PREFEITURA M UNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO 11- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 97/ 04 E
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/ 2003

1. Conforme disposto na Cláusula Quinta do Segundo Termo Aditivo ao Contrato
de Concessão nº 97 /04 e Edit al de Concorrência Pública nº 004/ 2003, ajustam
as Partes ·que no valor global do Contrato estão incluídos tão somente
seguintes riscos:
ANEXO li - Segundo Termo Aditivo Ao Contrato De Concessão Nº 97 /04 E
Concessionária
Concedente
Riscos da Concessão dos Serviços
Danos à Administração Pública ou a terceiros
decorrentes da execução de obras ou prestação de
X

serviços públicos, ressalvadas as situações de caso
fortuito, força maior ou por culpa exclusiva de
terceiro.
Interferências com outras redes. e equipamentos

X

de entidades públicas ou privadas associadas ao
uso do solo.
Responsabilidade

por

áreas

degradadas

na

prestação dos serviços, adstrito aos fatos ocorridos
a

partir

da

Concessioná ria

assunção

dos

serviços

X

pela

e decorrentes diretamente da

prestação dos serviços.
Responsabilidade por poluição, inclusive sonora e
olfativa, e erosão, adstrito aos fatos ocorridos a
partir

da

assunção

Concessionária

dos

serviços

pela

X

e decorrentes diretamente da

prestação dos serviços.
Falta

de

segurança

aos

bens

da

concessão

X

(vandalismo, furtos, roubos)
Danos decorrentes de eventos cobertos pelos
seguros obrigatórios.

X

Alteração nas metas do Plano Municipal de
Saneamento Básico que importem na ant ecipação
de

investimentos

ou

em

novos .custos

X

e
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ANEXO li - Segundo Termo Aditivo Ao Contrato De Concessão Nº 97/04 E
Concessionária
Riscos da Concessão dos Serviços
Concedente
investimentos

por

parte

da

Concessionária,

diferentemente daqueles previstos e ajustados
entre as Partes.
Modificação unilateral do Contrato.
Criação

X
legais,

de tributos e encargos

e/ou

aumento de alíquotas, e/ou alteração da base de

. X .

cálculo
Mudanças

legislativas,

inclusive

natureza

de

tarifária que impli·q uem aumento nos custos ou

X

diminuição de receita por parte da Concess ionária .
Decisão j udicial que suspenda ou

impeça a

execução dos serviços concedidos, decorrentes de
fato extraordinários fora do alcance e do poder de

X

ação da Concessionária.
Custos não previstos no Contrato de Concessão nº
97/04

e

seus

Termos

Aditivos,

Edital

de

Concorrência Pública nº 004/2003 e seus anexos, e
no estudo tarifário deste termo aditivo contratual,

X

decorrentes da outorga onerosa do uso da água
captada para abastecimento ou do lançament o
dos efluentes em corpos de água.
Obtenção

dos

recursos

financeiros

para

o

cumprimento das metas e dos investimentos
previstos neste termo

aditivo e seu

X

estudo

tarifário, Contrato de Concessão nº 97/04.
Risco

cambial

na

obtenção

dos

recursos
X

financeiros.
Obtenção de licenças/autorizações ambientais,
salvo se o atraso decorrer única e exclusivamente

X

da omissão do órgão público competente para a
expedição das respectivas licenças/autorizações.
Inconsistência ou erro nas projeções popu lacionais
do PMSB e estimativas delas decorrentes,incluindo

X

as estimativas de investimentos,consideradas no
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ANEXO li - Segundo Termo Aditivo Ao Contrato De Concessão N2 97 /04 E
Concessionária
Concedente
Riscos da Concessão dos Serviços
estudo tarifário deste termo aditivo.
Erros e defeitos de construção.

X

Erros na elaboração de projetos e execução de

X

obras pela Concessionária.
Falhas ou danos causados por fornecedores ou

X

subcontratados.
Fatos anteriores à assunção dos serviços, a
exemplo de passivo ambiental e danos a terceiros.

X

Falha no serviço de abastecimento de água e/ou
esgotamento sanitário, que gere dano à concessão

X

ou aos usuários.
Variação dos custos não gerenciáveis acima do
índice de reajuste e seus reflexos em fórmula

X

paramétrica de reajustes tarifários.
Ônus decorrente de desapropriações ou servidões
administrativas.
Atrasos

ou

omissões

desapropriações,ou

na

realização

transferências

de

bens

de

x·

e

instituição de servidões,necessárias a realização de

X

obras ou para a prestação dos serviços públicos
concedidos.
Alteração do quadro regu latório e normativo que
impacte

o nível

de

serviço,

a exemplo

de

normativas regulatórios ambientais, sanitárias e do
consumidor,

que

provoquem

X

desequilíbrios

econômico-financeiros.
Impactos

decorrentes

de

descobertas

arqueológicas e patrimônio histórico, não previstas
no Contrato de Concessão

nº

Atrasos

eventos

97/04, Edital de
Concorrência Pública nº 004/2003 e seus anexos.
decorrentes

de

X

climáticos

extraordinários, não previsíveis, em obras de

X

implantação e componentes dos sistemas.
Mudança

comportam ent al

no

consumo

das

X
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ANEXO li - Segundo Termo Aditivo Ao Contrato De Concessão N2 97/04 E
Riscos da Concessão dos Serviços
Concedente
Concessionária
economias decorrentes da aplicação da Tarifa
Disponibilidade
Básica
de
da
Capacidade
Operacional (TBDCO)

2. O presente instrumento é parte integrante do Contrato de Concessão n2 97/04
e seu Segundo Termo Aditivo.
3. Conforme descrito no Segundo Termo Aditivo ao. Contrato de Concessão n2

97/04, na ocorrência de casos não estipulados no pres~nte instrumento, sendo
necessário que a Concessionária venha a arcar com eventos não previstos
anteriormente como de sua responsabilidade, estes valores dispendidos
deverão ser adicionados ao valor global do Contrato, visando manter o seu
equilíbrio econômico - financeiro, conforme determinado no artigo 10, Lei n2
8.987/1995.
ltapema,03 de dezembro de2015.
Concedente:

MUNICÍPIO DE ITAPEMA-SC
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-

Concess ionária:

TESTEMUNHAS

As presentes assinaturas fazem parte do Anexo li do Segundo Termo Aditivo oo Contrato de Concessão
nº 97/04 entre o Município de /tapemo, Estado de Santa Catarina e Companhia Águas de /tapemo ..

Av. Nereu Ramos, 134 - Fone/ Fax: (0**47) 268-8000
CEP 88220-000

IT APEMA
Página 5 de 5

Santa Catarina

