterior. 

§6° - Para a realizaoao de novos empreendimentos de interesse do MUNICIPIO, 
podera ser firmado convenio de parceria entre as partes, mediante a elaborayao de 
Terrno Aditivo ao Contrato, nos termos do Convenio de Cooperacao vigente. 

DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS 

Cl.AUSULA VINTE E UM: As atividades de fiscaliza9ao deste contrato serao 
exercidas por entidade reguladora estadual, atualmente pelo Institute das Aguas do 
Parana, denominado de ENTIDADE REGULADORA, por delega9ao do MUNICIPIO, 
nos termos do Convenio de Cooperayao assinado em 21/08/2013, da Lei Municipal 
4247/2013, da Lei Estadual16.242/2009 e do Decreta Estadual7.878/2010. 

§1° - A fiscalizaoao a ser exercida pela ENTIDADE REGULADORA abrangera o 
acompanhamento das aooes da CONTRATADA nas areas operacionais, de 
atendimento, contabil, financeira e tarifaria. 

§2°- Em ate cento e oitenta (180) dias contados da data de vigencia deste contrato, 
o MUNICIPIO devera constituir o Comite Municipal de Acompanhamento da 
Prestaoao dos Servioos de Saneamento Basi co composto na forma do art. 4 7 da Lei 
11.445/2007, o qual anualmente fiscalizara por comissao formada com base no art. 
33, XIV do Decreta Federal 6.017/2007 os serviyos contratados e, quando identificar 
inconformidades na sua prestaoao, as comunicara a ENTIDADE REGUlrf'Q?RA e a 
CONTRATADA para a adooao das medidas administrativas correlatas. ~ .. 
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§3°- Enquanto nao for criado o Comite a que se refere o paragrafo anterior, o Poder 
Executive municipal exercera esta func;ao. 

DAS SANCCES ADMINISTRATIVAS 

ClAUSULA VINTE E DOIS: A falta de cumprimento, por parte da CONTRATADA, 
de qualquer clausula ou condic;ao deste contrato ou da legislayAo aplicavel e normas 
tecnicas pertinentes, sem prejuizo do disposto nas demais clausulas deste 
instrumento e desde que nao seja referente as materias de competencia do Institute 
Ambiental do Parana - lAP e do PROCON, podera ensejar, mediante procedimento 
administrative que possibilite a defesa e posterior recurso administrative, a aplicac;ao 
das penalidades pela ENTIDADE REGULADORA, na forma da lei. 

§1°- 0 processo de aplicayao das penalidades tern inicio com a lavratura do auto de 
infrayao pelo agente responsavel pela fiscalizac;ao, que tipificara a infrayao 
cometida, para fins de aplicayao da respectiva penalidade. 

§2° - 0 auto de infrayao, que obedecera ao modele a ser definido -pela ENTIDADE 
REGULADORA, devera indicar com precisao a falta cometida e a norma violada e 
sera lavrado atraves de notificayAo entregue a CONTRA TADA, na sua sede, 
mediante protocolo. 

DA POSSIBILIDADE DE INTERVENCAO 

Cl.AUSULA VINTE E TRES: Sem prejuizo das penalidades cabiveis, 
exclusivamente par indicayao em ate pr6prio e especffico da ENTIDADE 
REGULADORA fixando o prazo, objetivos e limites da intervenc;ao (nao podem 
ultrapassar o territ6rio do MUNIC(PIO), conforme dispoe a Lei Municipal 4247/2013, 
podera o MUNICIPIO intervir, excepcionalmente, na prestayao des servic;os 
contratados, quando ac;ao au amissae da CONTRA TADA ameac;ar a qualidade da 
prestac;ao dos servic;os objeto deste contrato, colocando em risco a saude da 
populac;ao, isto apenas pelo periodo necessaria para assegurar a continuidade e 
adequayao da prestayao dos serviyos, bern como o fiel cumprimento das normas 
contratuais pertinentes sem qualquer prejuizo para as clausulas e condic;Oes deste · 
contrato. 

§1° -A ENTIDADE REGULADORA somente podera indicar a intervenc;ao depois de 
percorrido processo administrative pr6prio, com contradit6rio e ampla defesa e 
depois de concedido prazo razoavel para que a CONTRATADA sane a 
irregularidade apontada. 

§2° - No ato pelo qual a ENTIDADE REGULADORA indicar a intervenc;ao 
necessariamente deve indicar o prazo da intervenyao e os objetivos e limites da 
medida ao Chefe do Poder Executi~o ~unicipal para que este, se assim entender, 
nomeie o interventor por Decreta. ?~ · 

~ , · -·· ~-~:7 
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§3° -A intervenyAo devers ser instaurada dentro dos trinta (30) dias seguintes ao ato 
da ENTIDADE REGULADORA descrito no paragrafo anterior e nao podera exceder 
ao prazo de noventa (90) dias contados da data de sua instaurayao pelo do Chefe 
do Poder Executive municipal atraves da indicac;ao do interventor. 

§4° - A, nomea9Ao do interventor a que se refere o paragrafo anterior se dara pelo 
MUNICIPIO, tambem mediante ato administrative prOprio e especifico, vinculado 

· estritamente ao que dispos o ato de indicayao da ENTIDADE REGULADORA. 

§5° - A ENTIDADE REGULADORA atuara como fiscalizadora da interven~o, 
podendo determinar seu encerramento sempre que considerar atendidos os 
objetivos fixados no ato de indica9ao previsto no "caput" e §2° desta Clausula. 

§6° - A intervenc;ao a que se refere o "caput" e os paragrafos desta Clausula, em 
nenhuma hip6tese, podera autorizar o MUNICIPIO a assumir a presta~ao dos 
servi~os ou a ocupar as instalayOes da CONTRATADA, sendo que a a~ao do 
MUNICIPIO fica limitada a indica~ao de interventor que atuara em conjunto com a 
CONTRA TADA na regularizayao dos fates que determinaram a intervenyao e dentro 
dos limites e prazos indicados pela ENTIDADE REGULADORA. 

§7° - Se todo o procedimento administrative referido nesta Clausula nao se concluir 
dentro de cento e oitenta (180) dias contados da data do infcio do processo 
administrative na ENTIDADE REGULADORA, considerar-se-a invalids a 
interven~ao, sem prejuizo do direito da CONTRATADA de ser indenizada par 
eventuais danos sofridos. 

DA VIGILANCIA SANITARIA E MEIO AMBIENTE 

CLAUSULA VINTE E QUATRO: 0 servi9o devers ser executado em estrita 
obediencia aos parametres definidos pela legislayAo que regula o setor de 
saneamento basico, em especial quanto a qualidade e potabilidade da agua para o 
abastecimento publico, segundo criterios estabelecidos na legislayao vigente. 

§1°- ~ obrigat6ria a liga9ao de agua e esgotamento sanitaria em todos os im6veis 
com edificayoes no territ6rio do MUNICIPIO, em que o serviyo estiver disponivel e 
por isso sujeito ao pagamento de tarifa pelo servi9o posto a disposiyao, mesmo que 
ainda nao esteja efetivada a ligayao, que e de responsabilidade do usuario. 

§2° - Decorridos noventa (90) dias da primeira notificayAo da CONTRA TADA para 
que o usuario efetue a ligayao na rede de distribuiyao de agua e na rede coletora de 
esgotos disponivel, independentemente de outras san9oes cabiveis, o usuario e 
responsavel pelo pagamento da respectiva tarifa para a CONTRA TADA. 

§3° ;. A Vigilancia Sanitaria Municipal, par solicitayao da CONTRA TADA, exercera 
seu poder de polfcia e notificara o proprietario ou morador do im6vel objetivando o 
cumprimento do disposto,., ~~ § 1° desta clausula, sob pena das medidas 
administrativas correlatas. ~~ ' 
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§4° - Na ausencia de redes publicas de saneamento basico, serao admitidas 
solu9oes individuais de abastecimento de agua e afastamento e destinayao final des 
esgotos sanitarios, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, em 
especial as de edificayOes, ambientais, sanitarias e de recursos hidricos. 

CLAUSULA VINTE E CINCO: No perimetro urbane, per solicitayao da 
CONTRATADA, o MUNICIPIO atraves de sua secretaria ou entidade responsavel, 
pod era embarg~L Q_.luncionarnentQ_ .. de ... po~os __ _arte.~ia~~~L_f!~-~~t~Q_s __ ~---gjs_ternas, 
existentes nos locais provides de rede publica de abastecimento de agua, devendo 
proceder ao fechamento e lacre das referidas fontes de abastecimento, sem direito 
des proprietaries ou usuaries de reclamarem qualquer indenizayao, consoante 
previsao contida no Decreta Federal7.217/2010 e Decreta Estadual5.711/2002. 

§1° - A Vigilsncia Sanitaria Municipal, quando agir na forma prevista no "caput", 
devers dar posterior conhecimento para a ENTIDADE REGUL.ADORA 

§2° - Fica desde ja estabelecido que as disposiyees desta clausula, somente serao 
aplicadas, quando o sistema operado pela CONTRATADA possuir condi9oes 
tecnicas para atender os usuaries abastecidos pelos poyos particulares que se visa 
lacrar. 

§3° - Os po~os artesianos/freaticos e cisternas ja existentes, continuam com sua 
utiliza~ao livre enquanto nao houver impedimentos relatives a preservavao da 
higiene e saude, sendo que a responsabilidade pela quantidade e qualidade da agua 
e unica e exclusive do proprietario ou consumidor, proibida a comercializayao e o 
fornecimento gratuito a terceiros. 

CLAUSULA VINTE E SEIS: A CONTRATADA e responsavel pela obtengao das 
licenyas ambientais e outorgas de usc dos recursos hidricos necessarias a execuyao 
das obras destinadas ao cumprimento das metas e objetivos -deste contrato, 
observado o disposto na sua Clausula Quinta deste contrato. 

PARAGRAFO UNICO: A CONTRATADA, desde que cumpridas as normas 
ambientais e de recursos hfdricos pertinentes, podera opor ao MUNICIPIO ou a 
ENTIDADE REGULADORA, por conta da nao obten9ao tempestiva das licenyas 
ambientais e das outorgas de usa dos recursos hfdricos de que trata esta Clausula, 
exceyOes ou meios de defesa como causa justificadora do descumprimento das 
metas e objetivos previstos neste contrato. 

CLAUSULA VINTE E SETE: Conforme ficou estabelecido na cooperayao federativa 
para prestayao de servi~o de interesse comum prevista no Convenio de Cooperayao 
firmado entre o Estado do Parana eo Municipio de ~niao d~ Vit_6ria,pn .. pompanhia 
de Saneamento do Parana - SANE PAR repassara nos pnme1ros (~9; (sessenta) 
meses de vigencia do contrato, ao Fundo Municipal de Saneamento Basico e 
Ambiental, depois deja deduzidas todas as perdas na realizayao de credito e ?s 
impastos incidentes sabre o faturamento, tres virgula par cento (3,0o/o) da Rece1ta 
Operacional/_fa~ramento total da SANEPAR no MUNIC(PIO"LlE~ ~NIA~ ~A 
VITORIA, et'ap6s· este peAi~~~' o repasse sera de urn por cento (1°/o)~ ate o term1no 
de vigencia 'do~dontrato. ~1 · ----· 
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/~SANEPAR 7/ . 
§1°. Para ter acesso ao repasse previsto no "caput" desta Clausula, o MUNICIPIO 
devera instituir o referido Fundo Municipal por lei. 

§2°. Os recursos deverao ser aplicados em projetos e acoes que tenham reflexo no 
saneamento basico, na proteyao e recuperacao do meio ambiente, consoante preve 
o Convenio de Cooperac;ao firmado entre o Estado do Parana eo MUNICIPIO. 

§3°. A responsabilidade pela aplicac;ao e destinayao dos recursos previstos nesta 
Clausula e unica e exclusiva do MUNICIPIO, que devera prestar contas para os 
6rgaos fiscalizadores competentes e a ENTIDADE REGULADORA quando instado a 
faze-lo. 

§4°. 0 repasse previsto no "caput" sera realizado no ultimo dia uti I do mes 
subsequente ao do faturamento, condicionado a inexistencia de debitos do 
MUNICIPIO para com a SANEPAR. 

§5°. No caso da existencia de debitos de qualquer especie do MUNICIPIO junto a 
SANEPAR, referentes a tres (3) meses ou mais, consecutivos ou nao, o repasse do 
recurso previsto no "caput" desta Clausula sera suspenso e os valores a serem 
repassados acumulados, sendo liberados somente depois da quitac;ao da divida pelo 
MUNICIPIO. 

DA PRORROGACAO 

Cl.AUSULA VINTE E OITO: 0 presente contrato podera ser prorrogado ou 
renovado por acordo das partes, a ser celebrado mediante ato formal, justificado e 
celebrado antes do termino do prazo contratual, consoante autorizacao prevista nos 
arts. 1° e 2° da Lei Municipal 4247/2013. 

DA EXTINCAO DO CONTRATO 

CLAUSULA VINTE E NOVE: 0 presente contrato sera extinto, exclusivamente, nas 
seguintes hip6teses: 

I - Advento do termo final do contrato, sem que haja prorrogac;ao pactuada entre as 
partes; · 

II - Acordo entre as partes pactuado em instrumento proprio; 

111..:... Rescisao motivada, em caso de falta grave ou comprovado inadimplemento das 
obrigac;oes previstas neste contrato, desde que previamente apurado e decidido em 
regular processo administrative da ENTIDADE REGULADORA, que deve ser 
precedido do processo de intervencao previsto neste Contrato; 

IV - Falencia, .~~i~yao ou impossibilidade de prestac;ao dos servic;os pela 
CONTRATADA; ~'f~ ' 
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/~SANEPAR 7/ 
V - Privatizaoao ou repasse do controle administrative da CONTRA TADA para a 
iniciativa privada ou, por qualquer outro meio em que a Companhia de Saneamento 
do Parana- SANEPAR deixe de integrar a Administraoao do Estado do Parana; 

VI - decisao judicial transitada em julgado. 

§1 ° - Nao ocorrendo a prorrogayao do Contrato de Programs ou advindo a extinyAo 
deste Contrato, o acervo dos sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento 
sanitarios somente sera revertido ao patrimOnio do MUNICIPIO DE UNIAO DA 
VITQRIA depois dele assumir previamente a responsabilidade pelo pagamento dos 
compromissos financeiros porventura existentes na data da transferencia do acervo 
e indenizar previamente a CONTRA TADA pelo valor contabil das parcelas dos 
investimentos ainda nao amortizados, remunerados ou depreciados na vigencia do 
contrato, contemplados tambem os bens e direitos do Contrato de Concessio 
anterior (139/75), consoante §3° da Clausula Setima deste Contrato, respeitados os 
Estatutos da Companhia de Saneamento do Parana - SANEPAR. 

§2° - 0 valor da indenizayio sera apurado pelos contratantes, em conjunto com a 
ENTIDADE REGULADORA, tomando-se por base a contabilidade da 
CONTRATADA, que e certificada anualmente pela ENTIDADE REGULADORA e 
pelo Tribunal de Contas do Parana. 

§3°- Enquanto nio ocorrer a indenizaoao previae a assun~o dos financiamentos 
pelo MUNICIPIO prevista no §1° desta Clausula a CONTRATADA continuara 
prestando seus servioos no Municipio, pelo prazo necessaria para a remunerayao, 
amortizayao e recupera9ao de seus cn!ditos e investimentos realizados atraves das 
tarifas, inclusive dos investimentos necessaries a continuidade do serviyo publico, os 
quais a contratada esta desde ja autorizada a realizar. · 

§4° - No caso do paragrafo anterior a CONTRA TADA continuara prestando os 
servic;os de agua e esgotamento sanitaria nas mesmas condiooes deste Contrato, 
respeitando o equilibria econOmico-financeiro ajustado, ate o efetivo pagamento pelo 
MUNICIPIO da indenizaoao referida nesta Clausula, que devers abranger, inclusive, 
os bens pre-existentes. 

§5°- Atendida a condi9ao prevista no §1° desta clausula, operar-se-a a reversao, ao 
MUNICIPIO, dos bens e instalaooes vinculados e indispensaveis aos servic;os 
contratados. 

§6° - Para efeito da reversao, os bens vinculados e indispensaveis aos servioos 
contratados sao os utilizados, direta, exclusiva e permanentemente na prestal_fao dos 
referidos servioos, tais como estaoao de tratamento de esgotos, estayao de 
tratamento de agua, redes coletoras de esgotos e redes de distribuioAo de agua. 

CLAUSULA TRINTA: A rescisao do contrato, antes do advento do termo final, s6 se 
dara em case de comprovado inadimplemento das obrigaooes nele previstas, 
mediante a formalizac;ao de processo de rescisao junto a ENTIDADE 
REGULADORA, assegurada a ampla defesa e 8_~contradit6rio e depois de 
percorrido, sem sucesso, o processo de intervenyAo. -r-~~ , 

19 

/:I 
~ 

I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 



/~ SANEPAR 7/ 
§1 ° - No case de rescisao motivada, para atender ao interesse publico, deverao ser 
realizados consecutivamente os seguintes procedimentos para verificaoao do 
inadimplemento, por meio de infraooes e falhas, previsto na legislayao especifica e 
neste contrato: · 

I - processo de fiscalizayao especifico pela ENTIDADE REGULADORA; 

II - realizaoao de auditoria tecnica especializada e independente pelo MUNICiPIO; 
Ill - instaurayao de pracesso administrative pela ENTIDADE REGULADORA, com o 
acompanhamento do MUNICIPIO e ampla defesa para a CONTRATADA, 
obedecidos os prazos e procedimentos fixados nas Clausulas deste contrato, 
inclusive precedido do processo de intervenyao, nos termos da Clausula Vinte e Tres 
deste Contrato. 

§2° - No caso de decisao da ENTIDADE REGULADORA, favoravel a rescisao do 
contrato, esta devera ser precedida de autorizayao legislativa especifica dos entes 
convenentes e do pagamento da indenizayao previa, nos termos do § 1 o e §2° da 
Clausula Vinte e Nove deste Contrato. 

§3° - A decisao da ENTIDADE REGULADORA a que refere o paragrafo anterior e 
passive I de discussao na esfera judicial por iniciativa da CONTRA TADA. 

§4° - A partir da rescisao, o MUNICIPIO ficara responsavel pelas eventuais 
indenizaooes de bens e direitos perante as instituiyees publicas, autarquias, em 
qualquer instancia ou tribunal, reclamados por terceiros a qualquer titulo, pessoas 
fisicas ou jurfdicas, concessionarias ou nao, de sistemas de abastecimento de agua 
e de esgotos sanitluios. 

§5° - 0 processo administrative de inadimplemento nao sera instaurado ate que 
tenha sido dado inteiro conhecimento a CONTRA TADA, em detalhes, das infraoOes 
apontadas, bern como tempo suficiente para providenciar as correoOes de acordo 
com os prazos e termos de processo de fiscalizaoao da ENTIDADE REGULADORA · 
e ainda depois de percorrido, sem sucesso, o processo de intervenyao. 

Cl.AUSULA TRINTA E UM: Para efeito de indenizaooes de que tratam as Clausulas 
Vinte e Nove e Trinta sera utilizado o valor resultante de inventario procedido pela 
ENTIDADE REGULADORA, com base nos dados contabeis da CONTRATADA que 
serao anualmente certificados, nos termos deste Contrato. 

DOS TRIBUTOS 

Cl.AUSULA TRINTA E DOIS: A SANEPAR esta desobrigada de pagar encargos 
fiscais municipais ou retribui9ao por uso de bens municipais, seja a que titulo for, 
referente a utilizaoao dos espac;os publicos, terrestres ou nao, inclusive subsolo, com 
o fim de implantar unidades e redes dos sistemas de saneamento basico, bern como 
as unidades controladoras desses sistemas, quando necessaries, submetendo-se a 
legisla9ao fiscal e tributaria do MUNICIPIO relativament~seus bens e servi9os, 
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/.LSANEPAR 7/ . 
respeitado o ordenamento jurfdico nacional e estadual, em especial o que dispoe o 
item "a", do incise VI, do art. 150 da Constitui~o Federal. 

DA PUBLICACAO E REGISTRO 

Cl.AUSULA TRINTA E TRES: As partes providenciarao publicayao resumida do 
presente instrumento, mediante extrato, ate o quinto dia util do mes seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data nos respectivos 
Diaries Oficiais, sendo posteriormente registrado e arquivado na ENTIDADE 
REGULADORA. 

DO FORO 

Cl.AUSULA TRINTA E QUATRO: Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, capital 
do Estado, para nele serem resolvidas todas as questoes judiciais, derivadas deste 
instrumento, renunciando as partes expressamente, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Para plena eficacia juridica, o MUNICIPIO e a CONTRATADA, por seus 
representantes legais, datam e assinam o presente contrato em quatro (4) vias de 

. igual tear e forma, na presen~a das testemunhas instrumentais, ·para que produza 
seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores. 

Curitiba, .!ide D~"r:e de 2013. 

/\ 
.t' '·· --

'-...__/' ·-
FERNANDO EUGENIO GHIGNONE 
Diretor-Presidente da Sanepar 

_._,--- ~ 

,. -·-·· 
./ -(_ 

l'EDRO IVO ILKIV 
Prefeito Municipal de Uniao da Vit6ri~ 

Nome]J"~·&Mtl. ~v/J; MeA,.ic/~ 7'l CNoPmF•e 05"~ ).?~. 32~~ (c 
CPF 3.1 i. Jl z. je,tJ -1 l. 
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3'ftia 12~13 -~11"9070 Co11nrw, hii'VHIIA "Sr.ni(M 

COPEL ~Ao E TM.N•asAo I.A. 

RESUMO DE CONTRA TO 
• Contndo COPEL n" 4100002181; Cqdnltlda: Pares ElelrOnica 
Comen:ial e Industrial L TDA: CNPJ: 79.119.87110001-89; ~ 
Bancada Eletlica e Tennovt10r, ~ 08 meses; Dill de APinab!a: 
09/0712013; Ya!or do Cqttrttp: R$24.180,00; Conforme Pregio 
Eletr6nico SOM120071. 
• Contrato COPEL n" 4M'"NMOOIIZ013; Cqytrl!!d!l: Nelson C L.opea 
Tecnologia em Conitru91o Civil; CNPJ: 07.865.52410001-86; ~: 
Prest891o ~de engenha.ria para 8JC8CU9io de ~ (bale
choco) em bermaa, tUneil, QMria de cabot e drenagem, escavadas 
em rocha, aUJm do fomecimento e inltala~ de linal~ n.as 
galertaa. Os Mf'li9oa Mr6o execut8dol ne Ulina Hidrelilrica 
Govemador Bento Munhoz dl Rocha Netto- UHE GBM, localizada no 
Municipio de Plnhlcr'PR; Yilba: 210 dlas; Qtta c1e AMjnalurJ: 
21/10/2013; Ytlor dp Cpn!lltp: RS 313.545,00; ~ Ewr1Dn Luiz 
Heuko; Constatacsa a ragulartd8de doe 8tOI p1ocedimen111is da 
Conc:om\ncia CO PEL SOS 130028, conlklllf'IHe homofogada a 
Udta~o. 

REIUMO DE.TERMO D£ CEliAc 
Contnlto COPEL rr' 5050212013; Cqltrlllda: Nelaon C L.opn 
Tecnologia em CoJ11tru91o Civil; CNPJ: 07.965.52410001-88; ~ 
Cessio de 2 (duaa) edlficlpa 1'81idenciala localizadu na vu 
Resldenclal Faxlnal do c•u, Municipio de PinhJo, no Parana; ~: 
210 diu; pasa dt AMinatyrJ: 21/1012013; Vafor dp Contratp: RS o,oo; 
~ Everton Luiz Heuko. 

Rl112,00 -11141121113 

RESULTADO DE UCITAc:;:Ao CONCORJl!NCIA SOT/ENG - 044/13 

OB)ETO: Amplia~o de 21 ~es de 34,5 kV, no Estado do Parana, con
forme ~l~o. descri~o e ende~oa constantes do ANEXO I do Ed.ltal. EM
PRESA VENCEDORA: AGB MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA.- RS 
2.714.831,12. 

RS 24,00 - 1173412013 

RESUMO DE CONTRATOS 

Contrato CECS N° 036113; Contratada: Alpine Ambicntal S/A.; CNPJIMF: 
53.187.61310001-46; Objeto: Contrata~o para aquisi91D de tanques de 111"1'1!1lZe

nantento para manutcn~o du unidadea garadoru e IUXiliiTCI da UHE Maua: Prazo 
de Vigencio: 60 diu: Prazo de E~ga: 30 diu; Data de Auinalllra: 10/1012013: 
Valor do Contruto: R$ 9,0,3,95; lnforma96es Adicionais: (41) 3028.4300. 
C'ontrato CECS N" 042/13: Contratada: WLK Digital l,..tda. - ME: C'NPJ/MF: 
17.664.682/000 1-30; Objeto: Contrata9lo da presta9lo de aervi901 para hospeda
getn e manutcn9lo do website do CECS: Pruo de Vigincia: 37 mnes; Praz.o 
de Execu~o: 36 mesea; Data de AuinltW'I: 07/10/2013; Valor do Contratu: RS 
12.960.00: lnf'ormoq6et Ad.icionait: (41) 3028.4300. 
Cantrato CE.CS N• 043/13; Contratada: Adamanczu.k & .AdarnanC'Zuk Ltda.; CNPJ/ 
MF: 84.792.092/0001·80; Objeto: Contra~o da prea~ de aervi~ para ro~ e 
poda dearvom na fa1xa de do minto da llnhu de 34.5 e 13.8 kv, na UHE Maua; Prazo 
de Vlg!ncla: 60 diu; Pruo de ~o: 30 diu; Data de Aasinatura: 15/10/2013; 
Valor do Contrato: RS 4.750,00; lnforma~ Ad.iclonais: (41) 3028.4300. 

R$ 144,00 • H73112013 

I FERROESTE 

~UCAcA,O DE LEIUo N• 02/2013 
Objclo: Aliena~ de miquinu instrvlwU, dlvidido em 4 lotu, contmdo l (uma) miquina 
cada lote. A Ferrocste comunlcaque alicita~o reallwla em 17/10/2013, resultau Desert&. 
Curitiba, I i dt outubro de 2013. Diretor Adminiltntivo c Pinanceiro. 

RS 2A,OO ·1912.,2013 

I SANEPAR 

I" TERMO ADITJ\10 AO 
TERMO DE COOPERA~AO TtCNJCA 3/lOIJ 

Objeto: Comp1emmlaiio do valor do Termo de C~o Tecnica 3/2013, finnado 
entre a Sanepar e a Secretaria de Eatado da Comunicaylo Social - SECS, que tern 
por obj~vo fonnalizar e instntmentalizar a conlrlfl~ de 5CI'Vi~ de publici dade 
institucional da Sanepar, contratadot ltnlvea da SECS. Valor: RS 1.986.000.00 · 
(wn milhlo, no\'ecentoae oitenta e scis mil reais). Data da assinatura: 09/1012013. 
Vigencia: 31/1212013. 

RS 41,00 • 1181112013 

Segundo Tenno Aditivo ao C'ontrato de Loc&¥io de lm6vel N° 37120 II. Objeto: 
Galpdcl Cotnercial com 3.875,00m2. Ocup89io: Centro de Distribui~ de 
Maringa - URMA. En~: Avcnida Rebou~. n° 728. Zona lndUSirial. 
Municipio: Maring&. Locadora: Rio PretoAdministradorade Bens Ltda. Vigencia: 
01/10/20138.30/09/2016. Valor: R$ 23.159,42 mensais 

R$ 2A,OO -1148512013 

Em cumprimcnto 10 disposto no par1grafo W!ico do artigo 142 da Lei 
6.404n6, a Companhia de Saneamento do Parana - Sancpar, com Registro 
CVM 01862-7 e inscri~ no CNPJIMF 76.484.013/0001-45, infonna que 
durante a J()l/2013 Reuniio Ordin6ria do Conaelho de Admini~. havida 
as 14 horas do dia OJ de outubro de 2013, na Rua Engcnheiros RebouQaS, 
1.376, em Curitiba, Parana, condu.zida pc1o Preaidcntc Fabiano Saporiti 
Campelo e sec:retariada pc1o aubacrevente. Preaentes o Conselheiro Fabiano 
Saporiti Campe1o, o Coii5CIIheiro Rcnato Toms de Faria, o Conselheiro 
Mauricio Jandoi Fanini Antonio, o Conaelheiro Christian Gullin Crivellaro, o 
Conselheiro Kevin Michael Altit. o Conselhoiro Hamilton Aparecido 
Gimcnes, o Conse1heiro Michele Caputo Neto, o Conso1heiro Julio Cesar Zem 
Cardozo, o Conaelheiro Luiz Antonio Leprevost, tendo sido tomadas as 
seguintes deli~ que produzem efeitos contra ten:oiros: I - A Diretoria 
da empresa prop& a incluslo em pauta de processo para ratifi~ da 
contra~!o de institui\)(!es financcira& coordenadoru da 3' emiuio de 
debentures da CompanhiL 0 Coii5CIIho decid.iu por incluir em pauta o referido 
tema, mesmo porque presente a integra da composi9io do colegiado, nos 
moldes da legist~ societaria aplicavel a especie: RA TIFICAR a 
Contrata~io das Institui9Ces Financeiras: Banco Bradesco BBI S.A. e Banco 
BTG Pactual S.A., com vistas a proceder a 3• Emisaio de Debentures, no 
valor de RS 300.000.000,00 (trezentos milh3es de reais), Aprovada em 
REDIR, Ata n° 003812013, Pauta n° 2, de 30 de setembro de 2013, confonne 
Delega~o da 8" Reuniio Extraordiniria do Conaelho de Administra~io de 24 
de setembro de 2013. RATIFICAOO. A integra da ata foi a:rquivada na Junta 
Comercia1 do Estado do Parana sob n° 20135771056, em 18 de outubro de 
2013, protocolo 13/577105-6, de 16/1012013 e esta disponlvel para consulta 
no en~ eletronico www.sancpur ~.U>nt.hr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa--doAdm;n;-.ao. 
.:::;: ~\\;~ - .... . . ~ ~ 

RS 2ti,OO -111721201:1 

AVISO DE LICITACAO CONVITE N 481.13 

Objeto: Exec~ de obra de ~o eJ~a no sistema de esgoto sanitirio da 
ddade de Caritiba, com fomecimmto total de materiaia e equipamentos, con forme 
detalhado noa anexos do edital. Recanol: Pr6prios. ,.... MUimo Admiticlo: 
RS 45.731,66. DilpoDibtlldacle do Ecllta1: de 23/10/2013 ate o d.ia 30/10/2013. 
Abcrtura da LkltaF- 31/10/2013 as tlb. ~complemmtara: Podem 
ser obtidas na Sanepar a Rua EnFf1helros Rcbou~ 1376- Curitiba/PR, Fones 
(41)3330·3910/3330-3128 ou Pu (41)3330-3174/3330-3200, ou pe1o site http·!/ 
licitpcoq san~:par.cpm br/. 

R$ 41;00 • .-e/2013 

AVISO DE LICITA~AO PREGAO ELETRONICO N 1~75..13 

Objeto: Aqulii~io de Abafador de Chama e Queimador de Biops, Con junto Moto· 
Bomba. Ma1erial de FD e Parafuso1. lec1ano: BNDES. Limite de Acolb.lmcmo de 
Propoltaa: 04/11/13 b 09h. Data da Dllputa de~; 04/11/131\s 14h por meio 
de sistema eletr6n1co no site http'J/wwwJtcltacoes-e.com.br. ~ MUimo: RS 
42.436,89. lnf~ Complcmnd:arel: Podem aer obtidu na Sanepar, a Rua 
Engenhelroa Rebou~ 1376- Cwitiba/PR, Pones (41) 3330-3910/3330-3128 ou 
Fax (41) 3330·3901/3330-3200, ou no site acima mencionado. 

Flavlo J..ula Coutinho Sllvtoakl· Dlretor Admlnlltntlw em Eserddo 
RS 48,00 • 8881812013 

AVISO DE l..ICITAf;AO PREGAO ELETRONICO N 1477.13 

Objeto: A.quisi~o de Fog6es a Gu e Condidonadores de Ar. IJmlte de 
Acolhlmento de Propo~tu: 04/11113 as 09h. t>ata eta Dlaputa de ~ 
04/11113 as 14h30 por melo de sistema eletrOnico no site http://www.lidtacoes-e. 
com.br. P~o MUimo: RS 318.965,20. Info~ Complementarn: Podem 
ser obtidas na Sanepar, a Rua Engenhei.ros Rebo~ 1376 - Caritlba!PR, Fonn 
(41) )330-3910 /3330-3128 ou Fax (41) 3330-3901/3330-3200, ou no site acima 
mendonado. A.otoalo !Ullage • Dlretm: Admlnbtrativo 

R$ 48,00 -IIISI/2013 

A Companhio de Saneamento do Paranil toma pUblico que celcbrou como municipio· 
de llNJAO DA VJT6RIA, o Contnto de PI"'ONm• n• 070/lOll, pam Presta9i!.o 
de Servi90s PUblicos de Abastecimcnto de Agua e de Esgotamcnto Sanitaria, com 
cxclusividadc, confonne aa scguintes condi~s: Prazo: trintli (30) anos, pror
ropvela- lnicio: 18110/2013. Lei Munici,.l A11torizathra N" 424712013, de 
06/08/2013. Melu: Manter o indicc de Atcndimento por Rede de Abastecim.ento 
de Agua- I ARPA em cern par ccnto (I 00%) da popu1~ urbana do MUNICIPIO 
durante toda a vigencia do Contrato: Atingir o indice de Atendimmto com Rode 
Coletora de Esgoto- IARCE de 30 % da popul~ urbana da aede do municipio 
ate o anode 2015:Atingir o lndice de Atcndimcnto com Rcde Coletora de Es
goto - IARCE de 40 o/o da popu11Qio urbana da sede do municipio ate o ano de 
20 17;Atingir o tndicc de Atcndimcnto com ~ Colctora de Esgoto- IARCE de 
60% da popul.a9io urbana da acde do municipio ati o anode 2019;Atingir o lndice 
de Atendimcnto com Redc Coletora de Eagoto - IARCE de 70 o/o da popul~ 
urbana da sede do municipio ate o an.o de 2027;Atingir o fndicc de Atendimento 
com Rode Coletora de £ssoto -I ARC~ de 80% da popul~ urbana da scde do 
municipio ate o ono de 2037;Manter o lndice de Atenditnc:nto com Rede Co1etora 
de Esgoto -IARCE de 80 % da popul~io urbana da sede do municipio ate o ano 
de 2043. Curitiba. 18 de Outubro de 2013. 
Femaado Euceaio Gbipone • Diretor-PresWmte da Sanepar. 
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