TERMO DE ADESÃO SIMPLIFICADO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNCÍPIO DE
LOUVEIRA/SP
CONTRATANTE / USUÁRIO
A

B

C

Nome/Razão Social:
Estado Civil/Tipo Societário:
Profissão/Objeto:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
Economia:

Residencial

CPF/CNPJ:
Nacionalidade:
Complemento:
CEP:
Telefones:
Comercial

Industrial

Pública

Situação do imóvel:
CONTRATADA
CNPJ: 46.363.933/0001-44
Prefeitura Municipal de Louveira - Secretaria de Água e Esgoto.
D Endereço: Rua Silvério Finamore, 1.561
Bairro: Centro
Telefone: (19) 3878-9930
Cidade: Louveira/SP
CEP: 13290-000
CLAUSULAS GERAIS
Com o preenchimento do presente Termo de Adesão, o USUÁRIO acima qualificado (item "A") contrata de forma
expressa, os serviços de tratamento de água e esgotos, que serão prestados pela SAE-LOUVEIRA (item "D"). A
presente contratação é regida em conformidade com o contrato de prestação de serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário para as unidades usuárias atendidas pela SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
LOUVEIRA, disponível para consulta no endereço eletrônico da Prefeitura (www.louveira.sp.gov.br), regido pelas
disposições das legislações federal, estadual e municipal, aplicáveis, as quais também podem ser acessadas no site da
Prefeitura de Louveira ou requeridas de forma impressa, quando da assinatura deste termo, que as partes se obrigam a
cumprir. Fica o USUÁRIO cientificado de que os serviços contratados serão REGULADOS pela Agência Reguladora
ARES-PCJ, nos termos das Leis Federal nº 11.445/07 e Decreto Municipal nº (REGULAMENTO DA
SECRETARIA), a qual emitirá suas regulamentações complementares aplicáveis aos serviços, ora contratados, em
seu endereço eletrônico (www.arespcj.com.br), bem como, realizando seu atendimento ao usuário através de sua
ouvidoria (ouvidoria@arespcj.com.br) ou pelo telefone 0800 77 11445. O presente contrato vigorará por prazo
indeterminado, contado a partir de seu recebimento pelo usuário.
Louveira, ____ de __________________ de ________

Usuário

Secretaria de Água e Esgoto de Louveira

Contatos com SAE-LOUVEIRA: 0800 774 4377 / (19) 3878-9930 / sae.atendimento@louveira.sp.gov.br
Contatos com ARES-PCJ: ouvidoria@arespcj.com.br / 0800 77 11445

