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PREFDTURA MUNiC IF' AL DE NA\flR 
ESrADO DL MA FO CHOSSO DO SUL 

LE! N2  770/95 
Autoriza o Poder Executivo 	Municipal a 

prorroyir per 40 ( quarentu  ) meson o Contrto 
do Concessao para Execuçao e Exploraçao dos 
Serviços Pub! icos do Abastecimento do Ayua o 
Esgoto Sanitario do Municipio a SANU4AT - Em-
prose de Saneamento do Math Grosso, atualmente 
SANESUL - Empresa do Saneamento do Math Grosso 
do Sul S/A, e da outras providencias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL BE NAVIRAI, ESTADO BE MA-
TO CR0550 DO SUL, no use do suas atribuiçes legais, fez saber quo a Cmara 
Municipal aprovou e ole sanciona a seguinte Lei: 

Art. 12. F ca o Poder Execut vo Municipal autor i zado, nos lermos desta 
Fe i , a prol'I'oyar polo per odo do 40 (cuarenta) ineyes o Contra{;'i do C()ncessdo 
pare Execuço e Exp loraco dos Sorv iços PubI icos do Ahastec iniento do Aqua e 
Esgoto Sanitario do Municipio a SANBIAT - Empresa do Saneamonto do Math Ores 
so, atualmonte SANESUL - Empresa do Saneaniento de Mato Grosso do Sul S/A. 

Paragrafo unico. C prazo fixado polo caput desto artigo podera ser re-
duz ido, desdo quo consensual entre CONCEDENTE e COW 
CESSIONARIA, vedado prazo inferior ao estahelecido pe 
a Lei no 8.987, do 13 do fevereiro do 1995. 

Art 2. Duranto a vigncia do Contrato ficam CONCEDENTE e CONCESSIONA 
na ohrgados a cniarem Cornisso Panitania do °Trabalho, composta do 08 (oi-
to) mombros corn o f rn do proceder os (evantamentos a ave Ii açoes do quo trata 
0 parayrafo 42,  do art. 35 do Lei n 8.987/95. 

Art, 32.  Esta Lei entra em vigor no data do sue pub I i caço. 

Art. 42.  Revoyam-se as di spos i coos em contrar i o. 

EBIFTCIC BA PREFEITURA MUNICIPAL BE NAVIRAI,TADO BE MATO 
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SANESUL - EMPRESA DL SANEAMENTO DL MATO GROSSO DO SUL S/A 
MUNICIPIO DE NAVIRA! - MS 

TERMO ADITIVO NIL 001195 
DL PR0RROGAcA0 DL PlUtO, 
CELEBRADO ENTRE 0 MUNLCIPIO DL 
NAVIRAL - MATO GROSSO DO SUL E A 
EMPRESA DL SANEAMENTO DL MATO 
GROSSO DO SIlL S/A - SANESUL 

o Municfpio de Naviraf - Math Grosso do Sul, por sua Prefeitura Municipal, sito 
A Praça Filinto Muller, nr. 343 - inscrita no CGC/MF sob o nr. 03.155.934/0001-
90, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Ronald Almeida 
Cançado, inscrito no CPF sob o nr. 004.918.021-53, de urn lado como 
CONCEDENTE, e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Sociedade 
Anôninia - SANESUL, inscrita no CGC!MF sob o nr. 03.982.931/0001-20, 
Empresa Puiblica Estadual, institu.lda pelo Decreto nr. 71, de 26 de janeiro de 
1979 e seu art.2 I, passou a sucessora da SANEMAT - Companhia de 

• Saneamento de Mato Grosso , no Estado de Mato Grosso, corn sede principal a 
rua Euclides da Cunha, nr. 975 - Jardim dos Estados, em Campo Grande - MS, 
neste ato representada por sen Diretor Presidentë, Eng. Aurélio Cance Junior, 
inscrito no CPF sob o nr.106.566.181-91 e Comercial e de OperaçOes Eng. 
Paulo Cesar Barbosa Pereira, inscrito no CPF sob ó nr. 107.958.981-34, de outro 
lado como CONCESSIONARIA, visando aditamento de pronogaçâo de prazo e 
ratificaçao das demais Cláusulas do Contrato de Concessäo existente, para 
execuçAo e exploraço de serviços ptIblicos de água e esgoto sanitário, acordam o 
seguinte: 

CLAUSULA PWMELRA: 

CONCEDENTE e CONCESSIONARIA finnaram em 16 de abtil de 
1975 (dezesseis de abril de hum ml!, novecentos e setenta e cinco) tContrato  de 
ConccssAo para execuçäo e exploracAO de serviços piThilcos de igua e esgoto 
sanitário" autorizando a CONCESSIONAIRIA a executar e explorat 
insdustrialmente os serviços ptThlicos de captaçAo, aduçAo, tratarnento e 
distribuiçAo de água e os de iemoçAo e tratamento de esgoto sanitérios na sede do 
MunicIpio on em quaisquer localidades situadas na sua area territorial. 
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SANESUL - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A 
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• CLAUSULA SEGUNDA: 

0 prazo de concessào para a exploraçAo dos serviços discrhninados na 
Cláusula Primeira era de vinte ands estando, portanto, vencido desde 16 de abril 
de hum mu, novecentos e noventa e chico. 

CLAUSULA TERCEIRA: 	 - 

Nos termos do artigo 14 de Lei iii. 8987, de 13 de fevereiro de 1995, a 
coneessAo pan execuçâo é explOraçAo de serviços pñblicos de abastecimento de 
água e esgotos sanitários seth objeto de previa licitação, "ex-vi" da legislaçào 
própria e corn observftncia dos prinelpios da legalidade, rnoralidade, publicidade, 
iguáldade do julgarnento por critérios objetivos e da vinculaçAo ao instruinento 
convocatório. 

CLAUSULA QUARTA 

Nos temios do parágrafo 2Q do artigo 42 da Lei de ConcessAo e 
PerniissAo da PrestaçAo de Serviços Püblicos, as àoncessôes que estiverem corn 
prazo vencido, pernianecerào válidas pelo periodo necessária realizaçAo dos 
levantamentos e avaliaçOes indispensáveis a organizaçAo das licitaçôes que 
precederao a autorga da concessôes que as substituirâo, prazo esse que iiâo será 
inferior a 24 (vinte e quatro) meses. 

CLAUSLJLA QUINTA: 

Fica, através do presente TERMO ADITIVO, prorrogado o Contrato 
de Concessäo para Ex.ecuçAo e ExploraçAo de Serviços püblicos de 
Abastecirnento de Agua e Esgotos Sanitérios, firmado entre o MunicIpio de 
Naviral e a SANEMAT - Companhia de Saneamento de Mato Grosso, atualmente 
SANESUL - Enipresa de Saneamento de mato Grosso do Sul S/A, pelo perfodo 
de 40 (quarenta) meses, a contar da data de assinatura deste Tenno Aditivo. 
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0 periodo fixado pela Cláusula acima poderá ser reduzick, desde que 
consensual entre as partes, vedado prazo inferior ao estabelecido pela Lei nr. 
8987/95, 

CLAUSULA SEXTA: 

Face a imposição contida no parágrafo 4c,, do art. 35 da Lei nr. 8987, 
de 13 de fevereiro de 1995, durante a vigéncia deste Termo Aditivo 
CONCEDENTE e CONCESSIONARIA constituirâo Conüssâo Paritéria de 
Trabaiho, composta de 08 (oito) membros corn o firn de proceder os 
levantarnentos e avaliaçoes necessárias a determinaçAo dos montantes da 
indenizaçâo que sera' devida a CONCESSIONARTA. 

CLAUSULA SETIMA: 

A CONCESSIONARIA compromete-se, durante a vigéncia deste 
Termo Aditivo, a prestar urn serviço adequado, entendendo-se como adequado 
aquele que satisfaça as óondiçöes de regularidade, continuidade, eflciência, 
segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sda prestaçAo. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: 

• 	A CONCESSIONARIA comprornete-se, ainda, dentro do princIpio de 
• atualidade a prosseguir na modernidade das técnicas, do equipamento e das 
• instalaçöes e a sua conservaçAo, alérn de meihorar e expandir seus serviços. 

CLAUSULA OITAVA: 

Em 26 de fevereiro de 1991, CONCEDENTE e CONCESSIONARTA 
celebrararn convénio cujo objeto era a captaçâo e recursos pelo CONCEDENTE 
para custear obras de iniplantaçâo do sisterna de esgotamento sanitário da cidade, 
sede do município. 



SANESUL - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SIlL S/A 
MLJNICIPIO DE NAVLRAI - MS MU .  

PARAGRAFO PRIMEIRO: 

Determinava a Clausula Terceira do mencionado Convénio que paral 
execuçAo da obra ali projetada o custeio integral seria obtido através do 
PROSEGE e pelo Poder Concedente. A CONCESSIONARIA 
caberia o fornecimento do projeto executivo e orientaçAo das obras. 

PARAGRAFO SEGUISDO: 

A fim de indenizar o Poder Concedente pela falta de contrapartida a 
CONCESSIONARIA se compromete a pagar ao Poder Concedente a quantia de 
PS 425.000,00(quatrocentos e vinte e chico mil reais), divididos em 17 
(dezessete) parcelas fixas e reajustáveis pelo mesmo indice que reajusta as tarifas 
de água e esgoto. 

CLA1JSULA NONA: 

• 	 Fica a CONCESSIONARIA obrigada., ate junho de hum mil, 
novecentos e noventa e seis, a efetuar hivestimentos visando o seguinte: 

a) methorias no sistema de abastecimento de água na sede do poder 
concedente, em especial nas areas de produçAo e reservaçAo; 

b)implantar sistema de abastecimento de ãgua no bairro Jardim 
Paraiso e Vila Industrial (Coorpernavi). 

CLAUSULA DECIMA: 

0 poder concedente se obriga, tao logo assinado o presente, adotar 
medidas legais 'visando a incorporação ao Patrhnônio da CONCESSIONARIIA da 
obras, objeto do Convénio entre CONCEDENTE é CONCESSIONAR1A em 26 
de fevereiro de 1991. 



SANESUL - EMPRESA BE SANEAMENTO BE MATO GROSSO DO SUL 
MUNLCLPIO DE NAVIRA! - MS 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: 	 * 

Continua em vigor naquilo que mipheita ou explicitament 
confrariern as exposiçOes deste Termo, as clausulas do Contrato de Concessão, 
celebrado em 16 de abril de hum nil, novecentos e setenta e cinco. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 

As partes elegem o Foro da Comarca de Campo Grande - Mato Grosso 
do SW, corn renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, pan 
soluçAo de quaisquer questOes decorrentes do Contrato original e deste Termo. 

E, por estarem justas e aditadas, assinain o presente Termo em 02 
(duas) vias de i.gual teor, na presença de 02 (duas) testernunhas, Para que surta 
efeitos Jegais. 

Naviral - MS, 	de 	 de 1995. 

CONCESSLONARIA_ 
Eng. P ._9iZIV iJUHILPI 

Presidente - 

hrboza Pereira 
de Operaçôes 
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