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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A CASAN E A EMPRESA 

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A., VI-

SANDO O LEVANTAMENTO DE DADOS E DI-

AGNÓSTICOS DOS SISTEMAS DE BOMBEA-

MENTO DA COMPANHIA COM A FINALIDADE 

DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EFICI-

ÊNCIA ENERGÉTICA COM A INTERVENIÊN-

CIA DA AGÊNCIA REGULADORA AGIR 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

 

A COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN, sociedade anô-

nima de economia mista estadual, estabelecida na Rua Emílio Blum, 83, Florianópolis/SC, CNPJ nº 

82.508.433/0001-17, representada, neste ato, por sua Diretora Presidente, Engenheira Roberta Maas 

dos Anjos e, por seu Diretor de Operação e Expansão, Engenheiro Fabio Cesar Fernandes Krie-

ger, daqui por diante designada CASAN; 

 

E a empresa WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

com sede na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300, Jaraguá do Sul/SC, CNPJ sob o nº 

07.175.725/0010-50, representada, neste ato, pelo seu Diretor de Vendas América do Sul, Senhor 

Fernando Cardoso Garcia e, por seu Coordenador do Centro de Negócios de Eficiência Ener-

gética, senhor Leandro Ávila da Silva, doravante denominada WEG. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA INTERVENIÊNCIA 

 

A AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ 

(AGIR) com sede Rua Alberto Stein, 466, Bairro Velha - Blumenau/SC, representada neste ato, 

pelo seu Diretor Geral, senhor Heinrich Luiz Pasold, doravante designada AGIR, acompanhará a 

execução das obrigações ajustadas no presente Termo de Cooperação Técnica, na condição de in-

terveniente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

O presente Termo de Cooperação Técnica tem por finalidade o levantamento de dados e diagnóstico 

das condições operacionais e do desempenho dos sistemas de bombeamento da CASAN, atividades 

a serem realizadas pela empresa WEG com o objetivo final de elaborar projetos de eficiência ener-

gética. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DO OBJETO 

 

O objeto final deste Termo de Cooperação será a emissão de documentos técnicos contendo o diag-

nóstico das condições operacionais dos sistemas de bombeamento da CASAN, os quais poderão ser 

utilizados para o desenvolvimento de projetos de eficiência energética na Companhia, podendo ser 

utilizados também na busca por recursos financeiros do programa de Eficiência Energética da 

ANEEL ou outros programas similares. 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

São obrigações da CASAN: 

 

I – Permitir o acesso aos técnicos da empresa WEG, cujos nomes e números dos RGs tenham sido 

previamente informados à CASAN, para realização de vistorias, levantamento de dados e medições 

relevantes nas instalações físicas das unidades operacionais que serão alvo do projeto; 

 

II – Prestar demais informações pertinentes e relevantes, necessárias ao adequado desenvolvimento 

dos trabalhos e dos projetos; 

 

III – Designar funcionários para permitir o acesso e acompanhar os serviços a serem realizados em 

suas unidades operacionais pelos técnicos da WEG; 

 

IV - Manter em condições de trabalho e de trânsito de pessoas, os locais que deverão ser visitados 

pela WEG. 

 

São obrigações da WEG: 

 

I – Apresentar à CASAN os resultados obtidos nos levantamentos de campo, nos diagnósticos reali-

zados e projetos desenvolvidos; 

 

II – Proporcionar a participação da equipe técnica designada pela CASAN nas reuniões relativas ao 

desenvolvimento do projeto, visando a realização de intercambio técnico; 

 

III – Disponibilizar equipes técnicas e equipamentos necessários para a realização das atividades e 

medições necessárias ao desenvolvimento dos projetos, sem prejuízo às instalações da CASAN; 

 

IV – Utilizar as unidades da CASAN que serão alvo do projeto apenas para o atendimento do objeto 

deste termo de cooperação, respeitadas as obrigações ajustadas no presente instrumento; 

 

V – Manter as unidades da CASAN, utilizadas pela WEG, limpas e organizadas durante o desen-

volvimento das atividades; 

 

VI – Manter seus funcionários e equipamentos devidamente identificados com a marca da empresa; 

 

VII – Elaborar relatórios, com periodicidade mínima mensal informando as atividades desenvolvi-

das e dados relevantes, com vistas ao atendimento do objeto deste instrumento; 

 

VIII – Repassar previamente à CASAN os nomes e números de RG dos profissionais que terão 

acesso às unidades operacionais para desenvolvimento dos trabalhos; 

 

IX – Fornecer os equipamentos de segurança, coletivos e individuais aos seus funcionários, bem 

como dar a eles os devidos treinamentos de segurança compatíveis com as atividades a serem de-

senvolvidas. 

 

São obrigações da AGIR, na condição de interveniente do presente instrumento, respeitados os li-

mites de sua atuação em conformidade com as competências que lhe foram outorgadas pelos Muni-

cípios que aderiram ao seu Protocolo de Intenções:  
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I – Acompanhar o desenvolvimento das atividades que fazem parte do escopo do presente Termo de 

cooperação Técnica; 

 

II – Apoiar, analisar e acompanhar o desenvolvimento e a execução dos projetos, programas e 

ações, com vistas ao alinhamento das proposições, observando: 

a) a continuidade da prestação dos serviços em conformidade com as metas e disposições contidas 

no Plano Municipal de Saneamento Básico e demais instrumentos legais das políticas municipais de 

saneamento básico; 

b) aos requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

c) as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços; 

d) ao regime, estrutura e níveis tarifários;  

e) ao monitoramento dos custos operacionais;  

f) a avaliação da eficiência dos serviços prestados. 

III – Examinar os possíveis ganhos operacionais e econômicos proporcionados pela execução do 

presente Termo de Cooperação, a fim de considerar os mesmos nos processos de reajuste e revisão 

tarifária. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA SEGURANÇA 
 

Não é de responsabilidade da CASAN a segurança e garantia da integridade dos equipamentos e 

dos técnicos da WEG S.A., que atuarão no desenvolvimento dos trabalhos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES PREVIDENCIÁRIAS E TRA-

BALHISTAS – INEXISTÊNCIA DE ÔNUS 

 
Cada parte ficará responsável pelos encargos salariais e previdenciários de seus empregados, não 

podendo quaisquer das partes reclamar tais valores à outra. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REPASSE DE VERBAS  

 
O presente Termo de Cooperação Técnica não implica em repasse de verbas entre os cooperados e 

interveniente, assumindo cada parte apenas as obrigações ajustadas no presente instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA - DO PACTO DE CONFIDENCIALIDADE E DE SIGILO DAS IN-

FORMAÇÕES  

 

Pelo prazo de 20 anos, a WEG assume o compromisso de guardar sigilo acerca dos dados e das in-

formações que lhes forem disponibilizadas ou dados operacionais adquiridos durante os trabalhos, 

sendo vedada sua cessão a terceiros ou qualquer forma de divulgação sem a anuência expressa da 

CASAN. 

As partes assumem o compromisso de guardar sigilo acerca dos conhecimentos e/ou informações, 

dados, propriedade intelectual, informações técnicas e comerciais, tecnologias, programas de com-

putador, procedimentos e rotinas de propriedade das Partes que podem ser objeto de proteção por 

direitos de propriedade intelectual e de propriedade ou posse de uma das Partes e/ou de terceiros. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO 
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O presente Termo de Cooperação terá validade de 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua assina-

tura, prorrogável por consenso entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DEVOLUÇÃO 

 

Ao término do período referido na cláusula acima, os equipamentos utilizados pela WEG deverão 

ser removidos imediatamente pela empresa que assume o encargo de oferecer estrutura operacional 

e pessoal para a cessação das atividades desenvolvidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO PRESENTE TERMO 

 

A inobservância pelas partes de quaisquer das obrigações acima elencadas ensejará de pleno direito 

a rescisão contratual, ou a qualquer tempo por mútuo consenso entre as partes, ou ainda imotivada 

por quaisquer das Partes, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas deste acordo. 

 

E, por estarem justas e acordadas, firmam as partes e a interveniente o presente Termo de Coopera-

ção Técnica, em três vias de igual teor e forma, assinadas por seus representantes legais. 

 

 

Florianópolis, 30 de janeiro de 2020. 
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CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO  
 

 

 

 

 

 

 

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ (AGIR) 

 

  

 

 

TESTEMUNHAS 

 

 

 

 

ROBERTA MAAS DOS ANJOS 

Diretora Presidente  

FÁBIO CÉSAR FERNANDES KRIEGER   

Diretor de Operação e Expansão  

___________________________   

CARLOS EDUARDO VALENZI 

Gerente Depto Vendas Técnicas e Revendas 

______________________________ 

LEANDRO ÁVILA DA SILVA 

Coordenador do Centro de Negócios de  

Eficiência Energética 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral 

 

 

MARILDO DOMINGOS FELIPPI 

Presidente da Diretoria Executiva 

____________________________ 

MARCELL KARAM 

Assessor de Relações com as Agências 

Reguladoras - CASAN 

__________________________________ 

 EDWIN FABIANO CARREIRA ALVES 

Chefe de Gabinete da Presidência 

CASAN 


