
PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Por meio deste Protocolo, as PARTES,

MUNICÍPIO DE GUARULHOS, doravante designado MUNICÍPIO, pessoa jurídica de
direito público, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Sebastião Alves de
Almeida;

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, doravante
designado SAAE, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu
Superintendente, Sr. Afrânio de Paula Sobrinho; e

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, doravante
designada SABESP, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada na
forma de seu Estatuto Social;

Denominadas, isoladamente, como “PARTE’ e, em conjunto, como “PARTES”

Considerando:

1. Que ao longo dos anos a relação comercial entre as PARTES tem sido
marcada por inúmeras disputas judiciais; e

II. Que as PARTES têm amplo interesse em discutir soluções para os
conflitos que ainda permanecem nessas relações comerciais e para o
equacionamento das dívidas existentes, bem como para o
equacionamento da prestação de serviços entre as PARTES.

Resolvam celebrar este Protocolo de Intenções (‘Protocolo”), que se regerá pelas
cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO cJ)

As PARTES concordam em elaborar estudos individuais e/ou conjuntos de
avaliação técnica, econômico-financeiro e jurídica para instruir a negociação e as
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eventuais decisões das PARTES, com o objetivo de equacionar a relação de
prestação de serviços, incluídos seus aspectos comerciais e as dívidas atualmente
existentes.

Parágrafo ÚNICO — os esforços emanados deste Protocolo, incluindo discussões e
materiais trocados entre as PARTES não implicam em vinculação ou novação de
qualquer natureza nas relações entre as PARTES até que assinados protocolos
nesse sentido pelos respectivos representantes legais dos envolvidos.

CLÁUSULA SEGUNDA - ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Os estudos e negociações acima mencionados serão conduzidos por uma comissão
formada pelos seguintes representantes:

Pelo SME:

- Marcos Tsutomu Tamai, Diretor Adjunto da Superintendência — DAS

- Heraldo Marcon Diretor Comercial, Financeiro e de Recursos Humanos — DCF

Pela SABESP:

- Flavio Fernandes Naccache, Assistente Executivo da Presidência

- José Julho Pereira Fernandes, Superintendente da Unidade de Negócio Norte

- Agnaldo Pacheco Sampaio, Superintendente de Controladoria

Parágrafo primeiro — A comissão acima indicada fica responsável pelos estudos
no âmbito deste Protocolo, podendo, para tanto, requisitar a participação de outros
membros no âmbito de seus respectivos entes ou entidade para apoiá-los nessa
discussão. As PARTES poderão contratar serviços técnicos especializados para
auxiliá-las nesse processo, conforme a legislação apLicável, correndo os respectivos
custos pela parte contratante.

Parágrafo segundo — A comissão deverá, no prazo de quarenta dias a partir da
assinatura deste Protocolo, apresentar o andamento e as primeiras conclusões dos
trabalhos, assim como prazo subsequente para apresentação das conclusões finais.
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CLÁUSULA TERCEIRA - INFORMAÇÕES E CONFIDENCIALIDADE

Para a consecução dos trabalhos relativos a este Protocolo haverá
compartilhamento de informações relativas aos serviços de saneamento do
Município de Guarulhos e do SME, para as quais as PARTES comprometem-se a
manter sigilo e confidencialidade.

Parágrafo primeiro — as informações poderão ser utilizadas internamente por
cada PARTE e compartilhadas com eventuais empresas contratadas para
auxiliarem nos trabalhos, devendo estas manter igual grau de sigilo e
confidencialidade das informações.

Parágrafo segundo — tendo em vista que a Sabesp é uma empresa organizada na
forma de Sociedade Anônima, com ações em bolsa, a divulgação de eventuais
avanços e decisões que emanarem deste Protocolo deverá ser realizada (1)
somente após autorização das PARTES, (2) em consonância com as leis e padrões
de governança que regem as S.A.s e (3) com as regras da Comissão de Valores
Mobiliários.

Parágrafo terceiro - Fica estabelecido que as PARTES poderão fazer a publicação
deste Protocolo, nos termos do parágrafo segundo acima.

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

A assinatura e condução dos trabalhos relacionados a este Protocolo não
representam renúncia a qualquer direito ou novação dos direitos e obrigações das
PARTES.

Por estarem justas e acordadas, firmam as PARTES o presente Protocolo em 03
(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que o
subscrevem.

Guarulhos, 8 de janeiro de 2016.
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Folha de assinaturas do Protocolo de Intenções firmado pelo Município de Guarulhos,
o SAAE e a Sabesp em 08 de janeiro de 2016.
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