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coe N° 359J03

DE
CONCESSÃO
PARA
DE SERVIçoS PÚBLICOS DE
ABA$TECIMENTODE ÁGUA E REMOÇÃO DE
ESGOTOS SANITÁRIOS, QUE ENTRE SI
FAZEM A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
PARANÁ - SANEPAR, E O MUNIC!PIO DE
APUCARANA, . CONFORME
ADIANTE SE
DECLARA:
CONTRATO
P~AÇÃO

Nesta d8ta, compareceram de um lado, o MUNIC!PIO
DE APUCARANA, repres!..,Wfo por seu PI1!feitOMunicipal, Sr. VALTER APARECIDO
PEGORER, devidamente autorizado por Lei, e de outro lado, a COMPANHIA DE

-

SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR, neste ato representada por seu Diretor
Presidente. CAIO JUUO CESAR BRANDÃOPINTO, e pelo Diretor Comercial, STENIO
SALES JACOB. para firmaro presente ClÁ,batode ConcessAo, que se regerá pela Lei
Municipal nO152103, de 0511212003, e no que couber pela Lei Federal nO8987, de
13/02195. alterada pela Lei Federal nO9074, de 08107195 e pelas cláusulas e condições
seguintes:

-

cLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
Ficam concedidos. com excIusividilde, à Companhia de Saneamento

do Paraná

-

SANEPAR,a prestação dos serviços públiCosde' saneamento básico de água e de
esgotos sanitários, compreendendO.8 produção de água para abaatecil ,1eI1to, sua
distribuição. operaçAo, COR89rvação, rruinutençAo, coleta e remoçlo de esgotos.
PARÁGRAFO ÚNiCO - Para os fins pnMstcs.no presente Contrato sao designados: a}
CONCEDEN1C:
o MUNIC!PIO
DE APUCARANA;
b} CONCESSIoNÁRIA:
a
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR.

-

cLÁUSULA SEGUNDA - ÁREA DE ATUAÇÃO
A CONCESSIONÁRIA exercerá

a

atividade objeto do pIlllSS.Jte contrato na área

territorial do CONCEDENTE.

-

,

,

iI

TERCEIRA DO MODO. FORMA E CONDIÇúES DE P~STAÇÃO DO
.
.
SERViÇO
Para um perfeito desempenho do encargo aqui assumido, compete a
CONCESSIONÁRIA, com exclusividade, diretamente, ou. mediante contrato com
entidade especializada em engenharia sanitária: a) estudar, projetar e exeartar as
obras relativas à construçAo, ampliaçlo ou remodelação dos sistemas públicos de
abastecimento de água po1ável e de esgotos sanitários municipais; b} atuar como
órgão coordenador, executor ou fHu=ll7M<;)rde e~'ÇAn
dos convênioS.ceIebrados
para fins do item "a", entre o Munlclpio e 0rgI0S Federais ou Esladuais; c) operar,
manter, conservar e explorar os sentiços de água potável e de esgotos san~06; cQ
emitir, fiscalizar e arrecadar as contas dos serviços que prestar.
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cLÁUSULA QUARTA
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EXECUÇÃO DO
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o serviço deverá ser executado em estrita'obediência aos partmetros defin
legislação que regula o Setor de saneamento básico, em eepecRol quanto a qualidade e
potabilidacle da água para o abfr~c;imento pObIico. segundo crlt6rios estabelecidos
pela Portaria na 1469, de 29/12/00, dQ Minlslérlo da Saade, bem como às normas
definidas por resoiuQi5es do Conselho Nacional do MeIo Ambiente - CONAMA, Código
Nacional de Saúde, C6c1igo Sanitário Estadual e legJsIaçAo municipal correJa1a.

'

§ 1°

-

É obrigatória a ligaçlo ele ág~ e\esgoblmentD
sanitário em todos os imóveis
com edificaçces no território do CONCEDENTE, em que o selViço estiver dlsponlvel,

§ 20 - A Vigilância Sanitária Municipel, por 8OIicitaçlo da CONCESSIONÁRIA,
notificará o proprietério 01.1inOládor do im6ve1objetlvando o cumprimento do 'disposto
.
no § 1°desta cláusula.
'

cLÁUSULA

QUINTA

- DAS TARIFAS

A remuneraçlo da Concesaionjrja será

po pela cobr8nç8 de tarifa, aplicada aos

volumes de águas e esgotos fatur6veis e aos demais serviços co"roone Tabela de
Preços de Selvlços da SANEPAR, de forma a po88ibllltar a devida remuneraçlo do
capital

investido

pela Concessionérla,

08 custos

, de manutenção,as

de operaçIo

quotas de depreciação, provido para devedores, arnortizaçOes de dnpesoq, o
melhoramento da qualid8de do serviço prestado, e a garantia da manutençAo do
equilíbrio econ&r'Jiccrfinai'1Ceirc
do
li...de cor.c au Ia.

-

§ 1° A tarifa dos servi90S coné:edid08'pe!opllunte contJaID, bem como sua revisao
ou modiflC8çlo, medianIB proca 11odevidamentejustificado
pela Conculionária,
será
fixada pelo Chefe do ExecutivoEstadual ou por órgão ou entidade ~I,
na fQn:nada
lei e o cálculo do valor da tarifa terá por base a planilha de CUSÚI8dois serviços
apreciada pelo Conselho de Adminlstr8çlo da Concessionéria.
§
.

- A revisão 'das tarifas ocomri umpre que fato

20

superveniente, tais como

acréscimo nos custos dos lI8IViços, criaçIo ou aIti8raçIo de quaisquer bibutas ou
encargos légais, após iI homoIogaçAo da tarifa ou de seu rea,luste, venha a provocar o
desequillbrio do contrato.

-

Para cobrança da tarifa dos.serviços &dDlase a Estrutura Tartféria e a Tabela de
Prestação de Serviços vigentes da ConC8ll8ionérla, conf'orme Decreto Estadual n°
6590, de Z7 .11.2002 e Anexos, ou outro que wnha substituf-lo.
§ 3°

-

Para glU8!ntiado 881ab8lacido no prne.jla artigo, adolar-ee-é como percentueI
mínimo de reajua1e das tarft'at e demais -w;;os o Indice de Prwços 80 Consumidor
§ 40

Amplo - IPCA do IBGE, ou outro que melhor reftita a

recompo8içIo'

inflacionária do

perfodo em caso de extInçIo do primeirO.
1
cLÁUSULA SEXTA-TARIFAS DIFERENCIADAS
.
As tarifas poderllO ser diferenciadas em funçio das caracteristicas técnicas e

\.

tustos ""Jpecfficos provenientes do atendinento aos
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§ 1° - Atendendo a PolJtioa Tarifétla acloIada pela CONCESSIONÁRIA,
tarifáriaserá ajustada para cinco (5)aegmetdO&ou categoriaa de usuárics:
Comercial. Indusbial, Pública e Utilidade Pú!;l!ica.

.

-

§ 2° A tarifa mlnima será de, pelo rneJios. 10 rrf mensais de consumo de água por
economia da categoria de usuários referida no § 1° cIesIa cláusula.

§ 3° - A concessionária praticará tarifa dif8r8!tciada para a populaçao de b~

renda
concedendo descontos sobre a 18rifa nan,nal. Os 'critérios para a caracterização de
famílias de baixa renda serlo definidos pela autoridade competente.

-

O consumo verificado nu li;açCIes da instalaçCes pub11c8s municipais será
tarifado com bonificaçlo de 50 % sobre a l8rifa normal.
§ 4°

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOSE~IGAÇOES

.

DO CONCEDENTE:

~.~.'" -.

I - fiscalizar permanentemente a p~
dos serviços através do Conselho
Municipal dos Usuários;
11- cumprir e fazer cumprir as dÍ8p08iç6ea- regulamentanls expressas no Decreto
Esladual rf' 3926188 e
clã
deIIII8 contrato;
li! - zelar pela boa quaJicladedo serviço, reoeber e encaminhar as reclamações dos

_

usuários à CONCESSIONARlA, pal8 qué eeta solucione a ques!lt1;
IV - encampar e declarar a caducidade'da;~c
a! - o na forma dos artigos 37 e 38 da

Lei nO 8987195.

'

DA CONCESSIONÁRIA:
!,11

-

prestar serviçó

adequado... formar)revisIaem

realizar constantemente estudo8 VlIancIóo aprimoramentoe a programaçlo elas
obras de ampliaçAo dos serviços concetIidos. (h,"ho de sua PoIIIica de atuaçio;

- r.-nter em dia o inventárioe o I~Ó

111

IV

-

-

lei e nes18 UIIlhato;

prestar informaç6es
usuários;

sob..

O

dos bens vinculadosà coneen'o;

serviço ao Poder CONCECENTE,

ao Conselho

e aos

cumprir li fazer cumprir. as normas do serviço e as clá'''ulas eontratuais da
concessao;
VI promover as deaapropriaç6e& e constituir serviclaes autorizadas pelo Poder
CONCECENTE, cOnforme ficar acordado em Tenno Adltivo ao presente contrato;
VlI- zelar pela integridade dos bens vinculados à presfaçAo do serviço, bem como
assegurá-los edaquadarneme;
VIII - espiar. aplicar e gerir os recur808 fInanc:eIroe necUiêri08 à pniI8taçIo do serviço;
IX
efetuar COI.bClIa~
para os fins previ8fDe neste co..b
inclusive-de mão de
obra, não se estábeIecendo qualquer relaçlo jurldica entre os terceiros
V

-

-

contra1ados

~

CONCESSIONÁRIAli o Poder CONCEDENTE.

"

-

cLÁUSULA OITAVA COS DIREITOS E OBRIGAÇOES DOS USUÁRIOS
do direi1D8e obrigaçOes dos usuários:
\ Sem prejuim do .disposto na Lei rf' 8078180.
.,
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receber serviÇ06 adequado;

receber do poder CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA
Inful1T'~

11-
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defesa de interessea individuais ou col8tivo8;
~
as normas do poder CONCEDENTE;

111- obter e utiliZar os serviços,

do, ~
pOb1ic:o e da CONCESSIONÁRIA, as
irregularidades de que tenham conh8Cmento, .er...I8rI'.ho.
_!I8I'Viço8 prestados:

IV- levar ao conhecimento

v-

comunicar ês autoridades competentes ~

dos ama ilicitoapnrticados pela

CONCESSIONÁRIAna preetaçlo doe 88I'ViÇQ8; .
VI- contribuir para a permanência das bo88 condlçCes dos bens públicos, ctba. dos
quais Ihes aio prestados 08 servf90s;
VII- cumprir as disposiçOeB do Reg~
dos SeIviços Prestados pela
CONCESS10NARtA (Decreto E8IIIdual rf> 3826188) e .. nornt8Sinerentes ao
.
serviço editadas pela CONCESSlONÁRlA;
VIII- pagar pQlJtualmente as contas dos serviçoa.
.

.

'

-

cLÁUSULA NONA DO SERVIço ADEQUADO
el9cido na Cléuaula Siltlrua, a CONCESSIONÁRIA 18 abriga a atsnder
os seguintes prlnclpios:

Além do ~..
·

.
.
.
.
~.

.

-

RegularidadelCofrtinuidade comp~
li:J)RlSttlçAodos lI8fYÍÇ08nas condiç6es
estabeIecidas no Contrato de Conce8sIO é nas normas técnica8 apllcéveis, em
caráter permanente;
.
Universalidade
compreende a 'generafi.dade napree'6Çlo
serviços iguais e eficie1des p&/1ItDd8s .. -< 1 B! sooialt;

-

dos serviços, isto é,

-

Urbanidade
compreende 8 cOrtesia no allllndimentoe tiatamento do Cliente e
garantia de fiicil8cesso do mesmo. EmpnI88 pa,8 ~
e sugeab'5e&;

-

Modicidadedas tarifas compreendendo 8 justa COITe'IeçIc entre os encargos da
conC'!l884oe a retribuiçlo dos CIIente8aII._ da farifae PAIÇO
dos serviços;

-

Segurança/Meio Ambiente e Recursos Hfdricos compreende o desenvolvimento
dos serviços concedidos c:h..lbude téCnicâs apropriadas. que presetVem a saúde da
comunidade, o meio ambiente e o ...mio..&nio p(JbI/co e privado;
Qualidade
compl8el'ldenclo
o atBndlmento acs padrOes de poIabiJidade e de

-

disposição de efluenf8s de esgotos sanJlários definidos pelas autoridades
.'
competsntes.'

§ 1.

- Nao se

caracteriza cqmo da I JOntin.~

cio serviço, a sua interrupçao em

situaçlo de emergência ou ap6e prévioaviso, quando:
I - motivada por ('A7Õ"$
de ordem técnica ou de'segurança das ~;
. .

11

e,

- por inadimplementO do usuário, oonaider:ado O InIBI'e$Seda coletividade.

§ 2" - O 88rviço será In18rrompido medlanlB.avi8o pr6vIo, por faIf8 de pagamento da
coma llencida e nAo paga IW mais de 3O(trInIa) dias, 8UjeItand~
o inedlmp/entle às
demais sançOes prevtstas no ReguIamentD da CONCESSIONARIA.

cLÁUSULADá:IIIA - DAADEQUAÇAoDOSSER\llços
Para a adequada pre&laçAo dos serviços J)I1bIioosconcedidos

\
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deverá:
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a CONCESSIONÁRIÀ
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a) Atenderas metas de expansIo dos serviçoeconforme;

I

1) Mantero n!verde ába&l8cimenlocom ~ua acima de 99% da populaçlo
da sede municipal,

2) Elevar o nível de atendimentD de EIIQdIO'
de 24% em mailO3. para:
65% até 2008,
80% até 2010,

,

man1end~ no mlnimo eeIB ntvel até o fir81da ~cia
ciocontrato.
b) Obedecer o contido no Decreto EslBdual n039261B8( Regulamento dos Seiviços
Prestados pela Sanepar, em anexo)
c) Encaminhar anualmente relatório sobre a prestaçlo doe serviços, informando as
metas atingidas.
,

'

'

§

10

- Para calculo do alcance

populacionais do IPARDES
Social.

'0'.

-

.".

das metas Iefer.idas no caput seria utilizados os dados
Instituto ~
de D8senvolvlmento EconOmíco

§ 2" - Os perc:entuais referidos no cawt adrnitlrio uma variaçIo de 0,2% (zero vírgula
dois por cento).
cLÁUSULA

-

DÉCIMA PRIMEIRA

SERVIço

GRATUITO

-VEDAÇÃO

É vedado à CONCESSIONARIA,conceder íaençIo de tarifas e c:usIDde seus serviços.
cLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA -DOS LOTEAMENTOS
No perfmetro urbano, o' plU'C8llII118IttD
do solo sob a forma de toteamento,
desmembramento ou condomlnio, sornenIII 88I'Ii aulDrizado pelo Poder Execlltjyo,
desde que incluam as redes de égua e de esgotos, com os projetos previamente

aprovados pe~ CONCESSIONARIA.

"<",'

-

PARÁGRAFO ONICO O proprletério dopercéJamento do solo urbano em quaisquer
de suas formas. transferirá sem nenhum Onus à CONCESSlONARIA, as redes de água
e de esgotes implantadas nos empreendirnentD8, bens esf8s 1110IndenizéVeis pelo
CONCEDENTE.

-

CLÁUSULA DÉCIMA .1:ACc:IRA DA RECOMPOSIÇAO DE VIAS POBUCAS
Caberá à CONCESSIONARIA, recompor . pevime.daçIo das ruas danifit-f..o: em
decorrência das obras de InsW...çto, arn~~
e l&pllro&ele redes púbflCes e ramais
prediais, durante a aplicaçlO e carenc;a doe f8CUI'SOS empenhados.
~

- A CONCESSIONÁRtA
a utilizaçãodos mesmos rees
Parágnrfo único

ficará ob

.

cLÁUSULA DéCIMA QUARTA. DESAPROPRIAÇÃO-SERVIDÃO
O Poder ExecutIvo MUnicipal declarani de utilidade pública, para fins de
desapropriaçio ou de instlluiçlo de eervIdlo adminisúativa, os bens imóveis que se
tomarem r--or1Oa à implanlaçAo
ouamplieçAodos r.i8I8m8sde égua e de esgotos,
de aoortIocom os projetos aprovadÇlSpela ehfItfOOttft
competentes.
'

~

-

Fice a CONCESSIONARIA
a instaurar os prooedlmentDs de
~esapropriaçlo
ou de instlluiçlo de lI8fVIdl5espara os fins pl8Yistos neste
"
§ 1°

\ respondendo pelas indenizaç&18 cabhl8i8. ..,k,\\
\.
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- Por acordo, o CONCEDENTE pocIerá'a8aumir o ônus da indenizaçlo.

-

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA BENSE.PIREITOS VINCULADOS AO SERVIÇO
O CONCEDENTE através do p/88llfe InÇurnento tecon"que oe bens vinculados
aos sarvlços existIIn188 na deta de celebnlçlo do preSB. .te ajuste. elo de propriedade
da
CONCESSIONÁRIA
e estilo
regildnld08
no ativo
permanente
da
-

CONCESSIONÁRIA.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONCESSIONÁRIA poderj uUDzar para a reallzaçlo dos
serviços ora conc:edid06, o. terrenos de dominio ~Dco municip81e neles estabelecer
servldOes através de estradas. C8ITIinh06"vias pOblicas. na fonna da lei especifica.
cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS INVESTIMENTOS

Para a reali7açlo de novos empteendlmerrlo8de intsl8ll88 do Poder Concedente.
'

deverá ser firmado conll6nio de parCeria' 8i1Int as part88, - mediante elaboração de
TermoAditivo ao Contrato de Cori':- - ~. ,"
_.-

-

§ 10
Para o controle e recupel1lÇêodiloa mananciai$ de Interesse comum, o
CONCEDENTE celebrará lINrnosele parceria para emcuçlo de açOes amblentai. com
a CONCESSIONÁRIA,medlan1e Termos AditNoa ao presente Contrato de ConcessAo,
bem como executará program88 de perc:eriaa na coleta do lixo e limpeza pública geral,
também precedido 'de ajuste a ser firmado entrrras pat18B.
§ T - A CONCESSIONÁRIA I'9pnn'1'4 meru1r"ent8 0.8% (zero virgula oito por cenID)
do faturamento do Municfpio,dt.dh...do ao FundQ Municipal de Meio Ambiente,
vinculado a 5t-ctt.ria Municipal do Meichlimtilent8. E8t8 repeln fica vinculado a
efetiva aplicaçlo doa recursos em aç&Ie de proI!eçIo, recuperaçlo e conservaçlo ao
meio ambiente, conjugadas com a PoJIticaAmblenlal da CONCESSIONÁRIA.

-

cLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA- OBRAS NOVAS PARTICIPAçAO
A CONCESSIONÁRIA responssbiIiz&- em negociar. em CIII'Iit8rprioritário, com os
6rgãos competenlBs, a contraIaçAo de financiamentos neooeeéros li 8X8CUçlodas
obras e serviços de abastecimento de água. 8 de coleta de eegotos sanitários, não

,

podendo o Onus r8suItanI8 de tais en1pI8Imoa ser atrIbufdo ao CONCEDENTE,

ressalvadas 88 hipót~888 previslas.1'188"""""U1as vig6sima quarta e vigésima quinta
deste contrate.

-

cLÁUSULA DÉCIMAOITAVA FONTES E BANHEIROS PÚBUCOS
Serao de ~bUldade
do CONCEDENTE, 08 pagamenIDS da8 tarifas devidas por
banheiros, fonIBs, torneiras públicas e ramais de esgolD8 sanilílrloa utlllzadoe pelo
CONCEDENTE ou de sua l"88pOI188bi~

cLÁUSULA D~CIMA NONA - DA INTERRUPÇAO DO SERVIÇO POR FORÇA
MAIOR
A CONCESSIONARIA nIo se resporÍubIlIzani pela inl8rTupçlo de rornecimento dos ,
sarviços de água e l8moçAode e8goa 88nUrlos motiv8da por força maior, comO
greves, inunda~,
acidenl88, incêndios, COITIOÇOes
pl1blicas, guerras ele.
\
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cLAuSU~ VlGÉSIMA- ESTUDOS E PRbGRAMAÇAo DE OBRAS
A CONCESSIONÁRIA manterá CQn8fantementa estudosvisandoo ap
programação. das obras ele irnplantaçlo e de ampliação dos
concedidoa dentro de sua poIftica de

{1'\8M

-i
a
lices

e desde logo podàrá firmar convênios com o

~

CONCEDENTE nci&tenTloa da Lei MUn.

de Cor'.ce..Io.

.

.

cLÁUSULA VIGésiMA PRlMElRÀ~DO EMBARGO DE POÇOS
No perfmetro urbano, por 8OIIc;II8ÇIOda CQNCESSlONARIA, o CONCEDENTE através
de sua &.G..wIa ou antidllde 188pOI'1Siv8I,poderá embargar o fi.mcion8mentDde

poço8 ar18Sianos, fráticos e cb:~
exI8I8nI8a nos locais 'providoe ele rede pública
de distrlbulçAode égua, deIIendo prooItcfer80 fechamenID e lacrar as referidas fontes
de abast8cIrnento, sem direito dos proprfetérios ou usuérios d., reclamarem qualquer
indenizaçlO.

§ 1°

'

- Fica de8cIejá ~.ll!cido

que _ diI~

cIeata QléÜauI8,aomenI8 sei'ão

aplicadas, quando o sia1Bma operado pela CONCESSIONÁRIA possuir condlçOes
técnicas para atender os U8Uériosab8tII8cIdOepor poços perticular88.
.

..

'
§ 2° - Os poços arteei8nas1freético8 e cisIIIrnas, já exist8nt8s. continuam
com sua
",..
utilizaçao livre enquantonAo houver impedimen1Ds relativos à pl888fV8Çio da higiene e
saOde. Ne&ta hip6leee, 11I'88pon1111bi1ld8depela quantidade e q\allidate da égua é de

única e excIU81v8responsabilidade do prapriétério ou consumidor, proibida a
corttefCiali~o

'e o fornecirnento gratuIIc . terc:eiros.
.

§ 3°

.

- Na ér88 rural e nos dillbnu.IndUlllrl8ianAo_

da corcee~

~.

referidaexcIusivicIade

dos serviços definida na Cláusula PrimeIra de8I8 ContraCD.

-

CLÁUSULA VlGÉSIIIA SEGUNDA

DA pRORROGAÇAo

O presente contrato podeI8

prorroaedo ou l8I'IOY8dopor acordo daS partes. a ser
celebrado mediante ato formal,Ja..amcado e celebrado antes do término do prazo da
conCHT"~.'

.

.

CLÁUSULAVIGÉSIMA TERCEIRA - DARESCISAO
O presente contrato pocIeni eer l'8IICindidopor:

I-

-

términodo prazo conInItual;

acordo das partEIs;
faJta grave apurada em 'regular proc1 r r; IIdmiiti8tl'8tivo;
N - decilllo judicial tran8Itada em julgado.
11

111-

.

.

-

PARÁGRAFO "NICO DecIar8do ...dlulu o pt'888nte contrIIto. por qupquer de suas
formas, a CONCESSIONÁRIA ~
na.admfnl8tr8çlo e operaçIo dos sistemaS
até a data da efetiva tran8I8tIncia 80 seu eur- -IY. I88gUaFdando à

pnMas previstas nesf8 co.lb....

CONCESSIONARIAo direIID_1ncIen~
cLÁUSULAVIGá.,.
..

A partir da

\

indenizaçI5es
.

\\.
\<
\.

reecIU".
de bens

QUARTA-DOSEFEITOSDARESClSAo

o CONCEDENTE, ftc:ani . responsável

e dIrBito8 peIWIIB 88 ~

riçf'-

.
peJas eventuais

p(ibllcas. auJarquias,

em

qualquer instancia ou tribunal, recI8ni8cIoa por terceira& a qualquer tftulo, cessoes

.

.~,"

-

~

~ U

.
!II

-

..~.
'

..

. '

.

- ~-- -.~

.

....
'.

fi6ica& ou jurfdk:a8, oonoessIonériaa
de coleta de 6DOOtO&
sanitários.

.

ou 1110,de 8iateo118&de ab8t~me
.

cLÁUSULA VIGésiMA QUINTA- DA~
Não ocorrendo . prorragaçio do ~
de ~'T-.'"
ou advindo a ~o
do
preeentB """jlld)o' o acervo doe lIi8IemM de égua 8 de coIeI:8de eegoIIo8sanilérios
será revertido ao patrim6nio do .CONCEDENTE. reepeiIMos os esIatuIDs da
CONCESSIONÁRIA, bem como apÓ8 o CONCEDENTE
umlr a l'88pOI18abiIid
pelo pagatlJe./h, doe compromilaoe fin8noIiroe 'por ventura exi8llDllIB8.. d8Ia da
transferência do 8C8IVO,e incl8nlZ8r pnw
à. CONCE~IONAR1A pelo valor
contébII as p8lC8Ia8 dos ~
ainda
nIo
an--H..M08 ou d~
na
.
vigência do contr8tD.
cLÁUSUtA VIGésiMA SEXTA - DO PRAZO 'E VI~
,
Este Co..II.tg 6 Q8Ieb/'ado pelo PI1IZID
de 30 (trInra) 81108,pI"OI1'OgIheiae tIri vigAncia a
contar da data de 8118in8tura. cOlllbrme artigo '2' da Lei Munlcipel 152m, de
05112/2003.
cLÁUSULA VIGésIMA 8éT1II.A - DO FORO

,

.fi,
>~'"

Fica eleito o foro da Comarca de ApucanIn8. p8I8 nele 88I8m l880Ividas 1Dda8 as
questf!es judiciai8, -cIeriv8:Ia8 deII8 in8IrumentD, lW1UfICiando88 partes expressamente,
a qualquer outro, por mais prMlegiado que 88ja. PIQ plena eficácia juridiea, as partes
datam e 8SIÜn8J'no pAl8E'nIe """.11 em tIt8 vias de iguallBor e fonna, na presença
das lest8munhas instrumenIaJa.

~
YALTI!R
J ._I:I.u~ALDI!

PEOCRER

--

IS oaoriNrto ao estabalec:ido.11(\P
lOIIÍ88'!to of'll2003da Correedoria 6
.vaI da Justica a p_te
firTlê e
I'8CCIj1lCidapor-seaeIhanc-a por NO
1er ailPlnlCido O si9latario Pessoa
1merItenessa serventia
~.IICG
JIIOrssafhanca ,a{s) fi r-

.

118<a) dai /I!:IUO JlLIO t:ESAR BRAÍ'<
!)AO PJHro /I STEHIO SA!.ES JACOO 1/
Q.rt tiba

r.

..
~
-.-

----

~

,~.

."

~. oI.~..~

,'H

,

. ..1. ~__

"o.~ .__

~~.1

~~~~.

PIUMElRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE
~SSÃO
N" 359103, DE 16/12103, QUE ENTRE S1
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE APUCARANA E A
COMPANHIA DE SANEAMENTO 00 PARANÁ SANEPAR.

-

NA FORMA QUE SEGUE

~.

Pelo presenle iDstrumento de um lado o MUNICÍPIO DE APUCARANA, _
ato repr-"nhodo por seu PIefeito
Municipal, Sr. Va1IerAparecido Pegorer, dorawute d.!nom"-ln MUNICÍPIOe a COMPANHIADE SANEAMENTO
00 PARANÁ SANEPAR. neste ato
pelo Diretor PlNid",nt.., Cáio Julio Cesar Brandao Pinto e pelo
~~~~r

CLÁUSULA
r

~r

r
r

~.

-

Diretor Comercial. Stb1io Sa1es Jacob, domvaDte domnnrinsid. SANEP AR, n:solvem de comum acordo oeIebrar o
presente Tenno de Adit.rw:Jrtn ao Contrato ele COJII ~" N" 359103, ele 16.12.03, que se regenI pelas seguintes cláusulas
e condições;
PRIMEIRA

-Pelo presente

ÍDSttIIDICIIIOfica

para

-

a) Ligações de água e de esgotos em ~UDt08
fl'lbitaçinn.;.
Qwmdo as IigaçOesele água e de esgotos forem
eX&:CUtadas
jnn..."""'!", com as redes oolctonJs, pelo zesponsáveJ do empr-n";m_tn
e doadas para a SANEP AR.
conforme Parágtatb UniCiOda Cláusula 128"
do Contrato de ConcessIo, DIo haverá cobnmça do6 .espectivos preços das
.
ligações.

:

jL

'o'

o

b) Ligações ele água e de çsgotos em Novos W-"'-<J6
~.

que a SANEP AR praticará pR90S diferenciados

P"""'''''''

a cobrança do6 preços do6 seIViços de ligaçlo de água e ele esgotos, dtada no § 3°, da Cláusula Sexta, do Contrato de
Concesdo, na rorrna abaixo ""I""Cifi""""

- Para

as 1i8J'Ç/l"< de água e ele esgoto em Novos Loteamentos

será praticada uma tarifa difem1ciada ele até 50% do valor norma1 cot'-SANEP AR, mantencio-se as responsabilidades

do empreeodedor

da Tabela de Preços dos Sérviços da

ele acordo com o Contrato ele CoQ_do.

-

r

e) Ligações de água e ele esgoto para FamiIias de baixa ICDda Para as I~
de água e de esgoto para FamiIias de
baixa renda será praticada uma tarifa difenmciada Da equivaI6Dcia do -tescnntn da tarifa sodaI, sobre o valor uormal para
as ligações de águaleSgoto, desde que """",,idOOl os critérioB para iDscriçio no cadastro da tarifa social da SANEP AR.

.~

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais çlé1,..d.. e cniuliç/"'o
do CODtrIItDde coon
.

"o

DIa alteradas

pelo presente

aditamento, permanecemválidas e em vigor.

r estarem assim I\Í"""'" as partes datam e ...nom o presente termOde .dito
,. em duas vias, que também são
das por duas t
,"h.. instrumentais, para que produza seusjurldicos e legais efeitos,
'
003,

-------------VAL
PrefeitoMuDicipalde

TO DE ClRITIBi-\

-

.228,866/0001-53

Rua Candido La>es 2S9 Loja C9
6aleria Tijuc.as CEP: 80-020-060

=========-

--=======.=::=

Ema.npriRe1to .ao estabelecido nQ P
n)ViRe1to 4i/2003 da Corregedoria G
era 1
Justica a presente firilla ~
rec
ida por sellelhanc.a por r,ac
oar.e:ido o sl'3"1atario p'-'Ssca

~'"g

.1 & ~~~~rventia
Ret~o

~

.

ser~lhanca a(s) Tir-

l1a(s) de: /I CAIO JI.l..IO CESAR E:Riifi
~
PINTO /I STENIO SALES JACOB li
r

"

-

SEGUNDO
TERMO DE ADITAMENTO
AO
CONTRATO. DE CONCESSÃO N° 359/03, DE
16112103,QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE APUCARANA
E A COMPANHIA
DE
SANEAMENTO DO PARANÁ
SANEPAR. NA
FORMA QUE.SEGUE

-

Pelo presente instrumento de um lado o MUNICÍPIO DE APUCARANA, neste ato representado por
seu Prefeito Municipal, Sr. Valter Aparecido Pegorer, doravante denominado MUNICÍPIO e a
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR. neste ato representada pelo Diretor
Presidente, Cáio Julio Cesar Brandia Pinto e pelo Diretor Comercial, Stênio Sales Jacob, doravante
denominada SANEPAR, objetivando atender o que dispõem os Incisos V, VI e VII, do artigo 2° da
Lei Municipal N" 152103, de 05.12.2003, resolvem de comum acordo celebrar o presente Termo de
Aditamento ao Contrato de Concessão N° 359/03, de 16.12.03, que se regerá pelas seguintes

-

cláusulas e condições:

-

PRIMEIRA
Pelo presente instrumento fica pactuado que a SANEP AR repassará
mensalmente 0,8% (zero virgula oito por cento) de seu faturamento no Município, destinado ao
Fundo Municipal de Meio Ambiente, a ser criado por lei municipal. Este repasse fica vinculado a
efetiva aplicação dos recursos em ações de proteção, recuperação .e conservação ao meio arnbiente,
co~ugadas com a PoHfica Ambienta! da CONCESSIONÁRIA.
CLÁUSULA

-A$ demais cláusulas e condições do contrato de concessão não alteradas

r-

CLÁUSULA SEGUNDA

r-

pelo presente aditamento, permanecemvâIidase em viSor.
.

or estarem assim ajustadas, as partes datam e Rs-,inRmo presente termo de aditamento em 4uas vias,
:; e também são assimidas por duas test",mllnbRO.instrllmentllis. para que produza seus jurldicos e

~~.

-

-

"'o

r-

".

rrr-

r-

~~~~r-

r-

é-

Jo\!ce da Silva
~~r-

.
~~I.
.

~~~,--

-tERCEIRO TERMO DE' ADlt~EN-rO "Ao
. CONTRATO DE CONCESSÃO N° 359103 DE
18112103, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNIClplO
DE APUCARANA E A
COMPANHIA DE SANEAMENTO 00
PARANÁ
SANEPAR,
. NA FORMA QUE
&EGUE'
..'....

~,

-

~~~~~r

~~~r

r

Pelo presente instrumento de um ladD o MUNiCípIODE APUCARANA,neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Valter Aparecido Pegorer doravante
denominado MUNiCíPIO e a COMPANHIADE SANEAMENTODO PARANÂ SANEPAR,neste ato repreuntada pelo DiretorPresidente, Cáio Julio Cesar Brandã6
Pinto e pelo DiretorComercial, Stênio SaIes Jacob, doravante denominada SANEPAR,
resolvem de comum acordo celebrar o prelllnte Tenno de Aditamento ao Contrato de
Concessão N°359lO3, de 16/1212003, que se regerá pelas seguintes cláusulas e
condições:

-

cLÁUSULA PRIMEIRA Pelo presente instrumento fica pacb 'aOOque ~ débitos elo
MUNiCípIO oriundos dos serviços de fornecimento de água e de esgotamento
sanitário, poderio ser equacionados através de encoOtro de contai,com a utilizaçêo
dosrecJJl'Sos financeiros' da Prefeitura Municipal, aj;licadosem obras elou serviços de
interesse
comum, inclusive em projetos de recuperaçIo do meio ambiente. \
I
"

-"

As demais cláusulas e. condiç6es do contrato de concessão
não alteradas pelo presente aditamento, pennanecem válidas e em vigor.
Co'

.'

cLÁUSULA SEGUNDA

Por estarem assim ajustadas, as partes datam e assinam o presente termo de
aditamento
duas vias, que também 1110 auinadas por duas testemunhas
. strumentais,empaFaque
produza seus juridicos e legais efeitos.
...,

V.

------.----.
------.--..

VAI-R APAftiClf@Jf

C~ITIBrl
Prefeito MunlclRil* ~MlOOol-53

-

Rua Cand ido Laoes 289' Loja G9
6aleria
lijuc= CEP: 80-020-1):01)

======-=========;==~~:

,

., ...i""""
~1J~... ...

...

..,..
..,._"
: . ",.

.

.'

o.

.'

.'

i

".,

1".

,,;<.'<",'
,~'.~'1'. -i .

.
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NCJT'AS .
ARR03b33

COMPANHIA DE BANEANENTo DO pAJ!ANÁ

- sANEPAR,

mista, inscrita no CNPJ/ME'sob on.

sociedadede economia

o.

76.484.013/0001-45, com sede
na cidade de Curitiba, Estado doparanã,.
estabelecida na Rua
Engenheiros
Rebouças
n. o .1376, .Bairro Rebouças,
neste
ato
representada por seu Diretor Presidente, STiNiO BALES JACOB, e por
seu Diretor Comercial, ~
LDiZ DE MiO GEARA, e o MUNICíPiO DE
APUCARANA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal,~TZR
APARECiDO

resolvem firmar o presente. Termo Aditivo ao

PBGORBR,

Contrato

de

Concessão

expressas

nas cláusulas

-

CLÁUSULA PRIMEiRA
à SANEPAR

a função

a

de

"Taxa

O

n.o

359

de

16.12.2003,

nas

condições

seguintes.

presente

instrumento tem por objeto atribuir

de arrecadar,

Saneamento",

em nome

do MUNiCíPIO

conforme Lei

DE APUCARANA,

Municipal

n. o

154

.

05.12.2005.

PARÁGRAFO PRIMEiRO - O prazo de vigência do presente
será de 01.03.2006 a 31.12.2009.

de

Termo Aditivo

PARÁGRAFO SEGUNDO
Qualquer -alteração
no valor da Taxa de
...
Saneamento deverá ser comunicada formalmente a SANEPAR, com um
prazo de 90 (noventa) dias de antecedência da sua vigência, para
fins de inserção na conta de água e esgoto da SANEPAR.
PARÁGRAFO TERCEiRO
.O
valor correspondente a Taxa de Saneamento

-

será inserido mensalmente
"serviços",
com a seguinte
PARÁGRAFO
QtJARTO
Quando

nas contas de água e esgoto, no campo de
rubrica: "-rUa da 8anearI8nto".
forem tributadas mais de uma residência
no mesmo imóvel, os valores correspondentes a Taxa de Saneamento
e
destas residências serão inseridos na respectiva conta de água

-

esgoto deste imóvel.
cLÁusVLA
SEGtJNDA
Os
valores
arrecadados
pela
SANEPAR
correspondentes a Taxa de Saneamento, serão repassados ao MUNICíPiO
DE APUCA1U\1VI.até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente ao seu
recebimento, observado o disposto na Cláusula Terceira e Parágrafo
Único.
CLÁUSVLA

TERCEiRA

-

Pela

arrecadação

dos

valores

relativos

à Taxa

Saneamento do NDNICÍPiO
DE APtJCaRAla
a SANEPAR receberá,
a titulo
de remuneração, o valor
de R$ 0,41 (quarenta e um centavos) por
economia, assim entendida como todo prédio ou subdivisão de um
prédio, ocupado ou não,
dotado de instalação de abastecimento de
água

e

/

ou

esgotamento

PARÁGRAFO

-

PR~iRO

ao Consumidor

cada ano.
PARÁGRAFO

SEGUNDO

-

rnajorada sempre que

custo
assumido

cadastrado

para

efeito

da

A remuneração pactuada neste instrumento será

reajustada em dezembro
~.. de Preços

sanitãrio,
.

cobrança.

de cada
Amplo
..

ano pela variação do IPCA
no per1odo

de Janeiro

-

Índice

a Dezembro

de

remuneração dê que tráta esta Cláusula será
ocorrerem
reajustes noã i-nsurnos que compõem o

A

administrativo da
através

-

deste

SAHBPAR, para

Aditivo

a

execução

do

ncargo

Contratual.

--

.---

.~.

,

j'
I

IFla

,;)

-

'1 J/j

CLÁUSULA QUAR'l'A
Efetivada a arrecadaçâo objeto deste Termo,
remuneração
fixada na Cláusula
Terceira,
será automaticamente
retida pela SANBPAR,
a titulo
de custo administrativo
pela

atividade cometida, sendo que

será

repassado ao MONICÍPIO DE

APUCARJINA, somente o saldo remanescf!>nte
dos valores arrecadados,
com a respectiva informação, mês a mês, do valor total arrecadado.
QUINTA
Caberá ao MONICfJilIODE APUCARANA fornecer
a
relação dos imóveis, endereços e respectivos valores para os quais
tenham ocorrido o lançamento da Taxa de Saneamento.
CLÁUSULA

PARÁGRAFO PRIMl!:IRO - O MDNICÍJilIO DE Al'OCARANA responderá de forma
total e exclusiva pelo repasse de quaisquer informações incorretas

com relação aos dados previstos no Ucaput" desta Cláusula, ficando
portanto,
a SANB~,
isenta de qualquer responsabilidade
por
eventuais
reclamações
e contestações
dos contribuintes.
PARÁGRAFO SEGCNDO
A SANl!:PAR também não se responsabilizará por
eventual
impugnação
da' cobrança
e do valor da Taxa de Saneamento
lançada pelo MDNICÍPIO DI!: APU~
contra
o contribuinte.
PARÁGRAFO
'l'J:RCJ:IRO
Caberá
exclusivamente
ao MDNICÍPIO
DE

-

a devolução de valores indevidamente arrecadados
por erro de cadastro, lançamento ou outro engano
imputável ao MDNICÍPIO DI!: APU~.

APUCARANA
efetuar
pela SANl!:PAR

CLÁCSULA

s~

-,

Pelo presente instrumento, a SANl!:PAR se obriga a

arrecadar a Taxa de Saneamento somente dos contribuintes cujos
im6veis estejam devidamente
cadastrados
nesta empresa e sejam
abastecidos pela rede de abastecimento de água e esgoto da SANBPAR.

CLÁUSULA s:í:'l'DO. - A SANJ:PAR e o MDNIcfPIO
DE APUCARANA deverão
elaborar
Instrução
de
Trabalho,
visando
regulamentar os
procedimentos
operacionais
e comerciais
pertinentes
à arrecadação
da referida Taxa de Saneamento.
PARÁGRAFO PRIMBIRO
Caberá ao MONICÍPIO DE APUCARANA receber a
Taxa de Saneamento
do municipe
que optar pelo pagamento
em separado
da conta de água e esgoto.

-

-

PARÁGRAFO SBGaMDO
conta de
pagamento

A SANJ:PAR

fica autorizada a inserir mensagem na

água e esgoto,
informando
ao municipe
a possibilidade
da Taxa de Saneamento
separadamente
da conta de água.

de

-

o
CLÁUSULA OI'l'AV1\.
Havendo interesse, as partes poderão renovar
verificação
das condições
presente
termo aditivo após a necessária
legais que autorizam
a viabilização
deste ato.
r

-

NONA
As cláusulas e condições ajustadas no presente
instrumento
poderão
ser alteradas
no decorrer
de sua vigência,
por
força
de lei ou conveniência de ambas as partes, mediante ato
expresso e devidamente
justificado.
CLÁUSULA

r

CLÁUSULA

D:í:CDO.

-

Não

havendo mais interesse na continuidade do

presente ajuste, independente de justificativa
e sem direito a
. indenização a qualquer titulo, a parte que desejar rescindi-Io,
deverá notificar
a outra
90 (noventa) dias.

por

-

escrito

CLÁUSULA DÉCDO.-PRIMZIRA
As demais
nO 359/03 e de seus Termos Aditivos,

e com

antecedência

cláusulas do Contrato

que não colidirem
presente termo, permanecem válidas e em vigor.
r

minima

Ori
co

de

~

,-.

r

cLÁUsULA
DÉCIMA-SEGUNDA
Para
dirimir
quaisquer
dúvidas
decorrentes da execução do presente 'I'ermo,as partes elegem o Foro
da Comarca de Curitib/i, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E por estarem as partes de comum acordo, assinam o presente
Termo
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença
de 02 (duas)
testemunhas
abaixo arro
das, para a sua plena
validade
e eficácia
.

jurídica.
I

Curitiba

AMADEU LU!
O GEARA
DIRETO 'CC»dERCIAL

Testemunhas:

1.
RG
ICPF

2.
RG
CPF

r

3
r
r

/~

7/

"..".
.
. ... .
. . .v'- . .."

SANEPAR
.

'.",'

"r-.~..,

GOVERNO DO

PARANA
Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão n° 359/03 de
16112/2003 e seus Termos AditivOS, que entre si fazem a
Companhia de SlII1es1mentndo Paraná - SANEPAR e o
Município de AfUCARANA, conforme adiante se declara:
Nesta data, comparecem de um lado, o Municlpio de APUCARANA, representado por seu Prefeito
Municipal, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, dev!rn.m
autorizado pela Lei de Concesslo nO
152/03 de 05/12/2003 e do outro, a Companhia de !lAn_m-to do Paraná - SANEPAR, sociedade de
economia mista estadual, inscrita DO CNPJJMF sob nO 76.484.013/0001-45, com sede na Rua
Engenheiros Rebouças nO 1376, Desta Capita\, neste ato representada por seu Diretor-Presi~
SnNIO SALES JACOB e por seu Diretor de InvestimmtOS, HEITOR W ALLACE DE MELLO E
sn..v A, para firmar Termo Aditivo 80 ContrIIID de CoDo-II~ ri' 359/03 de 16112/2003, conforme
processo aprovado na REDIR de 11/01/2010, Ala nO02/2010, nas condiçlies expressas nas cláusulas
.

~:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este adi"meotn objetiva estabelecer as condições para ampliação do
sistema de esgotamento sanitário para 'It"",tHmarto aos serviços de colem do empreendimento
ResidencialT~
DOMuniclpio de APUCARANA, através de trabalhos em regime de parceria.
cLÁusULA SEGUNDA - As obras OOUBimrlo""";~

de 1.050,00 metros de interceptortronco

em tubo PVC JEI coletor de esgoto DN 200, CXIIIfimDe.projetos e orçamentos
.

integrantes

deste Termo.

,

-

I

I

CLÁUSULA TEIlCEIIlA
Osin~
a_
_H tlosestiloestimados
emRS38.875,13
(trinta e oito mi\, oitooeDtM e sdmta e cinco reais e treze centavos), através de recursos próprios da
SANEPARe do ~UDicfpio, assim distribuídos: R$ 34.152,37 (trinta e quatro mi\, cento e cinquen1a e
dois reais e trinta e sete cmtavos), a serem apli <Jnona aquisiçIo de materiais hidráulicos, de
responsabilidade da SANEPAR, e ainda R$ 4.722,76 (quatro mil, setecentos e vinte e dois resis e
set.enta e seis cemavos), pela aquisiçlo e 8tllicaçIo dos insumos (materiais de construÇIo civil) e m!ode-obra disponibilizada, de n:sponsabilidad da Pl.:ftdtw.. Municipal.

I

I

-

cLÁusULA
QUARTA - OBlllGAÇOES DA SANEPAR
Cabe à SANEPAR para a consecução
do objeto proposto: a) elaborar os projetos 1éadcos e prestar a orlClltaÇio téçnica necessária para o bom
ontlom...tn

I

.

I

das obras; b) t'orneccr as tn"'"I~

~

."",,_,1...

ele1romdnicos e'án1lp6:s de

f"f", necessários à execuçIo das obras mm:ionadas na Cláusula ~mda;
e) ressarcir o Muoic!pio, o
valor aplicado DOcaso de tI"'II"onte de roc:ba com O uso de explosivos; d) ressarcir o M.m;dpin, com
base em c:ustos fornecõc!os pela àJea de {ftÇOS da SANEP AR, O valor aplicado pelo fornecimento de
equip8ll1m1tos de proteçIIQ individual (EPI); e) fi_H
a eI(ecI'çIo dos serviços, encaminhando o
relatório de vistoria da 5"""H"V"'; f) efeIuar inva:dário meosal dos lII8teriais relacionados no item "b"
des1a Cláusula, estocados na obra; I> emitir o Laudo de Recebimento de Obra - LRO, por ocasillo da
conclusllo dos Ba'VÍços; h) fiIturar contra 08 usuárioS o custo comspondentes às ligaç(Ies prediais de
água e loSpwdvas lIIri1às, seo.do-Ibe ved8do nIpIIISIIrtais &IIIs à COIIIado Mllniclpio; i) o profissional da
SANEP AR, n:sponsável pela fi lI"V'" da obra, dewri conIrOlar a ap1icaçlo dos materiais na mesma,
aInIvés de fonnul6rios próprios (AMO's); J) o profissional da SANEP AR, responsável pela fiscalizaçio
da obra, quando da conclusfo da
efeIuar o invea18ri
ea
'\iaçIo dos materiais
de-'
fomecitJ"" pela SANEPAR com aqueles efeti
ap'
atend.
ao item "q" da
"
V
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SANEPAR
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GOVERNO DO

PARANA

_.

Cláusula Quinta das obrigações do Município. I) o
da tUbuJaçAo, bem como a execução
dos poços de visita, serIo eXecutados pela Unidade Regional de Anpongas (URAP), através de recursos
próprios da m""",. m) suportar as i""""i~
deconentes de servidlles de passagem para execução
das obras previstas na CIáusuJa Segunda. Pani,...ro Primeiro: eventualmente a pedido da SANEP AR,
o Municfpio poderá fornecer. parciais ou tots1momte, OSmateriais e equipamentos hidráulicos constantes
do item "b" desta Cláusula, e nesta situaçIo OMuniclpio será ressarcido com base em custos fornecidos
e/ou aprovados pela área de preço da SANEP AR, nas mesmas condições do item "e" desta Cláusula.
Pa~o
SetpaDdo: os apartes do Município, relativamente aos serviços de mJo-de-obra e aquisição
de insumos, oao serlIo objeto de nP.l1hllm ressan:imatto por parte da SANEP AR.

cLÁusULA

QUINTA - OBRIGAÇÕES

~

dOobjaDp~.

""""..bu

DO-MUNICÍPIO

cobc.h.._ e-W L_m...n.4as

- Cabe'

ao Municipio

para a consecução

_""I.. das-obras.mau:ionadasJ1f,Ç~uJa__

Segunda, atem> e compa._çJln das valas em con1bJ:n!i9ade com. as ori
çIW técnicas e especificações
de serviços fornecidas pela SANEP AR; b) adquit,ir todos os materiais de construçilo, excetD os
fornecidos pela SANEPAR, nocmirios à exOÇi!çIp das obras menciooadas na CIáusuJa Segunda; e)
suportar as despesas com iDdP.ni7Aç/IMdec ~
da responsabilidade civil por danos a beos IDÓveise
imóveis e pesSl)lÜs. que possam advir mil ~
da ~1ÇIo
do objeto deste Termo; d) assmnir
total responsabilidade pela execuçIo da obra, na parte há..ate
a contratos com empreiteíras, seguros,
tributos e outros ônus ÍD«eI1tes à sua e7ecotçln OUdecou
de qualquer dissidio 1IabaIIústa que
, se houver. ficendo ainda responsável pelos encargos sociais e
envolva empregados da fuma cx"""
trabalhistas, pela obrigatoriedade da ntili""'Çlln de equiplllIll:Dtos de proteçIo individual (EPI) e por
de pavimentos de ruas e
acidentes de trabalho; e) f'omecer materiais a m""""-"bra para ~içJIn
_ .laM.. com babilm.çfn para ser o responsável técnico pela t'XeCIJçiIodos
rodovias; f) desilJlllf
'''P'
serviços, devendo comunicar c..p::
à SANEPAR at6 S (cinco) dias úteis após asslna1ura deste
Termo; lU cJ.everárecolht.r e ay.~
à SANEPAR, nO mt:smo JII3ZDdo item anterior, a respectiva
ART (Anotaçlo de Respousibüidade Técnica) do CREA, registrada mil nome do representante
designado conforme item "f' desta Cláusula; h) solidtar a prese:oça da fi!jCAH çlln da SANEP AR no
local da obra, seDII'R' que surPan dúvidas 110que 1IuIgc a III'''C'W da mesma; i) submeter à prévia
aprovaçlo da ti lI"'ÇIIn da sANEPAR, toda a qualquef alteraçID na especificaçlo dos materiais c dos
projetos; j) ___
com a ",Ávimo urg&Icia todas as l'OCOIIICIIdaçi da fiS""li"'çJln da SANEPAR; I)
assumir total responsabi1idad sobre OS materiois rórnacidos pela SANEPAR (tubulaçaes, concxOes,_
de f'r'e outros); m) definir local apropriado para receber,
equipamentos eJatromdnicos,
"''''1'''''''
guardar a estocar ~ lI1aIIeÍIa adequada todos os materiais fornecidos pela SANEI' AR; D) designar um
responsâvel

~

atividades

descritas 110item 8Dfa'ÍOt'; o) controlar

a ap1icaçio dos materiais fornecidos

pela SANEPAR c sob sua reaponsabi\iclade; p) permitir c acorupo'lh... o inventário mensal dos
materiais fornecidos pela SANEPAR a estocados na obza; q) efeIuar a devoluçio de material fornecido
pela SANEP AR e túIo apliC4do na ~l""rçIIo da obra; r) efeIuar o reembolso do valor atualizado
de:spf!ndidn com as oImu e m...rn"'lfllo Da CIéusuIa Terceira em caso de revenlo, P.I1"""'PAçiI'>
dos
serviços ou rasclsID do Contrato de ("""!(. --; a) ~(I,,"
pela solidez da obra nos termos do art. 618
do Código Civil Brasileiro; t) jpk...Ab a imp\aDIaçIo de todas as HgIIç/I"'t &ctfveis conforme
estabelecido no Código Sani1ário; u) a inutiiizaçlo ou extravio dos materiais fornecidos pela

~I

SANEPAR, implicará em valoraçIo dos m

e subtraçIo do crédito cablval à Prefeitura Municipal,

Icfe.<a1ÍJoàs fiItunIs da obra em questlo.

,
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cLÁusULA SEXTA - A fi"""J;~
a as mMj~
técnico da Prefeitura Municipel, pmI\aIbaIte
$ANEPAR.
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dos serviços deveria ser acot1Ip"nhon..por um
com o(s) eng<mheiro(s)da
. j
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SANEPAR
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GOVERNO DO
CLÁUSULA SÉTIMA

- o prazo para a execuçIo do em~

PARANA

será de 06 (seis) meses.

cLÁusULA
OITAVA - Este Termo poderá ser rescindido automaticamente, em caso de
supenmi&1cia de disposíçlo legal que O tome maicriaI ou formalmente impraticável, e também poderá
ser denunciado a qualquer tempo, por inadlmplemento de qualquer de sUas Cláusulas, nos termos da
Lei.

r-

cLÁUSULA NONA - As demais Cláusulas e condições do Contrato de Concessão e seus Termos
.
Aditivos que nIo colidirem com o awnçado neste
válidas e em vigor.

decorrentes deste Term Aditivo, as partes elegemo
. que seja. E, por assim
outro, por mais privi
a 1avraturado
~
Aditivo, que pÍssará a
peIas
das testemunhas

E
IRA
CIPAL DE APUCARANA

.

TESTEMUNHAS:
CPF..

oI
e Agui81
RG n.' 7.7 9.614.3/PR .
CPF

\ ....
4',-~

n.' 038.444:009-66
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COMPANIDA DE SANEAMENTO 00 PARANÁ - SANEPAR, sociedade de economia
mista, inscrita no CNPJIMF sob o n.o 76.484.013/0001-45, com sede na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, estabelecida na Rua EngeoheiTos Rebouças n.o 1376, Bairro Rebouças,
neste ato representada por seu Diretor Presidente, sTÊNIo SALES JACOB, e por seu
Diretor Comercial, NATÁUO STICA, de ora em diante apenas SANEPAR,e o
MUNICÍPIO DE APUCARANA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, JOÃO
CARLOS DE OUVEIRA, de ora em diante. apenas MUNICÍPIO, resolvem firmar o
presente aditivo ao contrato de conc,"".o n.o 359 de 16.12.2003, nas condições expressas nas
cláusulas seguintes.'
cLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumemo tem por objeto atnDuir à SANEPAR a
função de arrecadar, em nome do MUNICÍPIO, a "Taxa de Coleta de Lixo", conforme lei
.
municipal n.o 20 de 03.03.2010
.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de vigência do presente aditivo será de 01.01.2010 a
3 \.12.2014, sendo que, após este prazo, se as partes manifestarem interesse expresso em
renovar este instrumento, o contrato considera-se válido no periodo da negociação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer alteração no valor da Taxa de Coleta de Lixo deverá
ser comunicada formalmente a SANEPAR, com um prazo de 90 (noventa) dias de
antecedência da sua vigência, para fins de insa"ção na conta de água e esgoto da SANEP AR.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a Taxa de Coleta de Lixo será inserido
mensalmente nas contas de água e esgoto, no campo de "serviços", com a seguinte rubrica:
"Coleta de Lixo".
PARÁGRAFO QUARTO - Quando forem tn"butadas mais de uma residência no mesmo
imóvel, os valores correspondentes a taxa de coleta de lixo destas residências serão inseridos
qa respectiva conta de água e esgoto deste imóvel.
CLÁUSULA SEGUNDA - Os valores arr--1I,,<ios pela SANEPAR correspondentes a Taxa
de Coleta de Lixo, serão repassados ao MUNIcíPIO até o 10" (décimo) dia útil do mês
subsequente ao seu recebimento, observado o disposto na CIÁ1,""I..Terceira e Parágrafo
Único.

I

r,

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela arre<".AtI,,~()dos valores relativos à Taxa de Coleta de Lixo
do MUNICÍPIO receberá, a título de reJJllJlleraçio, o valor de R$ 0,47 (quarenta e sete
centavos) por economia, assim entendida como toda edificaçio ou subdivisão de urna

:

i edificação,com ocupação independentedas demais, identificávelelou comprovavélem função

I

da finalidade de sua ocupação legal, dotado de i1!staJeçãoprivativa ou comum para uso dos

[

dezembrode cada ano pela variação do IPCA _ Índice de Preços ao Consumidor Amplo _ no

i serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, cadastrado para efeito da
I CObrança.
PARÁGRAFO

t:

PRIMEIRO

- A remumnção

pactuada neste instrumento será reajustada em

período de janeiro a dezembro de cada ano..
PARÁGRAFO SEGUNDO - A renwneraçio de que trata esta ,,14""'118será rnajorada sempre
que ocorrerem reajustes nos insumos que co
sto administrativo da SANEP AR,
para a execução do encargo assumido atra
éleste aditivo
nnatual.

1

~~~~
PARÁGRAFO TERCEIRO - O MUNICÍPIO poderá atualizar monetariamente o
rJf
Taxa de Coleta de Lixo, cobrado dos munícipes, através de decreto.
PARÁGRAFO QUARTO
A majoração da Taxa de Coleta de Lixo cobrada dos muIU es

~

-

c,

deve ser realizada através de lei publicada em até noventa mas antes do início do exercicio
financeiro seguinte, sendo que o novo valor S'OInenteterá vigência a partir de primeiro de
janeiro do novo ano.

-

cLÁUSULA QUARTA Efetivadaa arr "d'ção objeto deste aditivo, a remuneraçãofixada
na Cláusula Terceira será automaticamente retida peja SANEPAR, a titulo de custo
administrativo pela atividade cometida, sendo que será repassado ao MUNICÍPIO somente o
saldo remanescente dos valores arrer.AtI-dos, com a respectiva informação, mês a mês, do
valor total arrecadado.
CLÁUSULA QUINTA - Caberá ao MUNlCÍPIOfomecer a re1ação dos imóveis/economias,
endereços e respectivos valores a serem inseridos DObanco de dados da SANEP AR para
cobrança da Taxa de Coleta de Lixo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O MUNICÍPIO responderá deforma total e exclusiva pejo
repasse de quaisquer infoTl1UlÇÕeSinc:on-etas com relação aos dados previstos no "caput" desta
Cláusula, ficando portanto, a SANEPAR, isenta de qualquer responsabilidade por eventuais
'.'
reclamações e contestações dos contribuintes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A SANEPAR também não se responsabilizará por eventual
impugnação da cobrança e do valor da Taxa de .Coleta
de Lixo 1ançada pelo MUNICÍPIO
.
contra o contribuinte.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá exçl'IIPvamente ao MUNICÍPIO efetuar a devolução
de valores indevidamente aTfPl".AtI_tlos
peia SANEPAR por erro de cadastro, lançamento ou
outro engano imputável ao MUNICÍPIO.
CLÁUSULA SEXTA - Pelo presente instrumento, a SANEPAR se obriga a arrecadar a Taxa
de Coleta de Lixo somente dos contnDuiDtes cujos imóveis estejam devidamente cadastrados
nesta empresa e sejain abastecidos pe)3. reded.. de abastecimento de água e esgoto da
SANEPAR.

cLÁUSULA SÉTIMA - A SANEPAR e o MUNICÍPIO deverão elaborar Instrução de
Trabalho; visando regulamentar os procedimentos oper8CÍonais e comerciais pertinentes à
arrecadação da referida Taxa de Coleta de Lixo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá ao MUNICÍPIO receber a Taxa de Coleta de Lixo do
munícipe que optar pelo pagamento em separado da conta de água e esgoto.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A SANEPAR fica autorizada a inserir mensagem na conta de
água e esgoto, informando ao munícipe a possibi1idatle de pagainento da Taxa de Coleta de
Lixo separadamente da conta de água.
I

i
I

I

CLÁUSULA

OITAVA

16.240/2009

~1Ie

a atender ao disposto no Tenno

e decreto estadualn.o5.89812009.

CLÁUSULA NONA
!

O MUNICÍPIO

de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado do Paraná em 27 de
abril de 2009, nos autos de Inquérito Civil .11.021/2009, e respeitar a lei estadual n.o

1.,
I
I
I

-

- Havendo interesse, as partes poderio

renovar o presente instrumento

após a necessária verrocaçilo das condições lepis que autorizam a viabilõ'7oçio deste ato.

cLÁUSULA DÉCIMA - As ,,1''''''llas eco'
'ustadas no presente aditivo poderão ser
alteradas no decorrer de sua vigência,
força de Ic u conveniência de ambas as partes,
.
mediante ato expresso e devidamente
o.

2
r

-

i

~...
lPJ.- -1
cLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA
- Nio havendo mais interesse na continuid
presente ajuste, independente de justificativa e sem direito a indenização a qualquer título,
parte que desejar rescindi-Io,. deverá notificar a outra por escrito e com antecedência mínima

de 90 (noventa)dias.

cLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA -As demais cláusulas do contrato original n° 359/2003
e de seus aditivos, que não colidirem cóm as do presente tenno, permanecem válidas e em

vigor.

.

CL...\.USULADÉCIMA-TERCEIRA - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da
execução do presente instrumento. as partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba, com
exclusãode qualqueroutro por maisprivilegiadoque seja.
E por estarem as partes de comum acordo. assinam O presente
teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo
eficácia juridica.

3 (três) vias de igual
a plena validade e

Curitiba,

~

.

SDEOUVEIRA
PREnITO M1JNIClPAL

I
!~
I

'/'.L
~.

SÀNEPAR
'

Nono Termo Aditivo ao Contrato de Concesslo nO 359/03 de
16/1212003 e seus Termos Aditivos, que entre si fazem a
Companhia de Saneamento do Paraná SANEPAR e o Municipio
de APUCARANA, confo~e adiante se declara:

-

Nesta data comparecem de um lado o MUNICiPIO
DE APUCARANA,
representado por seu Prefeito Municipal JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, devidamente
autorizado pela Lei de Concesslo nO 152103 de 05/1212003, e do outro a Companhia de
Saneamento do Paraná - SANEP AR, sociedade de economia mista eStadual, inscrita no CNPJIMF.
sob nO76.484.013/0001-45, com sede na Rua Engenheiros Rebouças nO1376, nesta Capital, neste

ato representada por seu Diretor-Presidente, HUDSON CALEFE e por seu Diretor de
Investimentos, EDUARDO FELIPE GUIDI, para firmar Termo Aditivo ao Contrato de
Concesslo nO359/03 de 1611212003e seus Termos Aditivos, nas condições expressas nas cláusulas
seguintes:

-

PRIMEIRA
o presente instrumento tem por objetivo prorrogar por mais 06 (seis)
meses o prazo previsto na Cláusula S6tima do Sexto Termo.Aditivo do contrato acima citado, cujo
vencimento se dará' em 24/011201 J.

CLÁUSULA

cLÁusULA

SEGUNDA - o presente Termo Aditivo tem por base o Parecer Técnico nO

04712010 ASR de 21/0712010.

CLÁUSULA TERCEIRA - as demais cláusulas e êondições do Contrato de Concesslo e seus
Termos Aditivos originais, que nlo colidam com as do pre.
nto, permanecem válidas
e inalteradas.

CLÁUSULA QUARTA - Para dirimir as questões
elegem o Foro de Curitiba, com renúncia expressa

rrentes deste Termo ditivo, as partes
qualquer outro, por mai privilegiadoque

.

seja. E, por assim se acharem justos e contratad
determinaram a lavratura dO presente Termo
Aditivo, que passaiá a integrar o Contrato primiti o e vai asai
Ias partes contratantes na ,
presença das testemunhas abaixo.
i
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DIRETOR
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j

E G~:nI
E

STIMENT

'.

.

M..Aguiar
HG n." l.l!;'J.614.31PR
ÇPF

fI.O O:H~.'I"'4.00Ü.66

PREFEIto.

DE
IVEIRA
CIPAI.;DE APUCARANA

~~-SANEPAR
DÉCIMO TERMO ADITlVO AO CONTRATO
CONCESSÃO n..359 DE 16.12.2003, QUE ENTRE
CELEBRAM A COMPANHIA DE SANEAMENTO D
PARANÁ
SANEPAR E O MUNICÍPIO' DE
APUCARANA.

-

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR, sociedade de economia mista, inscrita
no CNPJIMF sob o n.. 76.484.013/0001-45,
com sede na cidade de Curitiba, Estado do PIII'IIJIá,
estabelecida na Rua Engenheiros Rebouças n.. 1376, Bairro Rebouças, neste ato representada por seu
Diretor-Presidente, FERNANDO EUGtNlO
GmGNONE,
e por seu Diretor ComeICial, ANTONIO
CARLOS SALLES BELINATI,
de' ora em diante apenas SANEPAR,e
o MUNICÍPIO
DE
APUCARANA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, de
ora em diante apenas MUNICÍPIO, resolvem fumar o pru UM aditivo ao contrato de conces,'Q n.. 359 de
16.12.2003, nas condições expressas nas cláusulas seguintes.

,.

cLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterado o valor da remuneraçlo cobrada pela Sancpar ao Municipio,
definida na Cláusula Terceira do Oitavo Tenno Aditivo ao Contrato de Co~
35912003 passando a
viger a partir de 01 de janeiro de 2012 a qU8Dtia de R$ 0,68 (sessenta e oito ~vos
de real) por economia
(entendida como toda edificaçlo ou subdivisIo de uma OdificlÇlo, com ocupaçlo Independente das demais,
identificável elou comprovavel em funçIo da finalidade de sua ocupaçIo legal, dotado de instaIaçIo
privativa ou comum para uso dos serviços de abastecimento de água elou esgotamento sanitário, cadastrado
para efeito da cobrança) relativo à lU'l'eco{l'çlo da Taxa de Lixo.
CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato original nO35912003 e de seus aditivos, que
nao colidirem com as do presente termo, pel'ft'on"'«n vílidas e em vigor.
r--

CLÁUSULA TERCEIRA - Para dirimir quaisquer dúvidas d
tes dà
instrumento,as partes elegem o Foro da Comarcade Curitiba,
excluslo de q
privilegiadoque seja.

~~r--

E por estarem.as partcf de comum acordo, assinam o preSlnR
na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo arroladas, para a

r-r--

Curitiba, 25 nov~,ro

r--
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,.-

~r--
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A

FERNANDO EUGíl!l10 GmGNONE
DIRETOR-FUSIDENTE

"

~r--

,

de 2011.

,;.~~

~

.tive em 3 (tres) vias de .
plena

.--=:> e..:-

.-

~

ANTO

-"

SALLES BELINATI
DIRETOR Ci)MERCIAL

Testemunhas:

r-1.
RO
CPF

"
~-,

2.
;vete LatrOr.'co
RG 6.776.169-3 Pr
~p" 811.~IIO.4111-72

..:U1hi~ ~. G4(,')111~.l'
~f, #)()~O'(.j
..,... . 'fi {,/ z,1. 1S'.(;'1

.:r~..
1

'"

"
J

")
r'.

RO
CPF

1uI:~~U76.~
CEP:801U-900-C\V'IdbI.PIt,
Fooe: (.J I J33~36U
1:.~./.4n111n..u."'"

:

Avaliação dos serviços de água e esgoto

Identificação da deficiência nos serviços
l-total de entrevistados-140
2-falta de água-136

3-falta de esgoto-4
Dia da semana em que e comum a falta de água
l=todos os dias

total=33

2 =-40/So/6°

~

total =7

3=So/60/sábado

total=9

4=So/60 /sábado/domingo
S=6°/sábadO/domingo
6=60

~

7=sábado

total=22
total=2S

tota 1=4
tota 1=7

8=sábado e domingo total=24

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água
1-d ia inte iro

tota 1=4S

2=tarde e noite

total=2S

r

3=man hã/tarde/noite
4=ta rde
r

S=manhã
6=man hã/tarde
7=no ite

r
-

--...----

tota 1=16
tota 1=31

total=13
tota 1=4
tota 1=2

8=manhã/noite

tota 1=1

o usuário já fez algum tipo de reclamação junto a Sanepar.
1=Não
2=SIM

=87
=55

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao
consumidor?

l=NÃO

total= 120

2=SIM (PROCON)total=17
3=SIM (MINISTÉRIOPUBLICO)=2
4=SIM (Prefeitura) =1

5
(RESOLUÇÃO NI! 07/13)
AVAUAÇÃO DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

,

RUA:

RG:

Identificação da deficiência nos serviços:
«(jãgua,

tj-esgoto,

( )-reparos em vias públicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ~Sl

t}:I-6I, (;?j-sábado, ( )-domingo, ( l-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã, ( l-tarde,

( l-noite, ~a

inteiro

O usuário já fez algum tipo de redamação júnto à SANEPAR?
( l-sim, ~não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, (;1)-não, ( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-outro

Outras informações:

n
'

'. ."

"

.

...

Declaro serem verdadeiras.as,informaçães

fomeddas a esta comissão.

Apucarana, '!...(Q;I dó /2014.

,Assinatura do usuário

,-,------

~

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

RUA:

li

BAIRRO:

DOCUMENTOS

1.))

CPF:

Identificação
Uágua,

Ih

RG:

da deficiência
( )-esgoto,

nos serviços:

( l-reparos

Dia da semana em que é comum

( )-21, ( )-3!,

Intervalo

( )-4!,

de horários

( l-manhã,

L)-tarde,

em vias públicas ou calçadas
..

a falta de água:

( )-51 ( )-6!,

em que é freqüente

( l-noite,

....

( l-sábado,

( )-domingo,

0-todos

os dias

a falta de água:
.

( l-dia intei~

o usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?
( l-sim,

f

l-não

Foi feita alguma
(

.

re~lamação

l-sim, ~-não,

junto a órgão ou entidade

( )-PROCON,

( )-Ministério

de proteção

Público,

ao consumidor?

( )-Outro

Outras informações:
.

.

, .
r

r

Declaro serem verdadeiras

as informações

Apucarana,

fomecidas

c2LJ f21..J 2014.

Assinatura do usuário

a esta comissão.

COMI
:::

(RESOLUÇÃO NII07/13)

- AVAUAÇÃODOS

r

SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

RUA:
BAIRRO:

Identificação da deficiência nos serviços:
!5<tágua, ( )-esgoto, ( )-reparos em vias públicas ou calçadas
Dia da semana em que é comum a falta de água:
r

~21,

;d':-31, j>441, P<f51~,

V<f:.sábado, 'p{-domingo, !S<étodos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã, ()c{-tarde, ( l-noite, ( )-diainteiro

O usuário já fez algum tipo de reciamação junto à SANEPAR ?
( l-sim, ~ãO

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, p<knão, ( )-PROCON, ( )-Minist~rio Público, ( l-Outro

Outras informações:

r
r

Declaro serem verdadeiras.as. informações fomecidas a esta comissão.
Apucarana,

hJ

/.4..; 2014.

r

r
r
r

AssiJ:\atura>do usuário

."

~-~~---,-,

-

-

~

-----

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO RUA:
BAIRRO:

DOCUMENTOS CPF:

O/y

RG:

1.

d tificação da deficiência nosserviços:

~

. I-água,

.

( l-esgoto, ( l-reparos em vias públicasou calçadas
..

.

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ( )-61, ( I-sábado,

( )-domingo

Intervalo de ho rios em que é freqüente a falta de água:
()-manhã,

o usuáriojá

l-tarde,

( l-noite, ( l-dia inteiro

z algum tipo de reclamaçãojunto à SANEPAR ?

( l-sim,

Foi feita algma re~lamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, !ti-não,

( )-PROCON, I )-Ministério Público, ( )-Out(o

Outras informações:
.

Declaro serem verdadeiras

as informações

Apucarana,UJ.{;.]J

fornecidas

a esta comissão.

2014.

r
Assinatura do usuário

COMISSÃO

DE ASSUNTOS RELEVANTES
(RESOLUÇÃO NÍ! 07/13)

AVALIAÇÃO

DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

RUA:
BAIRRO:

DOCUMENTOS

CPF:

RG:

Identificação da deficiência nos serviços:

(X)-água, ( )-esgoto, ( )-reparos em vias públicas ou calçadas
.

.

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-2!, ( )-3!, ( )-41, ( )-s! ( )-6!, ( )-sábado, ( )-domingo, ()()-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( )-manhã, !X')-tarde, ( )-noite, ( )-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto àSANEPAR?
( )-sim, (V)-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgãO ou entidade de proteção ao consumidor?
( )-sim, (J}-não, ( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-outro

r.

Outras informações:

.c

.

,-

Declaro serem verdadeiras as informações fornecidas a esta comissão.
Apucarana, .2J~..l.Q3J 2014.

r

r.
r.

Assinatura do usuário

D
(RESOluÇÃOf>í!! 07/13)
AVAUAÇÃO

OOS SERViçoS

DE ÁGUA E ESGOTO

N2

RUA:

ENDEREço

CJ

RG:

Identificação da deficiênda nos serviços:
(J-água,

( )-esgoto, ( )-reparos em via~públicas ou calçadas

a falta de água:

Intervalode horários em que é freqüe7

( )-manhã, ( l-tarde, ( )-noite,)Q:-diainteiro

.

O usuário já fez algum tipo de reclamação juntofr SANEPAR?

".

( )-sim,~ão
.

Foi feita alguma reclamação junto a órgão óuentidadede

proteção ao consumidor?

( )-sim, fb)-não, ( )-PROCON, ( )-MinistérioP4blico, ( )-Outro
.

Outras informações:

......

.-,

.

Declaro serem verdadeiras as informações fomecidas a esta comissão.

Apucarana,-1-12014.

r

ASsinatura do usuário

--,--

E
(RESOlUÇAONI! 07/13)
AVAUAÇÃO

DOS SERViços

DE ÁGUA E ESGOTO

,

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

DOCUMENTOS

NI!

RUA:

CPF:

RG:

Identificação da deficiência nos serviços:
.
"
)-reparos em vic!spúblicas
ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ( )-61, (xfsábado,

~omingo,

( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã, ( l-tarde,

( )-noite, .tC1-diainteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( )-sim, P1-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão óuenticlade de proteção ao consumidor?
( )-sim, ((1-não, ( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-Outro

Outras informações:

..,

Declaro serem verdadeiras as Informações fomeàdas a esta comissão.
Apucarana,

oiLJe3J 2014.

,
r

ASsinatura do usuário

(RESOlUÇÃO NI! 07/13)
AVALIAÇÃO DOS SERViçoS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

RUA:
BAIRRO:

RG:

Identificação da deficiência nos serviços:
&ágUa,

( l-esgoto, ( )-reparos em vias públicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, (~,

f/J-SI «9-61, t-4-sábado, ( )-domingo, t?J)-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
r_

( l-manhã, 0-tarde,

J()-noite,

(A-<!ia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto tASANEPAR?
( )-sim, VI-não
.

Foi feita alguma reclamação junto a órgão OUentidade de proteção ao consumidor?
~

( l-sim, Irt)-não, ( )-PROCON, ( )-Minist~rio Público, ( )-Outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeil'a$asinfol11'laçõe5 fomecldas a esta comissão.
Apucarana, J.i..J.MJ

2014.

AsSiAAtura do usuário

R
(RÊsOLUÇÃÓ N!I 07/13)
AVAUAÇÃODOS SERViçoS DE ÁGUA E ESGOTO
NOME

,

DO USUÁRIO

N!I

ENDEREço

Identificação da deficiência nos serviços:
~água,

( )-esgoto, ( )-reparos em vias públicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ( )-61, 0)-sábado,

~-domingo,

( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã, ( l-tarde,

( )-noite, (~ia

inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?

( )-sim, ~-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, Qf-não, ( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-Outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras as informações fomeddas a esta comissão.
r

Apucarana,~..!ii:J

2014.

Assinatura do usuário

COM
(RESOLUÇÃO NI! 07/13)
AVAUAÇÃO
.

DOS SERviços

DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

RUA:

RG:

Identificação

!.4-ágUa,

da deficiência
( )-esgoto,

nos serviços:

( )-reparos

Dia da semana em que é comum
( )-21, p31,

~,

JA-51

.

em v~públicas

a falta de água:
( )-61,

( )-sábado,

Intervalo de horários em que é freqüente
( )-manhã,

( l-tarde,

ou calçadas

( l-noite,

( )-domingo,

t6J-todos

os dias

a falta de água:

M-dia intelr6
.

.

O usuário já fez algum tipo de redamaç:io junto à SANEPAR?
( /)-sim,~ão

Foi feita alguma reclamação junto a órgão óuentfdade de proteção ao consumidor?
( )-sim, ('tnão,
( )-PROCON, ( )-MlnistérioPúblico, ( )-Qutro
5. :..t/, _ /~,.,5

Outras informações:

'

.

Declaro serem verdadeiras as informações fomecidas a esta comissão.

Apucarana, ill

f!1.J 2014.

ASsinatura do usuário

E
(RESQlUÇÃO
AVAUAÇÃO

NII07/13)

OOS-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

RUA:
BAIRRO:

r

DOCUMENTOS

CPF:

RG:

Identificação da deficiência nos serviços:
j.A=ãgua. ( )-esgoto, ( )-reparos em vI8ipldllicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, (~,

0-51

VJ-6I,J

~sábadO,

( )-domingo, ( )-todos os dias

r

Intervalode horários em que é freqüente a falta de água:

r

(

l-manhã, IÁtarde,

!)I:noite, (.{-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reciamação junto à SANEPAR?
r

( )-sim, !A-não

Foi feita alguma reclamação junto a 6rgãoóu entidade de proteção ao consumidor?
( )-sim, {i'J-não, ( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-outro

Outras informações:

,

,.

r

Declaro serem verdadeiras asJnforrnaçõe5 fomecidas a esta comissão.
Apucarana,

MJ.LsLJ

2014.

AssimJI:urado usuário

R
(RESOLUÇÃO NII07/13)
AVAUAÇÃO

DOS SERViÇOS DEÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço RUA:

RG:

DOCUMENTOS CPF:

Identificação da deficiência nos serviços:
{"tl-água, ( )-esgoto, ( )-reparos em vias-públicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:

( )-21, (4-31, ~,

~Sl

( )-61, .!A-sãbado, ~ingo,

t6)-todos

os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã, ( l-tarde, (K-noite, (4~iãinteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?
( )-sim, (Anão

Foi feita alguma reclamação junto a órgãó ou entidade de proteção ao consumidor?

( l-sim, (tíí-não, ( )-PROCON, ( )-Min~fio Público, ( )-Outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras asinforrnaçõe$ fomecidas a esta comissão.
Apucarana,

.

i.LJ J1d 2014.

~in,t);ura do usuário

(RESOLUÇÃO NI!07/13)
AVAUAÇÃO

DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

NI!

ENDEREço

Identificação da defldênda nos serviços: .
( (fágua. ( )-esgoto. ( )-reparos em ~públicas

Dia da semana em que é comum a falta de água:.

ou calçadas

....

( )-21. ( )-31. ( )-41. ( )-51 ( )-61. ( )-sábado.

( )-domingo.

t$-todos

os dias

..

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã. ( )-tarde. ( )-noite.Qf-dia

inteiro
.

.

O usuário já fez algum tipo de redamação junto àSANEPAR ?
( )-sim.

l6)-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão óu entidade de proteção ao consumidor?
( )-sim. ~não.

( )-PROCON, ( )-MlnistérioPúbllco.

( )-Outro

Outras informações:

Dedaro serem verdadeiras

as informações

Apucarana. t:taJ.Jt2!j

fomeddas

2014.

. ASsinatul1,ldo usuário

a esta comissão.

I

R
(RESOLUÇÃO N!! 07/13)

AVAUAÇÃO

OOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

N!!

ENDEREço

RG:

Idrtificação
(~gua,

..

da deficiência nos serviços:

.

( )-esgoto, ( )-reparos em viaUlÚblicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ~51~,

(Á-sábado,
.

( )-domingo,

( )-todos os dias

.

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:

~

~

( l-manhã,

I))-tarde,

~noite,

())-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reciamação junto à SANEPAR ?
( )-sim,

(.li-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão-ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, .(A-não, ( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-outro

Outras informações:

..

Declaro serem verdadeiras

as informações

Apucarana,ik..J ldJ

r
r
r

fomecidas
2014.

Assil1iltura do usuário

a esta comissão.

03

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

RUA:
BAIRRO:

l

Identificação da deficiência nos serviços:
p<tágua,

( )-esgoto, ( )-reparos em vias públitas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ( )-61, ~bado,

~

M-domingo,

( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã, ( l-tarde,

-noite, {>4;dia inteiro

o usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( )-sim, yfnão

Foi feita alguma reclamação junto a 6rgãi) ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, ~ão,

( )-PROCON, ( )-Mlni~ério Público, ( )-Outro

Outras informações:

Declaro serem verdadei~

as informações fomecldas a esta comissão.

Apucarana, 11_-1

/2014.

(RESOLUÇÃO N!! 07/13)
AVAUAÇÃO

.

DOS SERViÇOS

DE ÁGUA

E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço RUA:

RG:

Identificação

da deficiência

nos serviços:

.

~-água, ( )-esgoto, ( )-reparos emviOlsJlÚblicas ou calçadas
.J

.'

pia da semana em que é comum a falta de água:
I.

( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51~,

(Â-sábado,

(: )-domingo, ()-todos

os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
r

( l-manhã, ( l-tarde, ( l-noite, ji'-diainteiro.

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( )-sim, (,4-não

.

.

Foi feita alguma reclamação junto a órgão óiJentidade de proteção ao consumidor?

( )-sim, b4=não, ( -)-PROCON,( )-Ministério Público, ( )-outro
.

Outras informações:

'". .,

Declaro serem verdadeiras asinformaçê5es fomecidas a esta comissão.
Apucarana, f11...J O)" /2014.

ASsinatura do usuário

N"f

(RESOLUÇÃO NI! 07/13)
AVAUAÇÃO
,
,
,.
"'-

. NOME

DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

DO USUÁRIO

ENDEREço

RUA:

RG:

Identificação da deficiênda nos serviços:
(~gua,

( )-esgoto, ( )-reparos em v~públicas

ou calçadas

,
Diada semana em que é comum a falta de

.;.,

,,

a:

d)-domingo, (

( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ( )-61,

bado,!,

Intervalo de horários em que é freqüe

e a falta de água:

.

)-todos os dias

( l-manhã, ( )-tarde, ( l-noite,

O usuário já

r

algum tipo de reciamação junto à SANEPAR ?

( )-sim,cf!:-não

,
'

,

Foifeita alguma reclamação junto a órgão óuentidade de proteção ao consumidor?
( )-sim, ('(j-não, ( )-PROCON,( )-MinistérioPúblico, ( )-Outro

Outras informações:

'.

'

',',:'\

"...,

,

'c.

Deciaro serem verdadeiras as informaç6es fomeddas a esta comissão.
Apucarana, pl'/

03 /2014.

ASsinatura do usuário

#

,)

N'f

(RESOLUÇÃON!I07/13)
AVALIAÇÃO DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

RG:

Identificação da deficiência nos serviços:
r-&-água, ( )-esgoto, ( )-reparos em vias
públicas ou calçadas
..

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-SI ( )-6I,~sábado,

jA.-domingo, ( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( )-manhã, ( )-tarde, ( )-noite, ~-dia

inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto fi SANEPAR?
( )-sim, !h-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( )-sim, (~-não,

( )-PROCON, ( )-MiFliSério Público, ( )-outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeira$,a~ informações fornecidas a esta comissão.
Apu~rana, .l.6.J..iJd

2014.

AssiQatura1lo usuário

r

-

--.-

~-----.---....---------

'ch

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

RUA:

.

'I.

NQ

:J..t caJL ar---...

BAIRRO:
,
DOCUMENTOS CPF:

Id~ificaçãO

RG:

da deficiência nos serviços:

-água, ( )-esgoto, ( }-reparosem viaspúblicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta d
/

( )-21, ( }-31, ( )-4!, ( }-SI (}-6!,

gua:
}-Sábado,)0-domlngO,

( }-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã,

( l-tarde,

( }-noite, )ti-dia

inteir~

o usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR

?

( l-sim, ~-não

Foi feita alguma re~lamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?

( l-sim, (L'-não, ( )-PROCON,

( }-Ministério Público, ( )-Outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras

as informações

Apucarana,"?

t

/03

fornecidas

/2014,

Assinatura do usuário

a esta comissão.

b;2 3

COM

NTSE
(RESOLUÇÃO NII07/13)

AVAUAÇÃO DO~ SE{{VlçoS DE ÁGUA E ESGOTO
NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

RUA:
BAIRRO:

DOCUMENTOS CPF:

ti
Identificação

~água,

da deficiência

( )-esgoto,

nos serviços:

( )-reparos em via; públicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ( )-61, !5(Csábado,

~omingo,

( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüerite a farta de água:
( l-manhã, ( l-tarde, ( l-noite,

ia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?

( )-sim, ~não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?

( l-sim, ~"não.

( )-PROCON,( )-MinistérioPúblico, ( )~utro

Outras informações:

flv n

Declaro serem verdadeiras as informações fomecidas a esta comissão.

Apucarana,&.J ~

2014.

Assinatura do usuário

r
r

(RESOLUÇÃd

r

AVAUAÇÃO

NII07/13)

DOS SERVic;os DE ÁGUA E ESGOTO

,

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

RUA:

DOCUMENTOS

RG;

CPF:

Identificação da deficiência nos serviços:
~água,

( )-esgoto, ( )-reparos em vié!spúblicas ou calçadas
';'.;

Dia da semana em que é comum a falta de água;':
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ( )-61, f4.sábad~~omingo,
..

.

( )-todos os dias

.

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:

r

( l-manhã, ( l-tarde, ( )-noite, ~ia

inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto ã"SANEPAR ?
( )-sim, 1fd l-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ouentjdade de proteção ao consumidor?
( )-sim, If)-não, ( )-PROCON, ( )-Ministério'Público, ( )-Outro
r

Outras informações;

~..

.,

Declaro serem verdadeiras as informações fomecidas a esta comissão.

Apucarana,
--'--'2014.
r

ASsinatura do usuário

---.-

,

I

E

ta

(RESOlUÇÃO N!!07/13)
AVAUAÇÃO
.

DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME 00 USUÁRIO

ENDEREço

Identificação da deficiência nos serviços:

..

I-B-água, ( )-esgoto, ( )-reparos em vié!spúblicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de §lUa:
( )-21, ( )-31, ( j-4!, ( )-51 ~,

(~sá.bado,

!8"-domingo, ( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a faltél~e~gua:
( )-manhã, !ti-tarde,

r

frl-noite,

( l.dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?
( )-sim, I(tnão

Foi feita alguma reclamação junto a órgão QUentidade de proteção ao consumidor?
( )-sim, ~não,

( )-PROCON, ( )-MlnistérloPúblico, ( )-outro

Outras informações:

,
"

Declaro serem verdadeiras as informações fomecidas a esta comissão.
Apucarana,

i2bJ .!él;I2014.

ASsinatura dó usuário

OMI SÃo DE AS

NT S RELEVANTES

(RESOWÇ~Ó Né 07/13)
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇÓS DE ÁGUA E ESGOTO
NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO RUA:
BAIRRO:

r

RG:

Identificação

( l-água,

da deficiência

b)-esgoto,

nos serviços:

( l-reparos em vias públicas ou calçadas
.
"

.
"~:' \ '-~

.
.

Dia da semana em que é comum a falta de-água:
( )-21, ( )-3!, ( )41,

( )-5! ( )-61, ( l-sábado,

( )-domingo,

( l-todos os dias

Intervalo de horários em Que é freqüente a falta de água:
( l-manhã,

( l-tarde,

( l-noite, ( l-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?
( )-slm, !)(I-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, {X1-não, ( )-PBOCON, ( )-Ministério Público, ( )-outro
r

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras

as informações

Apucarana,-2Ji..;

forneci das a esta comissão.

/23J

2014.

Assinatura do usuário

~.

--

OMISSÃO DE

NTOS RELEVANTES

(RESOWÇArÓ Né 07/13)
AVALIAÇÃO

DOS SERVlçós

DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

I

RUA:
BAIRRO:

DOCUMENTOS

Identificaçao

/<l-água,

CPF:

da deficiência nos serviços:
!'6-esgoto,

( )-reparos em vias públicas
ou calçadas
. ...
,

'\,'';'

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ( )-6!, ( )-sábado, ( )-domingo, (~todos

os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( )-manhll, ( l-tarde,

( )-noite, ( )-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamaçao junto à SANEPAR ?
( )-sim, Y1-nllo

Foifeita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteçao ao consumidor?
( )-sim, )<tnllo,

( J-PBOCON, ( )-Ministério Público, ( )-Qutro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras as informações forneci das a esta comissão.
APucarana,~.).;

2014.

Assinatura do usuário

OMlssAo
AVALIAÇÃO

DE AS NTOS RELEVANTES
(RESOWQ:Ô N!! 07/13)
DOS SERVIÇÓS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

,

WÔ

RUA:
BAIRRO:

DOCUMENTOS

CPF:

Identificação da deficiência nos serviços:
-água, ( )-esgoto, ( l-reparos em vias públicas ou calçadas
.

: 'I(~"

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ( )-61, ( l-sábado, ( )-domingo, ( l-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã,

( l-tarde,

- .

( l-noite, ( l-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?
( l-sim,

( l-não

Foifeita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?

( l-sim, f'i}-não, ( f-PBOCON,

( )-Ministério Público, ( )-outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras as informações fornecidas a esta comissão.

Apucarana,~

1)

f5J

/2014.

Assinatura do usuário

r
r

r

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

RUA:
BAIRRO:

Identificação
( l-água,

r

da deficiência
(AA'-esgoto,

nos serviços:

( l-reparos

em vias públicas ou calçadas
. . . ....

'"

.

Dia da semana

em que é comum

a falta deágua:

( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ( i-61, (A:1-sábad~, (~-domingo,

Intervalo
(

de horários

-manhã,

( l-tarde,

em que é freqüente
( l-noite,

junto à SANEPAR ?

(h-não

Foi feita alguma
( l-sim,

a falta _o,.de água:

( l-dia inteiro

o usuário já fez algum tipo de reclamação
( i-sim,

( l-todos os dias

reclamação

'ri-não,

junto a órgão ou entidade

( J-P(iOCON,

( )-Ministério

Público,

de proteção

ao consumidor?

( )-outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras

as informações

Apucarana,

fornecidas

a esta

comissão.

--1--12014.

Assinatura

do usuário

r
.~--

(RESOLUÇÃO NI! 07/13)
AVALIAÇÃO

DOs SERVIÇOS

DE ÁGUA

E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

RG:

Identificação da deficiência nos serviços:
«(1,-água, (~sgoto,

( )-reparos em viilspúblicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 Qsf'6I, (lf-sábado,

«(t'domingo,

( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
r

Qf-manhã,

( )-tarde, ( )-noite, ( )-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( )-slm, ('21-não

Foi feita alguma reclamação junto a 6rgãQ.bu entidade de proteção ao consumidor?
( )-sim, ~-não,

( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-outro

Outras informações:

. .

Declaro serem verdadeiras asinformilÇÕes fornecidas a esta comissão.
APucarana,1..fJ; .1fgJ 2014.

Assinatura do usuário

r
-.-.---

U
(RESOLUÇÃO NI!07/13)
AVAUAÇÃO
NOME

DO USUÁRIO

ENDEREço

DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

P1/G.

RUA:
BAIRRO:

tlé?
Identificação da deficiência nos serviços:
.

~-água,

..

.

.

( )-esgoto, ( l-reparos em lliaspúblicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-2!, ( )-31, ( )-4!, ( )-S! ( )-61, !»-sábado,

( )-domingo, ( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:

~-manhã,

( l-tarde, ( )-noite, ( )-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?
( )-sim, ~não

Foi feita alguma reclamação junto a 6rgãoOlJ entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, ~-não,

( )-PROCON, ( )-Minlst~rio Público, ( )-Qutro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras as.informações fomeádas a esta comissão.
Apucarana, i.J.J ---12014.

Assioatura do usuário

m
(RESOluÇÃo NI!07/13)
AVAUAÇÃO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

ti;V/e;

RUA:

f

DOS SERVIÇOS

DE ÁGUA E ESGOTO

t/S

~R

NI!

(Ç-

6d~
RG:

/r2

O;

h r; 7l ~ - J-

IdentIficação da deficiência nos serviços:
~ágUa,

( )-esgoto, ( )-reparos em via!õpúblicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, I/J-51 ~,

t)()-sábado,Y)-domingO,

( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( )-manhã, til-tarde,

y4-noite,

C,4.diainteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( )-sim, ~não

Foi feita alguma reclamação junto a órgãõou entidade de proteção ao consumidor?
( )-sim, ('()}-não, ( )-PROCON, ( )-MiniStério Público, ( )-Outro

Outras informações:

Deciaro serem verdadei.ras.a~j"formações fomecidas a esta comissão.
Apu~ra"a,

~~tura

.Lk.IJ2J

2014.

do usuário

If/

(RESOLUÇÃO NI!07/13)
AVALIAÇÃO

DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

RG:

Identificação da defidência nos serviços:

. I.
~ -água,

( )-esgoto, ( l-reparos em Vi~$Í;IúbI
icas ou calçadas
..'

.

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ~51

IA-51, (~do,

(A.-domingo, ( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã, (~-tarde,

(A-noite, ( })-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( l-sim, (LJ-não
.:/c;"

Foi feita alguma reclamação junto a órgão Ó\Ientidade de proteção ao consumidor?
( }-sim, !i-)-não, ( )-PROCON, ( )-Ministério
Público, ( )-Qutro
. .
Outras informações:

..

Declaro serem verdadeiras asjnformaçê5es fomeddas a esta comissão.
Apucarána, Jiu.1.dJ

2014.

Assinatura do usuário

(RESOLUÇÃO NI!07/13)
AVALIAÇÃO

DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUAAIO

ENDEREço

RG:

Identificação

da deficiência nos serviços: .>,',
'.

~.;>.,~.

f;&-água, !i9-esgoto, ( )-reparos emyia,spjblicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ~51~,

(~bado,

(~omingo,

( )-todososdias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã,

( l-tarde,

( l-noite, ~"<Iia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamaçãQ junto à SANEPAR?
( )-sim, ~ãO
,
'.

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( )-sim, M-não,

( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-Outro
'.

'
,

Outras

informações:

,

.
'

.

Declaro serem verdadeiras as informações fomecidas a esta comissão.
Apucarana, '1.4zJ2iu

2014.

Assinatura do usuário

~---

--"'-

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

RUA:

Identificação
}4..ágUa,

da deficiência

( l-esgoto,

nos serviços:

( )-reparos em vias públicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-2!, ( )-3!, ( )-41, ( )-51 ~61,

~bado,

~OmingO,

V)-todos

os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( )-~anhã,

( l-tarde,

( l-noite, ~ia

inteiro

o usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?
()-sim,

)-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( )-sim, M-não,

( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-Outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras asJnformações

Apucarana,

l/;.J.JlJ

fomecidas

2014.

Assinatura do usuário

a esta comissão.

'.,

'J......

Y"

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

RUA:

RG:

Identificação

da deficiência

nos serviços:
.'

!.b-água,

( )-esgoto,

( l-reparos

Dia da semana em que é comum
( )-2!,

( )-3!,

( )-4!,

(í1-S1

emyias

públicas

a falta de água:
W:61,

(Á-sábado,

.

.

Intervalo de horários em que é freqüente
( l-manhã,

!ÍJ.-tarde,

ou calçadas

(j l-noite,

(.l}domingo,

( )-todos

os dias

.

a falta de água:

( )-dia inteiro

o usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?
( l-sim, HJ-não

Foi feita alguma reclamação
( l-sim,

(i)-não,

junto

( )-PROCON,

a órgão ou entidade
( )-Ministério

Público,

de proteção

ao consumidor?

( )-outro

Outras informações:
'.

Declaro serem verdadeiras

a~jnformações

fomecidas

Apucarana, LfJ J2J 2014.
,

a esta comissão.

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

RUA:
BAIRRO:

DOCUMENTOS

CPF:

Identificação da deficiência nos serviços:
~--

f<)-água, ( l-esgoto, ( l-reparos em vias públicas
ou calçadas
.. ..
.

,

,

'h',"

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 jX)-61, ~sábado,

("6!-domingo, ( l-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( )-m.anhã, ~tarde,

()q-noit~, ( l-dia inteiro

o usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?

( )-slm, ~-não
.

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
()-sim.

-não, ( f-P80CON, ( )-Minlstério Público, ( )-outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras as informações fornecldas a esta comissão.
APucarana:;J;Jl!'J-;

2014.

Assinatura do usuário

NOME DO USUÁRIO

r-

ENDEREço

RUA:
BAIRRO:

CPF:

DOCUMENTOS

Identificação da deficiência nos serviços: (V-água,

( l-esgoto,

( l-reparos em vias públicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 Q(5)-6I, ()oJ.sábado, ( )-domíngo, ( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã,

f:(J)-tarde, 1C)-noite,

( )-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( )-sim, C(9-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( )-sim, ~-não,

( )-PROCON, ( )-Mini~~io Público, ( )-Qutro

Outras informações:

Declaro serem verdadeilõl$ -asjnfounaçães fomecidas a esta comissão.
Apucarana,

1.fLJ1dv

2014.

r

Assin-atura do usuário

---

D

COMI

E

(RESOLUÇÃO N!I07/13)
AVALIAÇÃO

DOS SERViÇOS DEÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

N!I

ENDEREço RUA:

RG:

DOCUMENTOS CPF:

nos serviços:
~~_l
( l-esgoto, ( )-reparos em vias públicas ou calçadas

Identi~caçãO
~água,

,..,..

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )_21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 D<J-61,/A-sábado,

( )-domingo,

( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã,

~-tarde,

~-noite,

( )-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de recJamaçãojunto à SANEPAR ?
( )-sim, fÂ-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgãQ
~

( )-sim, tf.1-não, ( )-PROCON,

Outras informações.

ou entidade

de proteção ao consumidor?

( )-Mini51;~rip Público, ( l-Outro

«

Declaro serem verdadeira:;,j.~jnfo~s
Apucarana,

l.:tí ~

fomecidas a esta comissão.
2014.

,/

Assinatura do usuário

OM ssAo DE

NTOSRELEVANTES

(RESOWçxÓ NI107/13)
AVALIAÇÃO

DOS SERVIÇÓS

DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

RUA:

N2

BAIRRO:

DOCUMENTOS

Identificação
~

fi-água.

CPF:

RG:

da deficiência
( l-esgoto,

nos serviços:

( l-reparos

em vias públicas
,

Dia da semana em que é comum

,..'

ou calçadas

11.'.'.

a falta de água:

( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ( )-61, (~sábado,

Intervalo

de horários em que é freqüente

(~-dOmingo,

( l-todos os dias

a falta de água:

~.

( l-manhã, (~-tal'de, ~-noite,

( l-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?
( )-slm, K)-não

Foifeita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( )-slm, (~-não,

( f-PBOCON, ( )-Ministérlo Público, ( )-outro

Outras informações:

Declaro

serem verdadeiras as informações forneci das a esta comissão.
Apucarana,

1

12014.

Assinatura do usuário

J.3

COMI

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço RUA:

DOCUMENTOS CPF:

Identificação da deficiência nos serviços:
íV-água,

( l-esgoto, ( )-reparos em vias públicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ( )-61, !O)'-sábado, fti-domingo,

( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã, fz1-tarde,

~-noite,

( )-dia inteiro

o usuário já fez algum tipo de reciamaçãojunto à SANEPAR?
( l-sim, ~não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão olJentidade de proteção ao consumidor?
~

( l-sim, f6J-não, ( )-PROCON,( )-Mi.,istérioPúblico, ( )-Outro
Outras informações:

Declaro serem verdadeir.ls as.informaç6es fomecldas a esta comissão.
APucarana,1fO;

~2014.

JJ)J
Assinatura do usuário

-------

--"--

--

--,.---------

___~_,___~

0____________
O

0'

O

""

DE
NT S RELEVANTES
(RESOWÇJó NI! 07/13)
AVALIAÇÃO

DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

RUA:
BAIRRO:
--,-,O

DOCUMENTOS

CPF:

RG:

Identificação da deficiência nos serviços:
((:)-água, ( )-esgoto, ( l-reparos em vias públicas ou calçadas
.

Dia da semana em que é comum a falta de água:
('()-21, (\()-31, ( )-41, ( )-51 ( )-61, (XI-sábado, L~-domingo, (~-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
()IJ-manhã, ( l-tarde,

( l-noite, ( )-dia inteiro

o usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?
( l-sim,

(y)-não

Foi feita alguma re~lamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, (,X1-não, ( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-outro

Outras informações:
.

Declaro serem verdadeiras as informações fornecidas a esta comissão.
Apucarana, m.f2.lJ

2014.

c.
Assinatura do usuário

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço RUA:

Identificação
~-ágUa,

iência nos serviços:
dfle
( )-esBotO:( l-reparos em v!a~,públicasou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ~I

~I,

~sábado,

( )-domingo, ( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:

~-manhã,

( l-tarde,

( l-noite, ( )-diainteiro

o usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( )-sim, ~-não
'.,.

.

reclamação junto a Órgão.ou entidade de proteção ao consumidor?

F~ifeita a~ma
( l-sim, (Tt'não,

( )-PROCON, ( )-Ministério
Público, ( )-Outro
.

Outras informações:

Declaroserem verdadeiras as

i'rfJj~S

Apucarana

fomeci~

il.t201(J

,
Assinatura do usuário

a esta comissão.

COMI

T

ELEV

(RESOLUÇÃO NII07/13)
AVAUAÇÃO

DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço RUA:
BAIRRO:

Identificação da deficiência nos serviços:
f><)-água, ( )-esgoto, ( l-reparos em viaspúblicas ou calçadas

ta;-

~

/ Gl9gjO

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-2!, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ( )-61, ( )-sábado, ( )-domingo, j)f-todos

os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
~-manhã,

( l-tarde, ( l-noite, ( )-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( l-sim, 6<)-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, 6(1-não, ( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-outro

Outras informações:

. ..

«

,-,,-.

Declaro serem verdadeiras a$:informélções fornecidas a esta comissão.
Apucarana,

J.iu J1J 2014.

Assinéltura do usuário

D

LEV

(RESOLUÇÃO NI!07/13)
AVALIAÇÃO

OOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

RUA:

co

BAIRRO:

RG:

Identificação

(~-água,

r

da deficiência

( l-esgoto,

nos serviços:

( )-reparos

Dia da semana em que é comum

em via$públicas

a falta de água:

( )-21, ( )-31, ( )41, ( )-51 Df.61,

Intervalo
~-manhã,

(-»sábado,

f'6t-domingo,

( )-todos os dias

a falta de água:

de horários em que é freqüente
f$-tarde,

ou calçadas

( l-noite, ( )-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( l-sim, fO-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, (7)-não, ( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-Outro

Outras informações:
.

Assinatura do usuário

/

(.

,

,J"

/.

(RESOLUÇÃO NI! 07/13)
AVAUAÇÃO

DOS SERViÇOS

DE ÁGUA

E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

RG:

Identificação da deficiência nos serviços:
JA-água,

( )-esgoto, ( l-reparos em vias,!)Úblicasou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 0-61,

( )-sábado, ( )-domingo, ( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:

( l-manhã, (AÍ-tarde, ~noite,

~

( )-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( l-sim, IÁ--não

Foi feita alguma reclamação junto a 6rgãoou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, ()-não,

( )-PROCON, ( l-Ministério Público, ( )-outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras as informações fornecldas a esta comissão.
Apucarana,

",

jd; M.J 2014.

Assinatura do usuário

o

R

(RESOLUÇÃ8 N!! 07/13)
AVAUAÇÃ8

.

DOS SERViÇOS

DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUAAIO

ENDEREço

N!!

RUA:
BAIRRO:

DOCUMENTOS

CPF:

RG:

Identificação da deficiência nos serviços:
«(tágua,

( )-esgoto,

( )-reparos em viélspúblicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, (?f4a, (frSI

('$-61, (~bado,

( )-domingo, r{}-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
('-7manhã,

t-&--tarde, ( l-noite, ( l.dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( )-sim, -fc}-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ÓUentidade de proteção ao consumidor?
( )-sim, ~-não,

( )-PROCON, ( )-Mlnistério Público, ( )-outro
.

Outras informações:

~.;, .'.

..,...

Declaro serem verdadeiras as informações fomecidas a esta comissão.
Apucarana,

f1i.J~

2014.

ASsinatura do usuário

E
(RESOLUÇÃO N2 07/13)
AVAUAÇÃO DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
,

NOME DO USUÁRIO

N2

ENDEREço RUA:
BAIRRO:

RG:

Identificação

da deficiência

nos serviços:

,

( )-água, ( )-esgoto, ( )-reparos em vié!spúblicas ou calçadas

,Diada semana em que é comum a falta

',~'o o'

de água:'

( )-21, ( )-31, ( )-41, tA-s1 tl)-6l,

( )-sábado, ( )-domingo, Iõ).-todos os dias
00

o

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
(~anhã,

(A-tarde,

( l-noite, ( l-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto àSANEPAR ?
( )-sim,

Ihnão

,
'

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, (i-não,

( )-PROCON,

( )-MinistérioPtíblico, ( )-Qutro

,o,

Outras informações:
o

",

...."

'o.

Declaro serem verdadeiras as informações fomecidas a esta comissão.
ApucaranatJ~dJ

2014.

ASsinatura do usuário

N"r

COMI

R

(RESOLUÇÃO NI!07/13)
AVAUAÇÃO

DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

RG:

Identificação da deficiência nos serviços:
ft}-água,

( l-esgoto, ( )-reparos em vias públicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, (~,

(Á-SI 1,Á=6I, V+sábado,

( )-domingo, ( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( )-manhã, ~tarde,

(~noite,

( )-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( l-sim, )l)-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( )-sim, (-\I-não, ( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras:a$ informações fomecidas a esta comissão.
Apucarana,

/./Li j:l-/2014.

AsSinatura do usuário

RELEVANTES

COMI
(ROOLUÇÃO

NI! 07/13)

AVALIAÇÃO DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
NOME

DO USUÁRIO

NI!

ENDEREÇO RUA:
BAIRRO:

DOCUMENTOS

CPF:

Identificação da deficiência nos serviços:
('~-água.

( )-esgoto, ( l-reparos em' viê!spúblicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, f'1)-SI ~,

f~-sábado,

~)-domingo,

('iÍ-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã, ~-tarde,

t'õ-noite,

( )-dia inteiro

o usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?
( l-sim,

16 )-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, ~-não.

( )-PROCON, ( )-Minist~rio Público, ( )-Qutro

Outras informações:

Declaro serem verdadei~,as

informações fomecidas a esta comissão.

Apucarana,W.1du

2014.

pAssinatura do usuário

(RESOLUÇÃO NIl 07/13)
AVAUAÇÃO

oos SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

,

NOME DO USUAAIO

ENDEREço

RUA:

CPF:

DOCUMENTOS

Identificação da deficiênda nos serviços:
f>.bágua, ( )-esgoto, ( )-reparos em vlê!s.públicasou calçadas

.Diada semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ( )-61, <fg-sábado, ).?)-domingo, ( )-todos os dias
".

Intervalode horários em que é freqüente a falta de água:
('/'}lmanhã,\.,t")-tarde, \V l-noite, ( )~ia inteiro
O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( )-sim, f4-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, (>1-não, ( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-Outro

..

Outras informações:

-'-'.
..."

'c,'

Declaro serem verdadeiras as informações fomecidas a esta comissão.
ApucaranalJ.J!...J Q3j

2014.

ASsinatura do usuário

o
(RESOLUÇÃO NI!07/13)
AVAUAÇÃO

DOS SERViÇOS DEÁGUA E ESGOTO

,

NOME DO USUÁRIO

ENDEREço

Identificação da deficiência nos serviços:
~gua,

( )-esgoto, ( )-reparos em 1fié!~públicasou calçadas

Dia da semana em que é comum, falta de água:
( )-21, ( )-31, ( ).41, ( )-51~,

~bado,

"

( )-domingo,

( )-todos os dias

Jn~rvalo de h0'frios em que é freQoent e a falta de água:
manhã, (~arde,

~)-noite,

( l-dia inteiro
,

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( )-sim, ~não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ciuentidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, f=Tnão, ( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-Outro

Outras informações:

"

Declaro serem verdadeiras

,.,

as infolTl'laÇ1'5esfomecidas a esta comissão.

Apucarana,

tl.iJ iJ3J 2014.

~_.-ASsinatura do usuário

-~

,._-_.._----

r
r

COMI

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

RUA:
BAIRRO:

(CVl
1

~

c..

Eu.-;1

DOCUMENTOS CPF:

RG:

Identificação da deficiência nos serviços:
r

0-água,

( )-esgoto, ( l-reparos em vias públicas ou calçadas
,

.

,i~'

Dia da semana em que é comum a falta de água:
~

( )-21, ( )-31, ( )41, ( )-5! ( )-6!, ( )-sábado, ( )-domingo, !I'-todos os dias
,/

r

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
.
1
)-manhã, !'6)-tarde, J,U-noite, ( l-dia inteiro

J

o usuáriojá fez algum tipo de reclamação junto

à SANEPAR ?

( )-sim, (Á-não

Foi feita alguma re~lamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?

( )-sim, (7)-não, ( )-PROCON, ( )-MinistérioPúblico, ( )-Outro

Outras informações:

..
Declaro serem verdadeiras as informações fornecidas a esta comissão.
Apucarana,.z.lJ.J2dJ

2014.

,/
Assi atura do usuário
r

COMI sAo DE ASSUNTOS RELEVANTES
(RESOLUÇÃO N2 07/13)
AVALIAÇÃO DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
NOME

DO USUÁRIO

ENDEREÇO RUA:

DOCUMENTOS

CPF:

RG:

Id"tificação da deficiência nos serviços:
~água,

( )-esgoto, ( l-reparos em vias públ!cas ou calçadas
.

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )41, ( )-51 ( )-61, ( l-sábado, ( )-domingo, .kt-todos

In~alo

os dias

de horários em que é freqüente a falt;i de água:

anhã, t/)J-tarde, ;()-noite,

( l-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?

( l-sim, .0-não

Foifeita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, Utnão,

~

Outras

( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-Qutro

informações:

-:' .
'.

.

.'

Declaro serem verdadeiras as informações fornecidas a esta comissão.
APucarana~

2014.

Assinatura do usuário

r

DE

NTOS RELEVA

ES

(RESOWÇ~Ó N!i 07/13)
AVALIAÇÃO

DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

DOCUMENTOS

Ide tiflcação
-água,

CPF:

RG:

da deficiência
( )-esgoto,

nos serviços:

( l-reparos

em vias públicas
\_,-

Dia da semana em que é comum
( )-2!,

( )-3!,

Intervalo

t-tmanhã,

( )-4!,

de horários

~-tarde,

( )-5!

ou calçadas

'h'.

a falta de água:
( )-6!,

em que é freqüente

~-noite,

0~sábado,)i1-domingO,

( l-todos

os dias

a falta de água:
.

( l-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?
( l-sim, ,.(!)-não
Foi feita alguma

.

retlamação

( l-sim;' (Á:não,
,.

junto a órgão ou entidade

( )-PROCON,

( )-Ministério

de proteção

Público,

ao consumidor?

( )-Outro

Outras informações:

, ,

Declaro serem verdadeiras

as informações

Apucarana,

--

l...6.J c.l.J

fornecidas

2014.

a esta comissão.

OMI SÃo DE AS NTOS RELEVANTES
(RESOWçNÓN!!07/13)
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇÓS DE ÁGUA E ESGOTO
NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

RUA:

N2

BAIRRO:

DOCUMENTOS

Identificação

CPF:

RG:

da deficiência

-água. ( l-esgoto,

nos serviços:

( l-reparos em vias públicas ou.calçadas
"d'.
"

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, 11-31, (~-4!,

( )-51 ( )-61, (PQ-sábad~, ( -domingo, ~-todos

os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
~.

(b<1-manhã, (b«tarde,

~-noite,

. ..'

( l-dia inteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?

( l-sim, (~-não

~

Foifeita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, (~-não,

( f-P(iOCON, ( )-Ministério Público, ( l-Outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras as informações fornecidas a esta comissão.
Apucarana, --1--12014.
~

~

Assinatura do usuário

----

L

~

~

I

(RESOLUÇÃO

AVAUAÇÃO

~

DOS SERViçoS

NI! 07/13)
DE ÁGUA

E ESGOTO

NOME DO USUÁRIO
~
~

ENDEREço

RG:

~

Identificação

da deficiência nos serviços:

~

fz5)-água,

( l-esgoto,

( )-reparos em vias públicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, 0-51

(Â-61, (~bado,

ytdomingo,

( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
~

lA-manhã,

( .,{-tarde, ("I}-noite, ( )-diainteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
~

( )-sim, (.,a-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?

( )-sim, (Jt-não,

( )-PROCON, ( )-Mlnistério Público, ( )-outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeira!; as informações fomeádas a esta comi
Apucarana,

/.LJ ~

2014.

~ .M~j;;
AssinilWra do usuário

r
r

r

~.

NOMEDOUSUÁRIO

ENDEREço

RUA:
BAIRRO:

DOCUMENTOS

CPF:ó>

~

Identificação da deficiência nos serviços:
I)C-água, ( )-esgoto, !)d-reparos em v!atI?AAli~s ou calçadas
r

..P~t

,
"

"

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ~-61,

v~sábado,

~-domingo,

( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
r

r

~-manhã,

~-tarde,

p<}noite, ( )-dia inteiro

,

o usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( )-sim, {X)-não

~

~

P

'r-

$

r

Foi feita alguma reclamação junto a órgão 00.entidade de proteção ao consumidor?
( )-sim, ~)-não,

( )-PROCON, ( )-Minist~o Público, ( )-outro

Outras informações:

~

---

-eJl.s>v~

'<3- d.J~,
.
--'~
<O _

......

b.J'..

~

Declaro serem verdadeiras as informações fomecidas a esta comissão.
Apucarana, tfi..;L2...J

2014.

r

r

Assinatura do usuário

NOME

DO USUÁRIO

N2

ENDEREÇO

Identificação da deficiência nos serviços:
~água,

('(j-esgoto, ( )-reparos em vias'públicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta d(! áglla:
( )-21, ( )-31, ( )-41, !}s-)-51(1)-61, (~.sábado,

( )-<Iomingo, ( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã, '!6)-tarde,

('(tnoite,

( )-dia inteiro

o usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( )-sim, I(j-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão ou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, f'V}-não, ( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( )-Outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras.a~jnformações
Apucarana,

!JbJ.~sJJ

fomecidas a esta comissão.
2014.

~

J

Assinatura do usuário

RELEVA
(RESOLUÇÃONI!07/13)
AVALIAÇÃO DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
NOME DO USUÁRIO

ENDEREÇO

RUA:
BAIRRO:

Identificação da deficiência nos serviços:
f'iI4-água, ( )-esgoto, ( )-reparos em viaspúi:!'icasou calçadas

-"3~l

<r

Dia da semana em que é comum a falta de água:
( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-5! (X)-6I,.(Y,-sábado,

~omingo,

( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( l-manhã, fXl-tarde, O<2-noite, ( )-diainteiro

O usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR ?

«()-sim, *"ão
Foi feita alguma reclamação junto a 6rgãoou entidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, t;A-não, ( )-PROCON, ( )-Ministérlo Público, ( )-outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras as informações fomecidas a esta comissão.
Apucarana, -:1b / 1/ /2014.

p.~
Assinatura do usuário

~~

ELEVA

(RESOLUÇÃO NI!07/13)
AVALIAÇÃO

DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

NOME 00 USUÁRIO

ENDEREço

RUA:

RG:

Identificação
JLf-água,

da deficiência
( )-esgoto,

nos serviços:

( l-reparos

Dia da semana em que é comum

erTlllias públicas

ou calçadas

a f"lta dj água:

( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ~-6I,

~I-:~do,

O usuário já fez algum tipo de reclamaçãoJúnto

():domingo,

j.()-todos

os dias

à SANEPAR ?

( )-sim,~'

Foi feita alguma reclamação
( l-sim,

(~)-não,

junto a órgão ou entidade

de proteção

ao consumidor?

( )-PROCON, ( )-Ministério Público, ( l-Outro

.
Outras informações:

Declaroserem verdadeira$t:3sinform;lÇÕes

fomecidas

Apucarana,.ifLJ il..J 2014.

a esta comissão.

o
(RESOLUÇÃO N" 07/13)
AVAUAÇÃO DOS SERViÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

NOME DO USUÁRIO

NII

ENDEREço

RG:

Identificação da deficiência nos serviços:
(1água,

( )-esgoto, ( )-reparos em vias.públicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta de água:

.

( )-21, ( )-31, ( )-41, ( )-51 ((5)-61, ("~.sábado,

~omingo,

( )-todos os dias

Intervalo de horários em que é freqüente a falta de água:
( )-manhã, (?s)-tarde, (-z}noite, ( !:-diaintelr()

O usuário já fez algum tipo de reclamação juntõã SANEPAR ?
( )-sim, "f1)-não

Foi feita alguma reclamação junto a órgã() óuent/oade de proteção ao consumidor?
/-

( )-sim, (l)I-não, ( )-PROCON, ( )-Mlnistério-Públlco, ( )-Outro

Outras informações:
'.

.. ..

7::
",
,C,",

.

Declaro serem verdadeiras as infOrmações fomecidas a esta comissão.
Apucarana, fJf;.;.ilqJ

2014.

ASsinatura do usuário

-

r

NOME

DO USUÁRIO

ENDEREço

N2

RUA:
BAIRRO:

DOCUMENTOS

CPF:

RG:

O

Identificação da deficiência nos serviços:
I()-água,

«(5f-esgoto, ( )-reparos em vias públicas ou calçadas

Dia da semana em que é comum a falta d,e á~a:
( )-21, ( )-31, ( )-41, t?>)-SI ~,

«fsábado,

t)frdomingo,

( )-todososdias

Intervalo de horários em que é freqüente a.falta de água:
( l-manhã, rn-tarde,

~-noite,

( )-dia inteiro

o usuário já fez algum tipo de reclamação junto à SANEPAR?
( l-sim, f#não

Foi feita alguma reclamação junto a órgão OUentidade de proteção ao consumidor?
( l-sim, ~-não,

( )-PROCON, ( )-MiniStérioPúblico, ( l-Outro

Outras informações:

Declaro serem verdadeiras:a~ informações fomecidas a esta comissão.
Apucarana, 1.W i.sl!J 2014.

Assinatura do usuário

