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FIS N°  0  :ela.   

tif.dCo  
ASS. 

GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

Senhor Gestor, 

Tendo em vista a ausência de contrato para prestação de serviços de fornecimento de água e 

esgotamento sanitário na sede do Procon/AM, solicito autorização para contratação da empresa 

Manaus Ambiental. 

Manaus, 19 de Julho de 2018 

Luis Henri 	. de A. Lins 

Chefe do Administrativo Financeiro 

PROCON-AM 



GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

DESPACHO: 

Defiro. Retome o processo ao Financeiro para providenciar Projeto Básico. Em seguida deverá ser 

encaminhado ao Jurídico para elaboração do Parecer Jurídico e Termo de Contrato. 

Manaus, 19 de Julho de 2018. 

alt 

Gestor do PROCON-AM 

PROCON/AM 
EIS 

ASS. 



e 

trC 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

PROJETO BÁSICO 

PARA: Contratação de Pessoa Jurídica 
concessionária de serviço público para a 
prestação dos serviços de abastecimento de água 
potável e utilização de rede de esgoto para 
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR - FUNDECON. 

PROWNIAM 
03 	 s 

— 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

PLANO DE TRABALHO 
Órgão/Entidade Proponente: 

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-
FUNDCON 

N° do CNPJ: 
02.429.933/0001-24 

Endereço: 
Av. André Araújo, 1.500 
Cidade: 

Manaus 
U.E. 

Amazonas 
C.E.P. 

69.060-000 
DDD/TELEFONE 

92 3215-4010 

 

 

Objeto: 

de abastecimento de água potável, nas dependências pertencentes ao Fundo 
do Consumidor-Fundecon localizada em Manaus, no endereço abaixo 

Prestação 
Estadual 
relacionado: 

de serviços 
de Defesa 

Matrícula Unidade do Órgão ENDEREÇO 
6338336 FUNDECON/PROCON Av André Araújo NI500 — Aleixo — CJ 

Morada do Sol - Manaus 

Justificativa da proposição: 

quais se atribuem todo o desenvolvimento de uma 
inteiro. A falta ou interrupção de tais serviços geram 

específica que regulamente e defina quais são os 
a Lei 7.783, de 28 de junho de 1989, ou seja, a 

são elencados um rol de serviços ou atividades 
10 define "São considerados serviços ou atividades 

de água; produção e distribuição de energia 
que o abastecimento de água potável para o consumo 

da infraestrutura dos serviços públicos 
afeitos 	com 	a 	possível 	indisponibilidade 	do 

deste serviço no rol dos inexigíveis de licitação, 
Lei n° 8.666/93. E sendo a água um bem hídrico 
seus serviços à sociedade ofereça comodidade aos 

concessionária para a prestação desse serviço, em 
Serviço de Abastecimento de água (consumo em 

Serviços 
sociedade 
verdadeiras 
serviços 
Lei 
consideradas 
essenciais: 
elétrica, 
humano 
prestados 
abastecimento 
conforme 
indispensável 
seus 
caráter 
m3) 

Públicos Essenciais são àqueles nos 
e a geração de riqueza de um país 

catástrofes. Na falta de uma legislação 
públicos essenciais usamos analogamente 

de Greve. Em seu artigo 	10 e incisos 
essenciais. Especificamente o art. 

inciso I - Tratamento e abastecimento 
gás e combustíveis.... Em se tratando 
é um serviço essencial para o funcionamento 

ao 	cidadão, 	nossos 	legisladores. 
de água, classificaram a contratação 

Inciso I e caput do artigo 25, da 
para que a Instituição ao prestar 

usuários, justifica a contratação de empresa 
de substituição ocasional a partir dos itens. 

e Serviço de Coleta de Esgoto (tarifado). 
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3. Terminologia Técnica:  
Para perfeita compreensão e maior precisão da terminologia técnica dos termos e expressões 

empregadas neste Projeto Básico, entende-se por: 
ANA: Agência Nacional de Água; 
Agrupamento de Edificação - Conjunto de duas ou mais edificações em um lote de terreno. 
Água Potável - É aquela com qualidade adequada ao consumo humano e que atenda às 
exigências do Contrato de Concessão. 
Águas de Infiltração - Toda água, proveniente do subsolo, indesejável ao sistema separador e 
que penetra nas canalizações. 
Área Atendida - Área urbana que dispõe de redes de distribuição ou de esgotamento sanitário 
aprovadas ou construídas pela Concessionária e nas quais esta fatura os serviços de 
saneamento. 

ARSAM — Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas, 
criada pela Lei do Estado do Amazonas n°2.568, de 25 de novembro de 1999. 
Captação — Conjunto de estruturas e dispositivos constituídos ou montados junto a um 
manancial, para suprir um serviço de abastecimento público de água destinada ao consumo 
humano. 
Cavalete ou Quadro de Hidrômetro — Dispositivo padronizado para instalação de hidrômetro 
ou limitador de consumo, integrante do ramal predial de água. 

Cliente - É o órgão da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, que recebe os 
serviços da Concessionária, quer seja proprietário ou locatário, possuidor de fato ou de direito 
de imóvel ligado à rede de água e/ou esgoto ou que se localize em rua ou praça onde exista 
canalização de água e/ou esgoto e cuja matricula se ache cadastrada no Cadastro de Clientes da 
Concessionária. 
Cliente Factível - Aquele que não está ligado ao(s) serviço(s) de água e/ou esgoto e se encontra 
dentro da área atendida. 
Cliente Potencial - Aquele que não dispõe de serviço(s) de água e/ou esgoto para o respectivo 
prédio, por estar fora da área atendida, mas dentro da área urbana. 

Colar de Tomada ou Peça de Derivação — Dispositivo aplicado à rede distribuidora de água 
para derivação do ramal predial. 

Concessionária — Manaus Ambiental S/A. prestadora dos serviços de saneamento, em caráter 
exclusivo, no Município de Manaus. em razão do 4° Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. 
Consumo Arbitrado ou Fixo - Volume estipulado para cobrança quando a Concessionária 
estiver impossibilitada de medir 011 estimar por ponto de consumo. 
Consumo Estimado — É o consumo mensal de água e/ou esgoto definido para ligação não 
hidrometrada e definido a partir do número de pontos de consumo. 
Consumo Faturado de Água — Volume de água, expresso em m3, correspondente ao valor 
mensal faturado, definido a partir da leitura do hidrômetro, estimativa de consumo e/ou 
consumo arbitrado. 
Consumo Medido — Volume de água. expresso em m3, registrado através de hidrômetro. 
Consumo Médio Faturado — Média dos trêS últimos consumos mensais faturados de uma 
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ligação de água e/ou esgoto. e \ presso em m3. 
Consumo Médio Medido — Média dos três últimos consumos mensais medidos de uma ligação 
de água e/ou esgoto, expresso em M3  

Consumo Mínimo — Menor volume mensal de água, expresso em m3. atribuído a urna 
economia, considerado como base mínima para faturamento. 
Fatura de Água — Documento hábil para cobrança e pagamento de débito contraído pelo 
Cliente, correspondente ao valor da prestação de serviços. 
Contrato de Concessão — Contrato firmado entre a Concessionária e o Poder Concedente, em 
04 de julho de 2000, para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário do Município de Manaus, seus anexos e eventuais aditivos. 
Contribuição Pluvial Parasitária - Parcela do deflúvio superficial inevitavelmente absorvida 
pela rede coletora de esgoto sanitário. 
Controle da Qualidade de Água de Abastecimento Público — É o conjunto de metodologias e 
atividades executadas pela Concessionária para controlar a potabilidade da água. 
Corte de Ligação - Interrupção, por parte da Concessionária, do fornecimento de água ou 
coleta de esgoto ao Cliente, efetuada de acordo com as disposições do presente Manual. 
Custo da Ligação - Valor faturado pela Concessionária para efetivação do serviço de água e/ou 
esgoto. 
Declaração de Aprovação de Projeto - É o documento expedido pela Concessionária, com 
validade pré-estabelecida, no qual declara-se não existir oposição ao projeto elaborado pelo 
empreendedor, seja como sistema isolado ou como sistema para interligação à rede operada 
pela Concessionária. 
Declaração de Regularidade Definitiva - É o documento expedido após 06 (seis) meses da 
expedição da Declaração de Regularidade Provisória, se não detectada nenhuma irregularidade 
pela Concessionária. 
Declaração de Regularidade Provisória - É o documento expedido pela Concessionária, após a 
fiscalização, comprovando para fins diversos, que o empreendedor executou as obras dos 
sistemas de abastecimento de água potável e/ou esgotamento sanitário, de acordo com as 
Normas da ABNT e da Concessionária. 
Declaração de Viabilidade - É o documento, com validade pré-estabelecida, no qual a 
Concessionária informa ao Empreendedor. da eventual disponibilidade, de prestação dos 
serviços de água e de esgotamento sanitário em condições de satisfazer a demanda solicitada. 
Derivação ou Ramal Predial de Água Externo - É a canalização compreendida entre o registro 
ou o hidrômetro da Concessionária e a rede pública de água. ou, na ausência destes, o 
alinhamento do imóvel e a rede pública. 
Derivação ou Ramal Predial de Esgoto Externo - É a canalização compreendida entre a caixa 
da Concessionária e a rede pública de esgoto. 
Dispositivo Limitador de Consumo - É o dispositivo instalado na rede ou no ramal predial de 
água para limitar o consumo de um determinado imóvel. 
Economia Pública - É uma unidade de consumo. para efeito de faturamento da Concessionária, 
correspondente a órgão de administração pública, direta ou indireta da esfera estadual. 
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abastecida com urna ou mais ligações. 
Economias Mistas - Conceito teórico utilizado para efeito de faturamento da Concessionária e 
destinado a contemplar a situação de um local de consumo composto por economias de 
diversas categorias. 
Edital — Edital n° 02/2000 elaborado pelo Estado do Amazonas, pela Comissão Estadual de 
Desestatização - COEDE e pela Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA e que 
definiu as condições gerais para alienação de ações ordinárias do capital social da Manaus 
Saneamento S/A, através de Leilão. que por intermédio do 4° Termo Aditivo é transferido ao 
controle societário da atual Concessionária. 
Emissário - Equipamento que recebe o esgoto de um interceptor para tratamento utilizando-se 
da capacidade de autodepuração do corpo-receptor. 
Empreendedor - Proprietário e/ou responsável público ou privado pelo empreendimento 
Empreendimento - Construção destinada a abrigar qualquer atividade humana. 
Esgoto Doméstico - Resíduo líquido decorrente do uso da água em cozinha, banheiro, 
sanitário, lavatório, lavanderia doméstica e demais atividades domésticas. 
Esgoto Sanitário - Despejo líquido constituído de esgotos domésticos e industrial, água de 
infiltração e a contribuição pluvial parasitária. 
Esgoto Tratado — Água residuária que sofreu algum tratamento fisico, biológico ou químico. 
Fossa Séptica - Unidade de sedimentação e digestão, destinada ao tratamento dos esgotos 
sanitários. 
Greide - Perfil longitudinal de um logradouro. 
Hidrante - É o aparelho de utilização apropriado à tomada de água instalado na rede 
distribuidora de água. para combate a incêndio. 
Hidrômetro ou Medidor - É o aparelho destinado a medir o consumo de água, de acordo com 
as normas da ABNT. 
Imóvel — Área de terreno com ou sem edificação. 
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia. Normalização e Qualidade Industrial. 
Instalações Hidrosanitárias — Conjunto constituído do ramal predial interno e das instalações 
de água e esgoto internos dos empreendimentos. 
Interceptor — Canalização de esgoto ao qual são interligados diversos coletores secundários, 
através de poços de visitas e/ou outra singularidade apropriada. 
Juros - Compensação pelo pagamento diferido de uma obrigação do Cliente para com a 
Concessionária. 
Lacre — Dispositivo que controla intervenções irregulares nos equipamento e instalações da 
Concessionária (hidrômetros. hidrantes e outros). 
Ligação ou Ramal Clandestino - É a ramificação irregular ou não autorizada instalada entre a 
rede da Concessionária e o ponto de entrada do imóvel destinada ao uso do serviço de água 
e/ou esgoto. 
Ligação Predial de Água e/ou Esgoto - É a instalação da tubulação e seus acessórios que 
permite a efetivação do abastecimento de água potável e/ou coleta de esgoto. 
Ligação Provisória — E a ligação concedida ao Cliente por prazo determinado. 
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Loteamento Privado ou Público - E a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação. 
com abertura de novas vias de circulação. de logradouros ou prolongamento, modificação ou 
ampliação das vias existentes, dotada de infra-estrutura urbana, tais como abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, rede de energia elétrica e telefônica, drenagem pluvial e outros. 
Multa - Valor devido pelo Cliente, estipulado pela Concessionária, em razão de 
descumprimento de normas previstas neste Manual. 
Matrícula — Número atribuído à unidade consumidora cadastrada no banco de dados da 
Concessionária onde está localizado o hidrômetro ou não. 
Poço ou Obra de Captação — É qualquer obra, sistema, processo, artefato ou sua combinação, 
empregados pelo homem com o fim principal ou incidental de extrair água de um manancial, 
superficial ou subterrâneo. 
Poder Concedente — É o Município de Manaus, representado pela ARSAM, nos termos da 
Cláusula 12.2.1. do Contrato de Concessão. 
Redes Distribuidora e Coletora - É o conjunto de canalizações e de peças que compõem os 
sistemas público de distribuição de água e de coleta de esgoto operados pela Concessionária. 
Serviços de Saneamento — São os serviços de abastecimento de água potável e esgotamento 
sanitário prestados pela Concessionária nos termos do Contrato de Concessão. 
Sistema de Abastecimento de Água Potável - Conjunto de unidades operacionais como 
captação, canalizações, estações de tratamento, reservatórios, elevatórios e demais instalações 
de propriedade ou operado pela Concessionária, destinado ao abastecimento de água potável. 
Sistema de Esgotamento Sanitário - Conjunto de unidades operacionais como canalizações. 
estações de tratamento, elevatórios e demais instalações de propriedade ou operado pela 
Concessionária, destinado ao esgotamento dos refugos líquidos. 
Supressão da Ligação - Retirada física do ramal predial e/ou cancelamento das relações 
contratuais Concessionária-Cliente. em decorrência de infração às normas da Concessionária, 
e/ou a pedido do Cliente. 
Tabela ou Estrutura Tarifária - Conjunto de faixas de consumo, segmentado por categoria, que 
visa a determinar o valor da conta da prestação de serviços. 
Tarifas - Conjunto de preços estabelecidos pela Concessionária e aprovados pelo Poder 
Concedente. 
Tarifa Mínima - Valor mínimo que deve pagar o Cliente pelos serviços de abastecimento de 
água potável e/ou esgotamento sanitário, de acordo com as categorias definidas na tabela 
tarifária da Concessionária. 
Uso Fraudulento ou Clandestino - Qualquer uso do serviço da Concessionária sem a 
correspondente compensação tarifária prevista neste Manual. 
Valor Faturado de Esgoto - Valor do serviço de esgotamento sanitário definido a partir do 
consumo de água medido, estimado ou arbitrado. 
CCGov — Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais da SEFAZ é o agente 
facilitador para fins de acompanhamento e monitoramento da relação contratual entre à 
Concessionária Manaus Ambiental S/A e os Órgãos Públicos que compõe o Poder Executivo 
Estadual. 
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Unidade Consumidora — Ponto de entrega do estabelecimento ou unidade do Poder Público, 
composto de instalações e equipamentos hidráulicos, caracterizados pelo recebimento de água 
potável proveniente da rede de distribuição com medição individualizada. 
Data do Início do Abastecimento - Data a partir da qual a Concessionária ativa da rede de 
distribuição abastecimento de água potável para a Unidade(s) Consumidora(s). 

Período a ser contratado:  

Período: 01/08/2018 a 31/08/2023 — 60 (sessenta) meses. 
Demanda: Consumo de água, registrado no hidrômetro, medido em m3  num período de 30 dias, 
acrescido da tarifa de esgotamento sanitário, se houver cobertura de rede coletora administrada pela 
Concessionária sujeita a revisão anual para fins de ajuste. 
A leitura do hidrômetro deverá ser realizada no dia 10 de cada mês. 

Ponto de entrega do abastecimento: 

O "ponto de entrega"- para fins de obtenção do serviço, fica definido como ponto de conexão do 
sistema de abastecimento da CONTRATADA com as instalações hidráulicas de captação de água 
potável, o limite da via pública em que se localiza a unidade consumidora do CONTRATANTE. A 
conexão se dará na Unidade Consumidora registrada sob forma de matrícula ativada ao hidrômetro 
conforme descrição abaixo com o sistema de abastecimento da Concessionária: 

QTE Código do Cliente Matrícula Hidrômetro 

1 8055123 6338336 Y16G204637 

A CONTRATADA deverá abastecer água potável com cobertura do serviço acima de 12:00h e 
continuidade ininterrupta em 24:00h, com pressão mínima de 10m3  e máxima de 50m3, com 
qualidade de tratamento medido a 99.5%, índice de coliformes fecais na água distribuída 
NMP/100m1 a 0%, porcentagem de tratamento dos esgotos gerados a 100%, indicadores estes 
constantes do Contrato de Concessão, com metas repactuadas, em 10 de Janeiro de 2007 pelo 
Poder Concedente — Prefeitura Municipal de Manaus. 

Medição e Faturamento: 

6.1. A água potável deverá ser medida a componente de consumo, em m3, efetivamente registrada 
no hidrômetro durante o mês. 
O hidrômetro e demais equipamentos de medição serão fornecidos e instalados pela 
concessionária, às suas expensas, exceto quando previsto em contrário em legislação 
específica. A aparelhagem necessária para o cumprimento do contrato, como o hidrômetro, 
serão todos de propriedade do fornecedor, e deverão ser ensaiados, calibrados e ajustados 
mesmo, antes de serem colocados em serviços; 
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6.2. Para fins de faturamento a componente de consumo, em m3, será a agua efetivamente 
registrada, em um período de aproximadamente de 30 (trinta) a 31(trinta e um) dias, a partir da 
leitura realizada no dia 10 de cada mês no hidrômetro, sobre a qual será aplicada a tarifa de 
consumo vigente decretada pela Prefeitura Municipal de Manaus, e todos os tributos e demais 
encargos previstos pela legislação em vigor, salvo quando isentos por norma específica, os 
quais incidirão sobre os valores constantes na fatura, bem como, todos os ajustes tarifários que 
venham a ser fixados e autorizados pelos órgãos federais ou estaduais reguladores do serviço. 

6.3. No caso do consumo não exceder ao volume mínimo de 10m3/mês, o faturamento será tarifado 
na estimativa de consumo não medido para 1 a 3 pontos de uso da classe A, equivalente a 
12m7mès. 

7 CONDIÇÕES GERAIS: 

Os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA deverão ser garantidos pelo fabricante 
ou seu representante legal e deverão ser novos e originais. 

A CONTRATADA deverá manter rigoroso controle dos serviços através de relatórios de 
atividades executadas, devendo esse documento fazer parte obrigatória da fatura, com o devido 
atesto do fiscal de contratos nomeado por ato de portaria por esse órgão. 

Os serviços executados serão fiscalizados pelo Serviço de Manutenção do Fundo Estadual de 
Defesa do Consumidor-Fundeeon. o qual manterá rigoroso controle sobre os mesmos, tendo 
amplos poderes para impugná-los, e para isto contará com a supervisão da Departamento de 
Normas. Padrões e Controle de Serviços da C'CGov/SEFAZ, caso estejam em desacordo com as 
normas técnicas, solicitando execução correta em 24 horas, a fim de poder liberar o pagamento 
correspondente. 

Todo e qualquer material considerado de consumo, componentes e acessórios, inclusive 
quaisquer equipamentos. necessinios à execução dos serviços, objeto deste Projeto Básico, serão 
fornecidos pela CONTRATADA. livre de qualquer orçamento extracontratual. 

As faturas mensais a serem apresentadas pela CONTRATADA deverão conter suficientes 
detalhes para que os cálculos possam ser conferidos. As faturas somente serão consideradas 
devidas, por força de contrato, a partir da data da sua apresentação. Deverão ser pagas 
impreterivelmente até a data do vencimento, após esse prazo, computar-se-ão multas por atraso e 
penalidades previstos na legislação vigente. 

Para fins de quitação da fatura a CONTRATADA deverá no ato da liquidação e pagamento da 
Fatura Conta de Água ou Fatura Agrupada, comprovar a sua regularidade fiscal para com as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal. com  a Seguridade Social e com o FGTS. 

Prestar esclarecimentos que Ibrem solicitados pelo Fundo Estadual de Defesa do 
Consumidor-Fundecon cuias reclamações se obrigará a atender prontamente. 

Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho quando. em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 

A manutenção preventiva e corretix a aos equipamentos e bens vinculados à prestação dos 
serviços correrá por conta da CONTRATADA, excetuando as instalações internas do Fundo  
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Estadual de Defesa do Consumidor-Fundecon, resguardando de qualquer forma, o 
funcionamento dos serviços prestados. 

A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser 
contratado, sem a devida anuência do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor-Fundecon. 

As contestações de débito serão apresentadas pessoalmente, ou por representante legal do 
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor-Fundecon, perante a CONTRATADA, na forma 
escrita, verbal, ou meio eletrônico, e o crédito correspondente comprovadamente procedente, será 
debitado sobre o valor da Fatura Agrupada de Saneamento do mês subseqüente. 

Ocorrências de interrupções programadas da suspensão do fornecimento deverão ser 
comunicadas pela CONTRATADA com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, por 
meio eletrônico, jornais, revistas, rádio e televisão, ou outro meio de comunicação viável. 

Em hipótese nenhuma a interrupção da prestação dos serviços poderá ser feita de forma 
unilateral pela CONTRATADA, salvo nos casos previstos em Resoluções da ANA, entendido as 
atividades exercidas nas unidades consumidoras objeto desse Projeto Básico como serviço 
essencial de natureza pública. 

A CONTRATADA compromete-se mensalmente a transmitir, até o 5° dia útil do mês 
subseqüente relatórios consolidados de faturamento e inadimplência da Unidade Consumidora 
objeto de contrato ao Sistema de Gestão de Contas Públicas — SGCP administrado pela Secretaria 
de Estado da Fazenda através da Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais.  

8. VALOR DO CONTRATO 

Os valores do contrato estão demonstrados no Mexo I deste Projeto Básico 

Valor Mensal Estimado = R$ 1.600,00 

Valor Total 60 Meses = R$ 96.000,00 

Valor estimado 2018 - 04 meses (R$) 6.400,00 

Valor estimado 2019- 12 meses (R$) 19.200,00 

Valor estimado 2020 - 12 meses (R$) 19.200,00 

Valor estimado 2021 - 12 meses (R$) 19.200,00 

Valor estimado 2022 - 12 meses (R$) 19.200,00 

Valor estimado 2023 - 08 meses (R$) 12.800,00 

Valor total Contrato - 60 meses (R$) 96.000,00 
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PLANO DE APLICACAO: 	 

Programa/Projeto 
Atividade 

Fonte de 
Financiamento 

Elemento de 
Despesa 

1 
Valor 

14.122.0001.2087.0001 100 33.90.39.44 R$ 96.000,00 

DESEMBOLSO: 

2018 

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

2019 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

2020 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 1(5 1.600,00 

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

2021 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 1(5 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 1(5 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

2022 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 1(5 1.600,00 1(5 1.600,00 

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 RS 1.600,00 1(5 1.600,00 1(5 1.600,00 
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2023 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 RS 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

	

JULHO 
	

AGOSTO 

	

R$ 1.600,00 
	

R$ 1.600,00 

Forma de Pagamento 
Prazo de Execução 

Será feito mensalmente, mediante a apresentação da Nota Fiscal 
Fatura/Fatura Agrupada, em correspondência com os serviços prestados, 
devidamente atestada pelo fiscal de contrato ou pelo setor competente 
da Secretaria. 

60 MESES 

DECLARAÇÃO: 

Declaramos que o presente Projeto Básico está de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações. 

ASSINATURAS: 

11.1.Elaborado por: __. 11.2. Revisado por: 11.4. Aprovado por: 

a Natalia 
Banquero Barreiro 

Manaus (AM)eff Aei 

:  IP 
Âfr,, 

	

dIrra 	td  talia 

	

Lopes 	aldino 

Manaus (AM) It:\ /0- 1)0r( 

11.3. Sol) ado por: 

- 
Luis Henri ttl- 	otinamba 

Deasie al - mettilLins 
wtssot,1 /4  000 

ettoci(W 

Manaus (AM) li  irft  /14; 

alil Fraxe Campos 

Manaus (AM)J1 	/o7 4241.- 



CÁLCULO ESTIMATIVO MANAUS AMBIENTAL 	 a 

Matricula 

Quantidade 

Mensal Até 

12 M3  

Quantidade 

Mensal 

> 12M3 

Quantidade 

Total 

(60 meses) Até 

12 Ne 

Quantidade 

Total 

(60 meses) 

>12 M3  

Tarifa 

Até 12M3  

(R$/m3) 

Tarifa 

> 12M3  

(R$/ma) 

Valor Mensal VALOR (60 MESES) 	.i- 
CO 

Valor 

Mensal 

(R$) 

Esgoto 100% 

Valor Mensal 

Valor Mensal 

(com esgoto) 

(R$) 

Valor 

60 meses 

(R$) 

Esgoto 100% 

Valor 60 

Meses 

Valor 60 Mes  

(com esgoto) ( 

(R$) 

6338336 12 53 720 3180 15,1520 20,7800 1.600,00 0,00 1.600,00 96.000,00 0,00 96.000,00 

TOTAL 12 53 720 3180 15,1520 20,7800 1.600,00 0,00 1.600,00 96.000,00 0,00 96.000,00 

Lançamento no e-compras 

ID Descritivo Quantidade Valor Unit 

89302 Até 12M3  720 15,1520 

89303 > 12 M3  3180 20,7800 

55263 Esgoto O 0,00 



1 

Estado do Amazonas 
Procuradoria Geral to Estado 

PROCESSO N. 428912014—P0E 

INTERESSADO: Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ 

ASSUNTO: Minuta de contrato de serviço de abastecimento de água 

Fl 

PARECER N. 138/2014—PA/PGE  

ADMINISTRATIVO. MINUTA DE CONTRATO. 
CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

- Minuta que se adequa a outras já aprovadas por esta 
Especializada 

- Necessidade de análise pela PMA da legalidade de 
cláusula que restringe a utilização de poços artesianos. 

Senhora Procuradora-Chefe, 

Cuidam os autos de consulta formulada pelo Coordenador de 

Compras e Contratos Governamentais — CCGOV/SEFAZ, em que indaga esta 

Procuradoria acerca da minuta de contrato de serviço de abastecimento de água 

apresentada pela Manaus Ambiental, especialmente no que tange ao parágrafo único 

à cláusula quarta, referente à instalação e utilização de poços e unidades 

consumidoras. 

Com a consulta veio a minuta sugerida pelo órgão consulente (fls. 

03/09-PGE) e o contrato sugerido pela Manaus Ambiental (fls. 10/15-PGE). 

É o breve relatório. Passo a opinar. 

Como órgão superior do Sistema de Apoio Jurídico da 

Administração Estadual, à Procuradoria Geral do Estado incumbe prestar assessoria e 

consultoria em matéria de alta indagação jurídica aos órgãos e entidades dos Poderes 

do Estado. Todavia, os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo são 

dotados serviço jurídico próprio, sendo indispensável o pronunciamento da assessoria 

jurídica do órgão consulente previamente à formalização de consulta à PGE, em 

}frfiosl..- 
1),fi 
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obediência ao comando previsto no art. 30, §40, da Lei Estadual n. 1.639/83 (Lei 
Orgânica das PGE), verbis: 

LOPGE, Art. 30, § 4,0 _ Os processos originários dos 
entes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional que 
disponham de serviço jurídico próprio somente serão 
examinados pela Procuradoria Geral do Estado quando, 
sucessivamente: 

I - tenham sido instruídos e examinados pelo respectivo 
serviço jurídico, com análise do mérito da questão suscitada, 
seja qual for o assunto; 

II - contenham manifestação conclusiva e fundamentada 
do órgão técnico competente para apreciar a matéria. 

A exigência acima só é dispensada nos casos do §6° do mesmo 

dispositivo, o que não se mostra presente no caso vertente. Contudo, a fim de evitar 

transtorno burocrático, passo à análise do mérito da consulta. 

Esta Especializada já teve oportunidade de analisar minuta de 

contrato da Manaus Ambiental por ocasião do Parecer n. 134/2014-PA/PGE, cabendo 

destacar dois pontos: a) a impossibilidade de celebração de contrato por prazo 

indeterminado; b) a retirada de cláusula prejudicial à Administração Pública 

relativamente à possibilidade de interrupção do serviço de abastecimento, sem aviso 

prévio, em caso de inadimplemento. 

Nesse particular, a minuta apresentada está em consonância 

àquelas já aprovadas pela PA/PGE. 

Questão trazida pelo órgão consulente parece ser a manutenção 

ou não do parágrafo único à cláusula quarta ao contrato proposto pela concessionária, 

cuja redação é a seguinte: 

"PARÁGRAFO 10. O CONTRATANTE informa possuir 
sistema próprio de abastecimento e compromete-se a utilizá-lo, 
apenas e tão somente, em casos de emergência em que 
ocorrer a suspensão do fornecimento de água, e que não 
destinará, em nenhuma hipótese, a agua ao consumo humano 
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PGE 

FR. 	 

[Este parágrafo somente existirá se o órgão possuir poço 
artesiano, caso contrário a mesma não fará parte do contrato] " 
— (fls. 13-PGE) 

Em suma, resume-se em saber se é legal a restrição contratual 

imposta ao proprietário quanto ao uso da água proveniente dos poços artesianos. 

Em 05/01/2007, restou publicada a Lei n. 11.445/2007 — 

atualmente já em vigor, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

No tocante ao uso de água de fontes alternativas, estabeleceu o seguinte: 

Lel n. 11.445/2007, Art. 45. Ressalvadas as 
disposições em contrário das normas do titular, da entidade de 
regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente 

urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao 
pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes 
da conexão e do uso desses serviços. 

§ lo Na ausência de redes públicas de saneamento 

básico, serão admitidas solu0Ps individuais de abastecimento 

de água e de afastamento e destinação final dos esgotos 
sanitários, observadas as normas editadas pela entidade 
reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas 
ambiental, sanitária e de recursos hídricos. 

§ 2o A instalação hidráulica predial ligada à rede pública 
de abastecimento de água não poderá ser também alimentada 
por outras fontes. 

Da jurisprudência é possível extrair alguns julgados acerca do 

tema, in verbis: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. PERFURAÇÃO E CAPTAÇÃO DE POÇO 

ARTESIANO. DIREITO DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO. 

CÓDIGO DE ÁGUAS. ILEGALIDADE DE RESTRIÇÃO IMPOSTA 

POR DECRETO ESTADUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Não 

há omissão no julgado. Conforme jurisprudência desta corte e 
do egrégio ST3, é cabível o mandado de segurança para discutir 

a legalidade da captação e perfuração de poço artesiano. 
Embargos rejeitados. (T3-RS; EDcl 145847-43.2011.8.21.7000; 
Porto Alegre; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marco 
Aurélio Heinz; Julg. 11/05/2011; WERS 07/03/2013) 
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APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. POÇO ARTESIANO. CAPTAÇÃO 
DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS PARA CONSUMO HUMANO, 
LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS E SANITÁRIOS. 
NECESSIDADE DA OUTORGA DO PODER PÚBLICO. A ordem 
jurídica não veda a extração de águas subterrâneas; submete, 
sim, a outorga. O que vedada expressamente, seja pelo 

Decreto Estadual 23.430/74, seja pela Lei Federal 11.445/07, é 

a conexão e a conseqüente alimentação da instalação hidráulica 
ligada à rede pública, com a água extraída do aqüífero 

subterrâneo. Por isso, cumpre à autoridade tão só verificar se 

não se conectam ou se interpenetram os sistemas de 
abastecimento. Apelo provido, por maioria, vencido o relator 
que desproveu. (T)-RS; AC 302432-89.2012.8.21.7000; Porto 
Alegre; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Genaro José 
Baroni Borges; Julg. 22/08/2012; DJERS 04/03/2013) 

A questão perpassa, s.m.j., pela Lei n. 11.445/07, pelo Decreto 

Federal n. 7.217/2010, pelo Código de Águas, pela Lei 9.433/97 (Lei de Recursos 

Hídricos), bem como, dada a competência concorrente dos entes federativos, pela 

legislação local, tal qual a citado Decreto Municipal n. 1.612 de 18/05/2012 (indicado 

pelo órgão consulente). 

Quanto a esse último aspecto da consulta, entendo tratar-se de 

questão afeta à esfera de atribuições da Procuradoria do Meio Ambiente — PMA, na 

forma do art. 18, V, da Lei Orgânica da PGE1. 

Em face do exposto, entendo que a minuta apresentada encontra-

se em consonância àquelas já aprovadas por esta Especializada, e sugiro a remessa 

dos autos à Procuradoria do Meio Ambiente — PMA — para analisar a legalidade da 

1 
LOPGE, Art. 18- À Procuradoria do Meio Ambiente, além de outras atribuições que lhe forem 

conferidas, compete: 
1...1 
V - estudar e definir questões de Direito Ambiental submetidas à Procuradoria Geral do Estado e 

opinar em quaisquer processas e expedientes administrativos pertinentes a matéria de sua competência, 

ON1AM P RO 
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....... Or. 

inclusão do parágrafo único à cláusula quarta, na forma proposta pela concessionária 

do serviço público. 

É o parecer. Submeto à consideração superior. 

PROCURADORIA ADMINISTRAT 	PGE, em Manaus 
(AM), 20 de agosto de 2014. 
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PROCESSO N. 4289/2014-PGE 
INTERESSADO: Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ 
ASSUNTO: Minuta de contrato de serviço de abastecimento de água 

DESPACHO 

Acolho o Parecer n. 138/2014-PA/PGE, da lavra do 

Dr. Rafael Cândido da Silva, Procurador do Estado, que concorda com as 

cláusulas contratuais apresentadas, uma vez que foram redigidas em 

consonância com os instrumentos jurídicos anteriormente aprovados por 

esta Procuradoria Geral. 

Todavia, em relação á cláusula quarta, parágrafo 

primeiro, sugere a oitiva da Procuradoria do Meio Ambiente, no que 

concordo, haja vista a especificidade da matéria, de atribuição daquela 

Especializada. 

Encaminhe-se à PMA, antes do envio ao Senhor 

Procurador Geral. 

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA/PGE. em 

Manaus, 20 de agosto de 2014. 

HELOYS SISIONETTI TEIXEIRA 
Procuradora Chefe-PA 
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PROCESSO No 004289/2014-PGE 
INTERESSADO(A/S): SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 
SEFAZ. COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS 
GOVERNAMENTAIS - CCGOV/Sefaz. 
ASSUNTO: CONSULTA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SANITARIO. 

PARECER N. 004/2014-PMA/PGE 

EMENTA:  ADMINISTRATIVO. MINUTA DE 
CONTRATO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
MEIO 	AMBIENTE. 	SOLUÇÃO 
ALTERNATIVA DE CAPTAÇÃO. CONSUMO 
HUMANO. POSSIBILIDADE. 

Exmo. Sr. Procurador Geral do Estado do 

Amazonas, 

Ingressou nesta Procuradoria Especializada, o Processo 

Administrativo 	em 
	

epígrafe, 	contendo 	o 	Ofício 	n.o 

126/2014/CCGov/Sefaz, subscrito pelo Ilmo. Sr. Coordenador de 

Compras e Contratos Governamentais da Secretaria de Estado da 

Fazenda, através do qual encaminha à apreciação deste Órgão 

Superior do Sistema de Apoio Jurídico Estadual minuta de contrato de 

serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que "Ui 

deverá ser utilizada por todos os órgãos do Poder Executivo Estadual, 

Página ide 
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como minuta-padrão para regular a prestação do serviço", solicitando 

especial análise a respeito da "[...] inclusão dos itens 6 e 7, bem 

como do parágrafo único, à Cláusula Quarta" (trechos extraídos do 

instrumento de intercâmbio administrativo), que se referem à 

instalação e utilização de poços pelas unidades consumidoras, 

regulados por meio da Lei Federal n. 11.445/2007, Decreto Federal n. 

7217/2010 e Decreto Municipal n. 1.612/2012. 

A minuta contratual foi submetida à análise da 

Procuradoria Administrativa, sendo aprovada por meio do Parecer n. 

138/2014-PA/PGE (fls. 17/21-PGE), sendo encaminhada a esta 

Procuradoria do Meio Ambiente para manifestação a respeito das 

cláusulas contratuais acima citadas. 

É o breve relatório. Passo a opinar. 

Primeiramente, cumpre advertir que a presente análise 

circunscreve-se apenas à questão relativa aos itens 6 e 7 e parágrafo 

único da Cláusula Quarta, constantes da minuta proposta pela 

Empresa Concessionária, considerando que, sobre o teor das demais 

cláusulas da minuta contratual, a matéria foi devidamente apreciada 

pela Procuradoria Administrativa, em sua competência prevista no 

inciso III e §§1.0  e 2.0  do art. 13 da Lei Orgânica da Procuradoria 

Geral do Estado (Lei n. 1.639/83). 

redação: 

Os dispositivos contratuais em estudo têm a seguint 

Página 2 de 
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CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATANTE 
A CONTRATANTE obriga-se a: 
(••.) 

Não instalar sistema próprio de água para consumo 
humano, bem como a contratação com terceiros, ainda que a 
título precário, sem prévia e expressa autorização das 
autoridades competentes; 

Não utilizar sistemas alternativos de produção de água, 
salvo aqueles validados pela Contratada para a água 
destinada a jardinagem e sistema de ar condicionado; 

Parágrafo 10. O CONTRATANTE informa possuir sistema 
próprio de abastecimento e compromete-se a utilizá-lo, 
apenas e tão somente, em casos de emergência em que 
ocorrer suspensão do fornecimento de água, e que não 
destinará, em nenhuma hipótese, a água ao consumo 
humano. 

Verifica-se que tais dispositivos contratuais intentam 

regulamentar a utilização de soluções alternativas de abastecimento 

de água, em especial, aquelas voltadas para consumo humano. 

Ocorre que tais restrições impostas pela concessionária 

de serviço público não encontram fundamento legal que ampare tal 

pretensão, pois a legislação de regência, tanto federal quanto 

municipal, não veda a adoção de soluções alternativas para os 

serviços de saneamento básico, nestes incluídos o fornecimento de 

água potável e esgotamento sanitário, por força do disposto nas 

alíneas "a" e "h" do art. 3.° da Lei Federal n.0  11.445/200». 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
- saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: 

abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, Infra-estruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 
respectivos instrumentos de medição, 

esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de 
coleta, transporte, tratamento e disposição Final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

Página 
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Vejamos o que reza o art. 45 da citada lei, quando trata da questão a 

respeito da possibilidade de coexistência entre o serviço de 

fornecimento de água por meio de rede pública e de solução 

individual de abastecimento de água: 

Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - 
Estabelece as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico. 

Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas 
do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, 
toda edificação permanente urbana será conectada às redes 
públicas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento de tarifas e de 
outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso 
desses serviços. 
§10  Na ausência de redes públicas de saneamento básico, 
serão admitidas soluções individuais de abastecimento 
de água e de afastamento e destinação final de 
esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela 
entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas 
políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. (grifos 
inexistentes no original) 

No mesmo sentido é o Decreto n. 7.217, de 21 de 

junho de 2010, que Regulamenta a Lei n. 11.445/2007, quando em 

seu artigo 60  permite que as edificações urbanas, mesmo que 

estejam ligadas à rede pública de abastecimento de água, tenham 

soluções alternativas de produção de água. Senão vejamos o que diz 

a normatização citada: 

Art. 60  Excetuados os casos previstos nas normas do titular, 
da entidade de regulação e de meio ambiente, toda 
edificação permanente urbana será conectada à rede pública 
de abastecimento de água disponível. 
§10  Na ausência de redes públicas de abastecimento de 
água, serão admitidas soluções individuais, observadas 
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as normas editadas pela entidade reguladora e pelos 
órgãos responsáveis Pelas políticas ambiental, 
sanitária e de recursos hídricos. 

Outra exigência que a concessionária faz é que a 

eventual solução alternativa ao abastecimento de água, "[...] em 

nenhuma hipótese", seja utilizada para consumo humano. Mais uma 

vez a empresa fornecedora dos serviços públicos extrapola suas 

atribuições, isto porque a legislação de regência somente estabelece 

que a água a ser utilizada para consumo humano, seja ela 

proveniente da rede pública ou de solução alternativa, esteja dentro 

dos padrões de potabilidade previstos pelo Ministério da Saúde, 

conforme se pode verificar no disposto no art. 50  do Decreto Federal 

n. 7.217/2010, verbis: 

Art. 50  O Ministério da Saúde definirá os parâmetros e 
padrões de potabilidade da água, bem como estabelecerá os 
procedimentos e responsabilidades relativo ao controle e 
vigilância da qualidade da água para consumo humano. 
§1.0  A responsabilidade do prestador dos serviços públicos 
no que se refere ao controle da qualidade da água não 
prejudica a vigilância da qualidade da água para consumo 
humano por parte da autoridade de saúde pública. 

Também, o Decreto n. 3.190, de 27 de agosto de 1997, 

que regulamenta a Lei Municipal n. 392, de 27 de junho de 1997 

(Código Sanitário do Município de Manaus), aletrado pelo Decreto n. 

1.612, de 18 de maio de 2012, que trata da questão do 

abastecimento de água potável no Município de Manaus não proíbe a 

existência de sistemas alternativos ao fornecimento de água por meio 

de rede pública, inclusive para consumo humano, advertindo, 

contudo, a necessidade de manter-se controle laboratorial tanto das 

fontes como dos respectivos reservatórios, sob supervisão e controle 

Págin 
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da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme previsto nos 

artigos 11, 11-A, parágrafo único do art. 17, e 28, a seguir 

colacionados: 

Art. 11. Os responsáveis por edificações permanentes 
urbanas que possuírem sistema de abastecimento de água e 
de esgotos próprios (soluções alternativas) deverão observar 
as normas sanitárias aplicáveis, mormente no que se refere 
aos requisitos para instalação e manutenção desses 
sistemas, sendo necessária, ainda, a aprovação da 
autoridade competente em relação às referidas soluções, no 
que couber. 
§10  Os poços, vertentes e fontes cujo manancial seja 
considerado impróprio para consumo humano serão 
tamponados de forma adequada pela autoridade competente. 
§20  Toda solução alternativa de abastecimento de água para 
consumo humano em estabelecimento comercial, industrial 
ou de serviço, ou em habitação, individual ou coletiva, 
deverá ser cadastrada na Secretaria Municipal de Saúde. 
§30  O cadastro da solução alternativa de abastecimento de 
água para consumo humano deverá ser renovado 
anualmente, de acordo com as regras estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde". 

Art. 11-A. Os responsáveis por soluções alternativas de 
abastecimento de água para consumo humano têm o dever 
de manter a qualidade e a potabilidade da água. 
§1.0  Para fins de controle da qualidade e potabilidade da água 
para consumo humano, os responsáveis pela solução 
alternativa de abastecimento de água deverão contratar um 
laboratório credenciado junto à Secretaria Municipal de 
Saúde que, por meio de seus técnicos, coletará, 
mensalmente, uma amostra da água utilizada para consumo 
humano e realizará a respectiva análise, garantida a 
rastreabilidade da amostra. 
§20  Os laboratórios responsáveis pelas análises devem, 
obrigatoriamente, estar credenciados junto à Secretaria 
Municipal de Saúde 	SEMSA, e com regular registro no 
Conselho Regional de Química O CRQ e no Instituto de 
Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM. 
§30  A análise da amostra coletada será realizada pelos 
laboratórios credenciados, para verificar se a água atende 
aos padrões de potabilidade especificados na Portaria do 
Ministério da Saúde no 2.914, de 12 de dezembro de 2011. 
§40  Realizada a análise, os laboratórios credenciados junto à 
SEMSA deverão entregar, aos respectivos requerentes, os 
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Trocuradoria geral-do Estado 

relatórios demonstrando a qualidade e a estimativa de 
consumo de água proveniente de soluções alternativas de 
abastecimento de água para consumo humano. 
§50  Incumbe ao responsável pela solução alternativa de 
abastecimento de água, mensalmente, encaminhar à SEMSA, 
para fins de comprovação, relatórios com informações sobre 
o controle de qualidade da água e potabilidade da água 
utilizada para consumo humano, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas em lei. 
§60  A SEMSA poderá, a seu critério, e a qualquer momento, 
realizar e/ou requisitar coleta de amostra de água para 
consumo humano proveniente de solução alternativa de 
abastecimento para análise". 

(—) 

Art. 17. (...omissis...) 
Parágrafo único. Os reservatórios prediais serão submetidos 
à inspeção no mínimo uma vez a cada 06 (seis) meses, 
podendo a autoridade competente, em ocasiões de risco à 
saúde, realizar a inspeção e determinar limpeza em menor 
periodicidade". 

(...) 

Art. 28. As soluções alternativas de suprimento de água para 
consumo humano que não observarem as regras vigentes 
quanto à qualidade da água, bem como as fossas sépticas 
que não satisfizerem às exigências deste Regulamento, serão 
devidamente tamponadas ou aterradas, conforme o caso". 

Assim, entende-se que a minuta apesentada pela 

concessionária de serviço público de fornecimento de água e 

esgotamento sanitário não poderia estabelecer as restrições 

constantes nos itens 6, 7 e parágrafo 10  da Cláusula Quarta da 

minuta por si proposta, não havendo qualquer fundamento jurídico 

que ampare as vedações por si impostas à Contratante, aplicando-se, 

também, o raciocínio ao item 12 da me 	cláusula, devendo, com o 

Pági a lginCk„.---"IP4  
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Diante de tais argumentos, aprovam-se os termos da 

Cláusula Quarta da minuta-padrão apresentada pela Secretaria de 

Estado da Fazenda — SEFAZ. 

É o parecer, sob censura, o qual submeto à superior 

consideração. 

PRO DORIA DO MEIO AMBIENTE DA 

PROCURADORLPI dERAL DO ESTADO DO AMAZONAS - 

PMA/PGE, em M na 	de setembro de 2014. 

OR F :IAN 
ProcuraS or do E 

Procu ador-C 

RES CI I .  
do Amazo 

PMA/PGE 

IANO 

1 PROCOINLAM 
FIS N°  640  

ruzíicl.a 
ASS. 
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Estado do Amazonas 
erocuradoria Geral do Estado 

PROCESSO N. 4.289/2014-PGE 
INTERESSADOS: Secretaria de Estado da Fazenda — SEFAZ 
ASSUNTO: Consulta. Cláusulas contratuais. Prestação de serviços de 
fornecimento de água e esgotamento sanitário. 

DESPACHO 

APROVO o Parecer ri. 004/2014-PMA/PGE, do 

Procurador-Chefe da Procuradoria do Meio Ambiente, Dr, Victor Fabian 

Soares Cipriano. 

DEVOLVAM-SE os autos à SEFAZ. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO, Manaus, 17 de setembro de 2014. 

c____ 
CL(5 IS MITH I#ROTØÚNIOR 

Procurador-Geral do stado 
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IMPRiMIR VOLTAR 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	03264927/0001-27 

Razão Social: MANAUS AMBIENTAL S A 

Endereço: 	RUA DO BOMBEAMENTO 01 EST BOMB PONTA ISMA / COMPENSAI 
MANAUS / AM / 69029-160 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 02/08/2018 a 31/08/2018 

Certificação Número: 2018080202340352624021 

Informação obtida em 15/08/2018, às 11:21:56. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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(.9 Ajuda 
CIDADÃO 1 Et1TE, Erma 	, 	Lorisultip 

I 	 I 	 Lior 1 SLI:él 	1,.ctIlliclrIthIcile do Empregador 
rio ria o i/i Empregador 

Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos 
nos últimos 24 meses, bem corno a situação de regularidade apurada na 
vigência da Circular CAIXA 204/2001 - de 08 de janeiro a 22 de abril de 
2001. 

Inscrição: 03264927/0001-27 
Razão Social: MANAUS AMBIENTAL S A 

Data de Emissão/ 
Leitura 
	 Data de Validade 

	
Número do CRF 

02/08/2018 a 31/08/2018 2018080202340352624021 02/08/2018 

14/07/2018 
	

14/07/2018 a 12/08/2018 2018071403085328994307 

25/06/2018 
	

25/06/2018 a 24/07/2018 2018062501595386370364 

06/06/2018 
	

06/06/2018 a 05/07/2018 2018060602544139722409 

18/05/2018 
	

18/05/2018 a 16/06/2018 2018051803120715379617 

29/04/2018 
	

29/04/2018 a 28/05/2018 2018042902382659393240 

10/04/2018 a 09/05/2018 2018041004062735998472 10/04/2018 

20/03/2018 
	

20/03/2018 a 18/04/ 2018 2018032004392280611649 

01/03/2018 
	

01/03/2018 a 30/03/2018 2018030103373604707472 

10/02/2018 
	

10/02/2018 a 11/03/2018 2018021002373819705794 

22/01/2018 
	

22/01/2018 a 20/02/2018 2018012209302734442907 

03/01/2018 
	

03/01/2018 a 01/02/2018 2018010307433043495679 

15/12/2017 a 13/01/ 2018 2017121502284421496480 15/12/2017 

26/11/2017 a 25/12/2017 2017112606552606874306 26/11/2017 

07/11/2017 a 06/12/2017 2017110701394223110420 07/11/2017 

19/10/2017 
	

19/10/2017 a 17/11/2017 2017701902144757534073 

30/09/2017 a 29/10/2017 2017093001532506451557 30/09/2017 

11/09/2017 
	

11/09/2017 a 10/10/2017 2017091100470913844301 

23/08/2017 a 21/09/2017 2017082302121626945841 23/08/2017 

04/08/2017 a 02/09/2017 2017080402032884087756 04/08/2017 

16/07/2017 

	

	
16/07/2017 a 14/08/2017 2017071604193440941131 

27/06/2017 a 26/07/2017 2017062702172313267084 27/06/2017 

08/06/2017 a 07/07/2017 2017060801553135512969 08/06/7017 

20/05/2017 a 18/06/2017 2017052002095121565767 20/05/2017 

01/05/2017 a 30/05/2017 2017050101051607592515 01/05/2017 

12/04/2017 a 11/05/2017 2017041201484964562532 12/04/2017 

24/03/2017 a 22/04/2017 2017032402005035842338 24/03/2017 

05/03/2017 a 03/04/2017 2017030501052635000839 05/03/2017 

14/02/2017 a 15/03/2017 2017021402155330512007 14/02/2017 

26/01/2017 a 24/02/2017 2017012602032444276909 26/01/2017 

07/01/2017 a 05/02/2017 2017010701451605767130 07/01/2017 

19/12/2016 a 17/01/2017 2016121901015511869967 19/12/2016 

30/11/2016 a 29/12/2016 2016113001422087961040 30/11/2016 

11/11/2016 a 10/12/2016 2016111102280746189068 11/11/2016 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crt/FgeCfSHistoricoStatusRegulasP  



15/08/2018 	 SERVIÇOS AO CIDADÃO 

23/10/2016 	23/10/2016 a 21/11/2016 2016102305494011177104 
04/10/2016 	04/10/2016 a 02/ 11/2016 2015100401315773590735 

15/09/2016 	15/99/2016 a 14/10/2016 2016091501510211221555 

27/08/2016 	27/08/2016 a 25/09/2016 2016082701570556179385 

31/03/2001 	31/03/2001 a 30/04/2001 2001033100008181808007 

28/02/2001 	28/02/2001 a 31/03/2001 2001022800008181808006 

31/01/2001 	31/01/2001 a 28/02/2001 2001013100008181808005 

Resultado da consulta em 15/08/2018 às 11:13:40 

Dúvidas mais Freqüentes 

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido 
ti!? 	ilicaeão de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MANAUS AMBIENTAL S.A. 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 03.264.927/0001-27 

Certidão n2: 144295894/2018 
Expedição: 06/02/2018, às 13:04:22 
Validade: 04/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MANAUS AMBIENTAL S .A. 

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n2  
03.264.927/0001-27, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n2  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n2  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

PRnrONmm 
Dúvidas e sugestaes: endt@tst.jus.br  
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PREFEITURA DE MANAUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - 
SEMEF 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA —CND No 

127446/2018 
DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

CONTRIBUINTE: MANAUS AMBIENTAL S.A 

ENDEREÇO: RUA DO BOMBEAMENTO, No: 01, CEP: 69029000 

BAIRRO: 	COMPENSA 	COMPLEMENTO: ESTRADA:EST. BOMB PONTA ISMAEL; 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9147501 

CNPJ/CPF : 03264927000127 

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, CONSTAM DÉBITOS lançados relativo 
a Tributos Municipais, inscritos ou não em Divida Ativa, até a presente data. 

14/08/2018 

Observação: Tramita nesta secretaria os processos administrativos no 2009.2697.3441.28333 e 28332 
onde o contribuinte acima qualificado, impugna as Autos de Infração no 20095000686 e 687, fato este 
que suspende a exigibilidade do credito tributário. 
******************************************************************************** 

>r ,K 4c Ic DK ,Ic ************************************************************************* 
******************************************************************************** 

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de acordo com o disposto no Art. 206 C/C o Art. 151 do CTN. 
Certidão expedida com base no Decreto no. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011 

VÁLIDA ATÉ 13/09/2018 
1:1". • 

-‘,3.: . 	. 	. 

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE ...Ç.NfiTi' jk  
CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO o 

COMPREENDIDOS. 

VALIDAÇÃO 

CND N°127446/2018 

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e 
Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/)  e infame a chave de validação 
346.D7C.OFB.84C. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no 
CNIDJ/CPF do contribuinte acima qualificado. 
Cadastrado em: 14/08/2018 

PROCON/AM 
FIS N° 	 
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ia 
Certidão N" Data e Hora 

25538284 
08/08/2018 
14:38:29 Hs 

Governo do Estado do Amazonas 
Secretaria de Estado da Fazenda 
Secretaria Executiva da Receita 
Departamento de Arrecadação 

0810512018 	 Certidão Negativa 

CERTIDA0 POSITIVA DE DÉBITOS  
*** COM EFEITOS DE NEGATIVA *** 

Válida até 07/09/2018 

RAZÃO SOCIAL 	MANAUS AMBIENTAL SÃ 
ENDEREÇO 	 RUA DO BOMBEAMENTO, NRO 1, ESTAC BOMBEAMENTO P00 1SMAEL,COMPENSA,MANAUS-AM, CEP69.029 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.141.923-5 	 CNPJ 03.264.927/0001-27  
SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo/ Sit. Deb.Normal 
CNAE 	 Captação, tratamento e distribuição de água 

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas 
procedidas nos livros e registros existentes na Divida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, encontramos 
débito e/ou restrições em nome do interessado acima identificado, até a presente data, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, não sendo 
impeditivos para a emissão desta. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na 
Divida Ativa do Estado. 

- DEBITO debito c/ recurso. R! ""855.350,00 
- DEBITO D.Ativa c/ G.Judicial. RI "5.378.740A3 

Para efeito de validação desta certidão consultar: bit,p://wn  w.sefaz.ain  gov.hr  

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz 

PROCON/AM 
FIS  tr_a_21 
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ASS. 
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Validar Certidão Negativa 

Atendimento Online 

Validação de Certidão Negativa 

Razão Social: 	ANAUS AMBIENTAL $ A 

CNR1: 	3.264.927/0001-27 
	

Inscrição 4.141.923-5 ' 

Situação 
	

Ativo 

Certidão(25538284) válida até 07/09/2018 
Certidão Positiva com Efeito Negativo 

Voltar 

http://online.sefaz.am.gov.br/CertidaoNegativaNalCertidaapsp 	 1/1 
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15/08/2018 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MANAUS AMBIENTAL S.A. 
CNPJ: 03.264.92710001-27 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:25:42 do dia 03/07/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/12/2018. 
Código de controle da certidão: 3397.2C5B.8025.B022 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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Confirmação de Autenticidade da Certidão 

BRASIL 	Acesso à informação 
	

Participe 	Serviços 	Legislação I Canais 
PC 

Receita Federal 1L 

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 03.264.927/0001-27 

Data da Emissão : 03/07/2018 
Hora da Emissão : 15:25:42 

Código de Controle da Certidão : 3397.2C5B.8025.13022 
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 03/07/2018, com validade até 30/12/2018. 

1 Página Anterior 

http://servicos.receitaJazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp 	 1/1 



06/02/2018 	003907218 

tf,  

.) 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Comarca de Manaus 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO 

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 

CERTIDÃO N°: 003907218 	 FOLHA: 1/1 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado 
do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 
05/02/2018, Certifico NADA CONSTAR em nome de: 

MANAUS AMBIENTAL, vinculado ao CNPJ: 03.264.927/0001-27. **************************** 

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias. 

Manaus, terça-feira, 6 de fevereiro de 2018. 

PEDIDO N°: 
li 
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GOVERNO PO ESTADO DO 

AMAZONAS 

Departamento Jurídico 

Tendo em vista a ausência de contrato para a prestação de serviço de fornecimento de água para 

o FUNDECON/AM, encaminho o termo de contrato N.° 002/2018— Manaus Ambiental S/A com 

prazo de 60 (sessenta) meses, prorrogáveis de 12 (doze) em 12 (doze) meses. 
I 

Manaus, 19 de Julho de 2018. 

Luis Henrique Tupina4ta  de Albuquerque Lins 

Chefe do Administrativo Financeiro 

Fundecon/AM 



GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

De: Assessoria Jurídica 

Assunto: Termo de Contrato n.° 002/2018 para prestação de serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário pelo período de 60 (sessenta) meses. 

Senhor Chefe, 

Trata-se de análise de situação fático-jurídica que permite a renovação do 
contrato de abastecimento de água para o Procon Amazonas. 

Instruem o presente feito: 
Solicitação Setor Financeiro; 
Despacho Autorizativo do Gestor do PROCON/AM; 
Projeto Básico; 
Termo de Contrato N° 002/2018/SEJU5C/FUNDECON; 
Certidões fiscais da MANAUS AMBIENTAL. 

Da análise do processo podemos concluir: 

O presente expediente, proveniente do Setor Financeiro do 
PROCON/AM reporta-se ao Termo de Contrato a ser firmado entre o Fundo Estadual 
de Defesa do Consumidor — FUNDECON e a Empresa Manaus Ambiental S/A para 
contratação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário pelo período 
de 60 (sessenta) meses e solicita posição deste Setor Jurídico. 

A minuta do Contrato que se pretende celebrar especificamente para este 
processo 	administrativo 	versa 	sobre 	a 	possibilidade 	de 
inexigibilidade de licitação e a regularidade da instrução processual até então 
procedida. 

A legislação vigente prevê expressamente as hipóteses em que a 
Administração pode deixar de realizar certame licitatório realizando, a contrafação 
direta. São os casos de dispensa e inexigibilidade tratados nos artigos 17, 24 e 25 da Lei 
8.666/93. No caso de contratação dos serviços públicos de fornecimento de água e 
esgoto, energia elétrica, bem como da Imprensa Nacional, via de regra, a Administração 
opta pela contratação via inexigibilidade, com fulcro no artigo 25, caput da Lei n° 
8.666/93. Eis o teor do dispositivo legal invocado: Art. 25. É inexigível a licitação 
quando houver inviabilidade de competição, em especial: 

Dá-se a inexigibilidade de licitação quando for inviável a competição. O 
conceito de inviabilidade de competição não foi explicitado pela lei, retratando 
intencional amplitude de abrangência. Todas as situações que caracterizarem a 
inviabilidade de competição podem propiciar a ausência de licitação e a contratação 
direta. A lei remete à verificação das circunstâncias de fato, reconhecendo 

05 14°  

NSS' 
Av. André Araújo. 1500 Neixo. CEP: 69060-00- MANAUS -NA 
Fones de contato: (92) 3215-4009/4010 1 0800 092 1512 
dirprocon@sejus.angovEr 



GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAZONAS 
implicitamente a impossibilidade de elenco exaustivo e adotado aprioristicamente. 

A inexigibilidade de licitação decorre da impossibilidade fática, lógica 
ou jurídica de competição, conforme lição da professora Maria Sylvia Zanella di Pietro, 
em seu Direito Administrativo. -22. Ed. — São Paulo: Atlas, 2009, p. 365: 

Nos casos de inexigibilidade, não há possibilidade de competição, porque só 

existe um objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da Administração: 

a licitação é, portanto, inviáveL 

Dessa forma, a inexigibilidade de licitação pressupõe a impossibilidade 
de competição quando existir um único objeto ou pessoa que atenda às necessidades da 
Administração. 

Quanto à contratação em questão, trata-se de hipótese em que a 
Administração Pública se situa na qualidade de usuária ou consumidora de serviço 
público, em condição de igualdade como qualquer outro usuário, vinculada através do 
contrato de adesão e de consumo, em que as regras são predominantemente privadas. 

Portanto, várias exigências que deveriam constar deste procedimento de 
contratação direta são dispensadas, em razão da própria natureza do serviço contratado. 
tais como minuta de contrato, tendo em vista a impossibilidade de negociação de suas 
cláusulas. 

Uma vez caracterizada a inexigibilidade de licitação, a Administração 
deverá atentar, ainda, para o disposto no art. 26 da Lei n° 8.666/93, segundo o qual: 

Art. 26. As dispensas previstas nos li  2° e 4° do art. 17 e nos incisos III a 

XXIV do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrajb 

álliCO do art. 8°. deverão ser comunicados dentro de trás dias a autoridade 

superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial. no pra: 

dias, como condição para eficácia dos atos. (Redação dada pela Lé 

de 27.5.98). 

o de cinco 

i n°9.648, 

Av. André Araújo, 1500 -A/eixo. CEP: 69060-00. MANAUS MI 
Fanes de contato: (92) 3215-4009/4010 1 0800 092 1512 
dirprocon©sejus.am.gov.br  

raragrajo único. tr processo ue utspensu, ue tnesigtoutuude ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruido, no que couber, com os 

seguintes elementos: 

1 - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 

dispensa, quando for o caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

111 -justificativa do preço; 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 

alocados. (Incluído pela Lei n°9.648, de 27.5.98). 

Fls. 	S3  



É o parecer, salvo melhor juízo 

Manaus, 19 de Julho de 2018. 

Maurilio e 	es B a 

Set r § rídico 

P110 

GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

Com efeito, neste caso particular, as exigências atinentes consistem em: 

justificativa do afastamento da licitação; 

comunicação, dentro de três dias, à autoridade superior, para ratificação e 

publicação na imprensa oficial no prazo de cinco dias; 

razão da escolha do fornecedor; 

justificativa do preço 

Em face do exposto, é juridicamente possível dar prosseguimento ao 
processo, visando à contratação direta, via inexigibilidade, de serviços de água e esgoto, 
estando os presentes autos devidamente instruídos, bem como a minuta de despacho 
analisada, em atendimento ao parágrafo único do art. 38, VI, da Lei no 8.666, de 1993, 
motivo pelo qual opinamos pela sua aprovação. 

De acordo: Em 19/07/2018 

O r da  el  El  nluaft\idr  Doa  t:e   do  e0 /
Campos

Am  Despesas 

3(..CAOsIjina  -\\ 

Av. André Araújo:1500 - Alain. CEP: 69060-00- MANAUS -AM 
Fones de contato: (92) 3215-4009/4010 1 0800 092 1512 
dirprocon@serus.am.gov.br  
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SÉCREIARIA DI ESTADO DA MANDA 

Empresa: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 	Usuário- Luis Henrique Tuoinanba de A. 
IP; 177.66.10.109 h Nome G Hem Ijr suporte Encerrar 

P56000312018 

) Requisição ) Requisição de Compra 	Requisição de Compra 

Requisição enviada com sucesso. Aguarde a analise do processo. 

REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0003/2018 

	 é 

eCompras Amazonas Página 1 de 1 

   

DADOS GERAIS DA REQUISIÇÃO DE ITEM 

 

Data: 31/07/2018 

Status: Aguardando Processo 

Unidade Orçamentária: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Valor Total Previsto: 19200,00 

Elaborado Por: Luis Hendque Tupinanbe de A. Lins 

Fone/Fax: 3215-4010 

Celular: 99503-9815 

E-mail: luistins@procon.am.gov.br  

Arquivos Anexados: 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

AV. BRASIL S/N 

COMPENSA II -MANAUS - Amazonas 

CEP: 69038-110 

 

GRUPO 039 SERVIÇOS DE ACUA E ESGOTO -002 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Item 	 Valor Urinado 	 Quantidade 

1 - 000001-01 (ID -26614) SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, Descrição: 	 1600,00 	 12 serviço 
contratação de empresa concessionária para prestação de serviços de abastecimento 
de água potável, por rede pública de distribuição, para instalações prediais de Órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, no 
municiplo de Manaus, conforme Projeto Básico. 

Local Entrega: AV: ANDRÉ ARAÚJO N51500 ALEIXO. 

OBSERVAÇÃO 

ELEMENTOS DE DESPESA 

I 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

(44) Retornar (\ kLÍ  Imprimir [g] Fechar 

  

Napepailor bisca 	 Arrende 	GaIcuinclora 

https://www.e-compras.am.gov.br/mercatto/aplicacao/asp/seg/sistema.asp 	 31/07/2018 



-1•211.  skOlf IAM DE ESIADO DA IA/INDA 

Encerrar Henrittue Tupinanbà de A h Home t' Holt, e Suporte Empresa: GOVERNO DO ESTADO DO AVA2ONAS 	Uguano 
177.6610.169 

101 PES 0003/2018 
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eCompras Amazonas 
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Requisição $ Definição de Processos 1 Despacho de Processo de Compra 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA 

PROCESSO N° 
021701000009/2018 	 COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO 

NAD - N° 

EMPENHO - N° 

DATA: 31/07/2018 

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 

ORGÃO: 
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

CÓDIGO 
021702 

FONTE DE RECURSO 

1000000- Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 

ELEMENTO ESPECIFICAÇÃO 
SALDO 

ANTERIOR DEDUÇÃO ATUAL 

3.3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 19.200,00 

upimmibi 
Solicito de V. EM' autorização para que seja(m) adquirido(s) o(s) material(is) ou e ecutado(s) o(s) 	 Ass 	inancelraffl 
serviço(s) abaixo discriminados: em 	/ 	/ 

CHEFE DOO 	e ~ATIVO 

CADASTRO N° CREDOR 

ENDEREÇO 

ITEM UNIÓ QUART. 
VALOR 
UNIT. ESPECIFICAÇÃO VALOR 

TOTAL 

1 serviço 12 
R$ 

1.600,00 

SERVIÇO 	DE 	ABASTECIMENTO 	DE 	AGUA, 	Descrição: 	contrata* 	de 	empresa 
concessionária para prestação de serviços de abastecimento de água potável, por rede pública 
de distribuição, para instalações prediais de órgãos e entidades da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo Estadual, no município de Manaus, conforme Projeto Básico. 

R$ 
19.200.00 

EXPO IÇÃO DE MOTIVOS 
NUNCA HOUVE CONTRATO FORMALIZADO ENTREA PROCON-AM E MANAUS AMBIENTAL S.A 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO 

	

CONFERE: ema  /  o 	• 
Luls - 	•q.- 	• 

	

Asses 	A. 	15  
Inambá 
ceirartl 

SALDO ANTERIOR DEDUÇÃO SALDO ATUAL 

R$ 19.200,00 A l"'  

DESPACHO DA EXM°  SR. SECRETARIO DE ESTADO 

r _ ENCAMINHE-SE À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

E - AUTORIZADO A DESPESA, EMPENHE-SE 

AUTORIZ : eme( /Cri Ace) 

(IR) Retornar 

RN/coador 	 Correm 	aumta 	Agenda 	Calculador 

https://www.e-compras.am.gov.brimereatto/aplicacao/asp/segisistema.asp  

Imprimir 

pROCONIAM  

n$  tas_ 

"Iduc 
Ass. 
/2018 
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20 SEER( I Alua i)1 i siADO DA I Ali N UA 

Empresa: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 	U 	u: JALIL FRAXE CAMPOS 	IP: 177 66.15.1139 	h Horas 	Help e Suporte 	Encerrar 

I Requisição I Aprovação de Processos a Trata Exibição de Processos 

Processo Aprovado com sucesso. 

PROCESSO DE COMPRA - 021702.00000912018 

DADOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRA 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

AV, BRASIL, SIM 

COMPENSA II - MANAUS - Amazonas 

CEP: 69036-110 

Unidade Solicitante: 021702- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Unidade Interessada: 021702- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Data de Criação: 31/07/2018 15:23:12 

Criador Luis Henrique Tupinanbe de A. Uns 

Tipo do Processo: PES 

Status: Liberado 

Valor Total: 19.200,00 

Objeto do Processo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E 
ESGOTO, PARA ATENDER A SEDE DO PRCON-AM 

Razão do Pedido: NUNCA HOUVE CONTRATO FORMALIZADO 
ENTREA PROCON-AM E MANAUS AMBIENTAL S.A 

E 
Item 

1 - (ID-26614) SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 
Descrição: contratação de empresa concessionária para prestação 
de serviços de abastecimento de água potável, por rede pública de 
distribuição, para instalações prediais de órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, no 
mu:1108,10 de Manaus, conforme Projeto Básico. 

Local de Entrega: AV: ANDRÉ ARAÚJO N51500 ALEIXO, 

Requisição - PES 0003/2018 

Código 	 VI. Previsto 	 Quantidade 

000001-01 	1.600,0000 	 12 serviço 19.200,00 

VI. Total 

EP:11111110S de Despesa: 
3 3 90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA 
JURIDICA 

FONTES DE RECURSO 

1000000 - Recursos Ordinários -Recursos do Tesouro 

0 Retomar g) Imprimir 

 

coador 	 Ourrem 	Busca 	 0110.7115 	Caleuladme 

https://www.e-compras.am.gov.br/mercatto/aplicacao/asp/seg/sistema.asp  
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SÉCRETARIA DF F51ADO DA FAZENDA 

 

   

Empresa: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 	Usuário: JALILFRAXE CAMPOS 	IP: M.66.10.189 Is Home T' Help 3 Suporte 	Encerrar 

F Licitação F Anexo de Edital I Exibição do Anexo do Edital 

Anexo de Edital Liberado coin Sucesso para criação de Edital 

DADOS GERAIS DO ANEXO DO EDITAL 

Anexo de Edital .176271 

Data de Criação - 31/07/2018 15:33:03 

Responsável -JALIL FRAXE CAMPOS 

PrncesS os vinculados • 021702,000009/2018 

Anexo para SRP - Não 

Termo de Referéncia -Não 

Despacho Processo -Não 

Oficio Processo - Não 

Passo Irem CEM. • Não 

Titulo do Anexo - INEX 002/2016-FUNDECON 

Data de Liberação -3110712018 15:34:30 

Status • Liberado 

Arquivos anexos - 

ALERTA 

0(s) Projeto(s) Básico(s) ou Termo(s) de Referência(s) anexado(s) ao edital são de responsabilidade do elaborador do 
processo e deverão seguir fielmente as caracteristicas dos tens do e-compras e, guando houver, suas respectivas 
informações adicionais. 

ITENS DO ANEXO DE EDITAL 

Descrição do Item 
1 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUNID-26614) 
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. Descrição: 
contratação de empresa concessiondria pára prestação de 
serviços de abastecimento de água potável, por rede pública de 
distribuição, para Instalações prediais de órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, no 
municiai° de Manaus, conforme Projeto Básico. (ID -26614) 

Valor Unit 
1.1500,0000 

Otde 	Prazo de Entrega 
12 serviço 	60 Mas(es) 

Valor Total 
19.200,00 

10td de Itens: 

(Valor Total: 19.200,001 

[Total de Lotes: 11 
[Valor Total Estimado: 11 19.200,00 

ELEMENTOS DE DESPESA 

021702.000009/2018: 
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR1DICA 

LOCAIS DE ENTREGA 

Item 1: 12 serviço 
Entrega: AV:ANDRE ARAÚJO N°1500 ALEIXO. 

 

OBSERVAÇÕES DO ANEXO 

  

  

 

Curn,, 	 famS,:a 	 Acjailda 	 Calculadora 

https://www.e-compras.am.gov.br/mercatto/aplicacao/asp/seg/sistema.asp 	 31/07/2018 



Qtde de Itens .  
Total Estimado: 

 

II II 

  

19.200 019 

JUSTIFICATIVA 

A Justificativa não foi Informada no Anexo de Edital 

ELEMENTOS DE DESPESA 

AtArilla 	CalCuladura 

https://www.e-compras.am.gov.br/mercatto/aplicacao/asp/segisistema.asp  

eCompras Amazonas Página 1 de 1 

1 Requisição I SRP & BP 1 Licitação 1 Gerenciamento 1 Catálogo 1 Suporte 1 Gestão E  Cadastro I eRecebimento 1 Licit. Presencial 1 

"NIWSECRETARIA D ESTADO DA 1471.NDA 

Empresa: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 	Usuário: Luis Henrique Tupinenhe de A. 
P:177.66.10.109 Nome .1 801  2 suporte Encerrar 

Licitação h Edital de Licitação 	Exibição da Lista de Licitação 

Edital Liberado com sucesso. 

Licitação - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO [ INEX0002/18 ] (Disponível) 

Informações Gerais do Edital 

 

Informações Adicionais 

Repartição interessada • GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Resumo do Objeto - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

Identificador do Edital! Ato Convocatório - 1NEX0002/18 

Unidade Promotora • FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Licitação Internacional - Não 

Data de Criação -31/07/2018 - 15:51 

Data Div.IPublicaçao Efetiva -31/07/2018 15:01:00 

Data Limite Aves. Propostas -31/07/2018 15:02:00 

Data de Abertura de Propostas - 31/07/2018 16:03:00 

Encerramento -À ser definida pelo Responsável 

Documentos, Anexos e Oficios-Circulares do Editai - Não existe 
documento. 

Documentos Anexos do Edital - 

Adendos do Edital - Não existe adendos. 

Avisos do Edital- Não existem Avisos. 

Documentos Avulsos do Edital. il Não existem Documentos. 

Modalidade - Inexigibilidade 

Exclusiva para MEIEPP - Não 

Possui item CETIC- Não 

Objeto - Serviço 

Propostas / Lances por - Item 

Tipo de Análise - Preço 

Recebimento de Propostas - Sim 

Regime de Execução - Direta 

Local - Sistema e-Compras.AM 

Edital para SRP - Não 

Permite Publicação no Portal • Sim 

Comissão de Licitação 

Responsável - Luis Henrique Tupinanbã de A. Lins 
Auxiliar - Moyses mudo N. Marfins 

Auxiliar - ARTUR DA SILVA RAMOS 

Auxiliar - Edilberlo Souza dos Santos 

DEVOLVIDO PELO CEPO 

31/07/2018 15'59:52 - Devolvido pela UG.. 

ALERTA 

0(s) Projeto(s) Básico(s) ou Termo(s) de Referência(s) anexado(s) ao edital são de responsabilidade do elaborador do 
processo e deverão seguir fielmente as caracteristicas dos itens do e-compras e, quando houver, suas respectivas 
informações adicionais. 

E Esconder valores do edital 

OBJETOS DO EDITAL 

Descrição do Item 	 Valor UM 	Qtde 	Prazo Execução 

F 	1 -10 26614 - (ID-26514) SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 	1.600,0000 	12 serviço 	60 Mes(es) 
ÁGUA, Descrição: contrata* de empresa concessionária para 
prestação de serviços de abastecimento de agua potável, por 
rede pública de distribuição, para instalações prediais de Órgãos 
e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder 
ExecuUvo Estadual, no município de Manaus, conforme Projeto 
Básico. 

Valor Total 

19.200,00 

  



Encerrar h Nome ? Help 2  Suporte Empresa: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 	Usuário: Luis Henrique TupinanbA de A. 
IP: 177.66.10.189 

logo 1 Suporte I Gestão 1 Cadastre 1 eRecebimento 1 Licit. Presencial 1 Reflui ição 1 SRP & BP 1 Licitação 1 Gerencia mento 1 Ca 

SECRETARIA DE ESTADO DA fAZLNDA 

Carreio 	Busca 	Agenda 	Calculadora 

hnps://www.e-compras.am.gov.br/mercatto/aplicacao/asp/segisistema.asp  
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Licitação I Acompanhamento de Classificação Ir Ranking de Classificação das Propostas de Preço 

Finalização da Etapa realizada com Sucesso. 

Classificação das Propostas - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
	

Código do Participante: 

(Finalizada) 
	

1 

DADOS GERAIS DA LICITAÇÃO Data e Horário Padrão [31/07/2018j [18:13:44) 

Nome da Empresa: 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

R. Afonso Pena , 38 

Pç. 14 de Janeiro-Manaus-Amazonas 

CEP: 89020-000 

OBJETOS DISPONiVEIS PARA ANÁLISE 

Objeto 
	

Qtd Participantes 	Aprovados 

r Item 1 - (10-26614) SERVIÇO DE ABASTECIMENTO 
DE AGUA, Descrição: contratação de empresa 
concessionária para prestação de serviços de 
abastecimento de agua potável, por rede pública de 
distribuição, para instalações prediais de órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Estadual, no município de Manaus, conforme 
Projeto Básico. - (ID -26614) 

Reprovados 	Situação Avaliação 

O 	• Liberado 

ffit Retornar (t) Diligenciamento 	Limpar (El Marcar it Mapa (D Atas i 	i Reabrir fase 
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ECRÉIARIA DE ESTADO DA rAZENDA 

Empresa: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 	USIIINflO: Luis Hentique Tusnans, ire A 
IP• 1177.80.10.189 

.1 Flor Help L2 Suporte Encerras 

Licitação I. Lances 1 Fase Final è Operações Disponíveis 

Classificação final encerrada com sucesso 

Fase Final - INEX0002118 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (Finalizado) 

Data o Horário Padrão 131107120181(1 6,1 6:09] 

Legenda : 
Coluna 	• Melhor Proposta no momento 	 • Proposta não A a melhor no momento 
Melhor 

Sorteio: 	• Participante vencedor no sorteio 

Vencedor 	f• Proponente vencedor 

E Item 1 110-266141 SERVIÇO re. ABASTECIMENTO DE AGUA Descrição contratação de 
Situação-Encerrado com 
Vencedor 

MANAUS AMBIENTAL S.A. r 

Quantidades 
Dispon / Ajust 

12 serviço / 
12 serviço 

VL. Unir 	ML, Total 	
Melhor indice Preço  indico Técnico /ndico   Finai 
Valor 	 Pontuação 

1.600,0000 	19200,00 	• 	1,0000 	 0,5000 

8 Retornar O Atualizar 123 Marcar Item 	(J) Limpar Rem 

(el Mapa Ci Atas 	Histõdce Lances e Movimentação 

eCompras Amazonas 

  

‘‘occtu»  
os n 

NaveladOr Correis 	Susu 	Agsnda 	Calculadora 

1/07/2018 https://www.e-compras.am.gov.br/mercatto/aplicacao/asp/seg/sistema.asp  



ERRATA 
Na Nota de Empenho de n° 
2018NE00052 emitida na data de 
31/07/2018, ONDE SE LÊ "PRAZO DE 
VIGÊNCIA: De 01/08/2018 a 
01/08/2023". LEIA-SE: "PRAZO DE 
VIGÊNCIA: De 01/09/2018 a 
31/08/2023". 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
	

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora 

021702- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Número Documento 
2018NE00052 

Data Emissão 
31/0712018 

Gestão 

00007- FUNDOS 

Processo 

021702.00000912018 

NE Original 

Credor 
03264927000127- MANAUS AMBIENTAL SÃ 

Licitaçao 
6- InexigIvel 

Referência 
A4.25; caparei 8.666/93 

Evento 

400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 

3 - Global 

Valor 
6.400,00 

Unidade Orçamentária 	21702 	 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Programa Trabalho 	14.122.0001.2087.0001 	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia 

Fonte Recurso 	02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903944 	 Servicos De Agua E Esgoto 

L
,. Origem Nacional Município 	9999  - Estado 	 Origem do Material 

Convênio 	 Tipo de Empenho 	9 . Despesa Normal 

Eronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0,00 	Abril 	 0,00 

Maio 	 0,00 	Junho 	 0,00 	Julho 	 0,00 	Agosto 	 0,00 

Setembro 	 1.600,00 	Outubro 	 1.600,00 	Novembro 	 1.600,00 	Dezembro 	1.600,00 

Descrição dos Itens 

Unid. 
serviço 

Descrição 
26614 - (I0-26614) SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, Descrição.  contrafação de empresa 
concessionárla para prestação de serviços de abastecimento de água potável, por rede pública de istribuição, para 
Instalações prediais de drgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, no 
municIpIo de Manaus, conforme Projeto Básico. 

TERMO DE CONTRATO N°00212018 SEJUSC/FUNDECON/PROCON 
VIGÉNCIA: 01108/2018 A 01/08/2023 
EMPRESA: MANAUS AMBIENTAL S.A 
OBJETO: Prestação de Serviços de FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO para sede do PROCON-AM 
VALOR GLOBAL. R$ 96.000 (60 MESES( 
VALOR ATÉ DEZEMBRO DE 2018. RS 8.400 
FUNDAMENTO LEGAL: Podaria de Inexigibilidade N°005/2018/fundecen 
Publicado no DOE: 20/07/2018 Pag.06 MARCA: NA 

	

Qtde 
	

Preço Unitário Preço Total 

	

4 
	

1,600.0000 	6.400,00 

Certificados: 
Certificados: 

raxe Campos 
Ordenador de Despesas 

FUNDECON IAM S'S078 li. putofin 
i Luis Henrique 	olá 

Assessor Adm F encalmai 
PROCON 1 FUNDECON 

       

Saldo Anterior: 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

26.000,00 	 Valor do Empenho: 

30/08/2018 	 Local de Entrega: 

Usuário Operador da NE: 

6.400,00 	 Valor Disponível 	 19.600,00 

AV: ANDRE ARAUJO N°1500 -ALEIXO 

LUIS HENRIQUE TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE Ur S  PROCON/AM 
FIS N°  4 2  

   

   

     

     

nelNes rin 

    

  

-1.4.14.2pytis2ki 

ASS. 
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da Câmara 	José Ricardo dos S. Neto 
residente 	 Diretor Adm./Financeiro 

e 

da Câmara 
r dente 

Manaus, sexta-feira,20 dejulho de 2018 I Publicações Diversas I Pág. 5 

destina tão somente a atender a situação emergencial por periodo de 90 
dias:Considerando a justificativa da escolha da contratada as /is. 16-Ececore 
Considerando que o preço constante da proposta apresentada pela empresa 
as fls. 16- Fcecon está compativel com os preços praticada no mercado, 
conforme os documentos presentes a fls. 16- Fcecon;Considerando 
finalmente o que consta do processo 549/2018-Feecon;Resolve:1— Declarar 
dispensável o procedimento licitatorio. nos termos art. 24, inciso IV, da Lei n° 
8.666/93, a aquisição de Melão De Sunitinibe empresa Oncoprod para o 
periodo de 90 dias;11 - Adjudicar o objeto da dispensa em questão pelo valor 
global de RS 1.052.541,00 (hum milhão, cinquenta e dois mil e quinhentos e 
quarenta e um reais).Cientifique-se. cumpra-se e publique-se.Gabinete da 
Diretora Administrativa e Financeira da Fundação Centro de Controle de 
Oncologia do Estado do Amazonas. 

tg,  -191P-‘90a 

Clizaneth Guimarães'eavalcanti Campos 
Diretora Administrativa e Financeira 

Ratifico a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei n°5.566 de 21 de junho 
de 1993. alterada pela Lei n°8.553 de 08 de junho dei994. de acordo com as 
disposições acima citadas. Gabinete da Diretora Presidente da Fundação 
Centro de Controle de Oncologia do Estado DoAmazonas. 

Manaus. 16 de julho,de 2018. 

Ana Palite.  	emegjelUS dos Santos 
Diretora Presidente 

COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS — CIGÁS 
CNPJ: 00.624.964/0001-00 

TOMADA DE PREÇOS N. 00312016— CPUCIGÁS 
Em conformidade como procedimento licitatório, na modalidade Tomada de 
Preços n. 003/2018— CPL/CIGAS e aos termos do Processo Administrativo n. 
052/2017 — CIGÁS, a Diretoria Executiva da CIGÁS RESOLVE: I — 
HOMOLOGAR o procedimento I icitatário realizado pela Comissão 
Permanente de Licitação; II — ADJUDICAR o objeto da licitação á empresa 
licitante vencedora PROPAG TURISMO LTDA. —EPP, inscrita no CNPJ sob o 
ri. 13.353.495/0001-84. no valor globã estimado de R$ 284.581.00 (duzentos 
e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais), no percentual de 
desconto de 10% (dez por cento). com prazo de vigência de 12 (doze) 
meses. 
Manaus. 28 clejunho de 2018. 

COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS — CIGÁS 
CNPJ: 00.624.964/0001-00 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 
029/2017 

OBJETO: Alteração contratual referente à modificação do projeto eiou das 
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, visando 
atender a demanda atual de cortsumo de gás natural, tomando, portanto, 
necessários os ajustes para mais e para menos nos quantitativos previstos na 
Planilha de Preços Unitários, ocasionando no ajuste da extensão da rede em 
PEAD (nos diâmetros de 32mm, 63mm e 11Dmm) e aço (nos diâmetros de 6", 
4", 3". 2'. 1". 114-.14' e 3,4"), bem como retificar o nome da empresa contratada, 
sem alterar, contudo.° valor e o prazo de vigência do contrato, 
Contratada: TECMASTERENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 
Manaus. 16 dejulho de 2018. 

ti o 	v 0%. cyn 

CSovis Correia Junior 
Diretor Técnico e Comercial 

COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS — CIGÁS 
CNPJ: 00.624.964/0001-00 

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N. 017/2018 
Objeto: Fornecimento de tubos de READ (Polietileno deAlta Densidade)—PE 
100. 
Contratada: POLIERG INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. 
Valor: R$433.120,00 (quatrocentos e trinta e três mil e centoe vmte reais). 
Prazo de vigência: 120 (cento e vinte) dias. 
Manaus, 19 de junho de 2018. 

,D 	Én". 

Hsaid5B94a da Câmara 	Clovis Correia Junior 
r sidente 	Diretor Técnico e Comercial 

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL — FMT-HVD 
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
O ORDENADOR DE DESPESA DA FMT-HVD no uso de suas atribuições 
legais: CONSIDERANDO o teor do Relatório apresentado pela Comissão 
Geral de Licitação — CGL no Processo n° 00308/2018-FMT,HVD 
(0016426/2018-CGL), referente ao Pregão Eletrônico n°740/2018 — CGL. 
CONSIDERANDO, ainda a inexistência de qualquer recurso pendente no 
Processo; RESOLVE: I - HOMOLOGAR a decisão da Comissão Geral de 
Licitação - CGL. II — ADJUDICAR em favor da empresa: SERV 
CONSTRUTORA LTDA, com o valor total de R$ 90.000,00 (Noventa mil 
reais). ORDENADOR DE DESPESA DA FMT-HVD, em Manaus, 19 de Julho 
de 2018. 

ti Fláviol vedo de Lima 
Orden dor de Despesa 

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL-FMT-HVD. 

PORTARIA N°. 00158/2018-GDP/FMT-HVD. 

O Diretor Presidente da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira 
Dourado no uso das atribuições legais, e Considerando o que consta no 
Processo n°002861/2018-FMT-HVD. 

RESOLVE: 

I — CONCEDER, pelo periodo de (01) ano, a contar do dia 01/07/2018 a 
01/07/2019. Licença para Tratamento de Interesses Particulares para o 
servidor Elvis Gilberto Cabrera Tafur — Médico desta Fundação de 
Medicina Tropical, matricula n°155.979-0E, de acordo como art. 75, da Lei 
1762 de 14.11_88 Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do 
Amazonas. 
II - CIENTIFIOUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
Gabinete do Diretor Presidente da Fundação de Medicina Tropical — FMT-
HVD, em Manaus, 18 de julho de 2018. 

Dorlii1us Viniti de Farias Guerra 

ORG 	. FUNDECON/FUNDO ESTADUAL DE DEFESA 
II 	DO CONSUMIDOR 

PORTARIA N° 005/2018/FUNDECON 

O CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO 
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR — FUNDECON, no 
uso de suas atribuições legais, e; 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da contrafação da empresa para a 
prestação de serviços de abastecimento de água potável pelo período de 60 
(sessenta) meses, para a sede do PROCON - Programa Estadual de 
Orientação e Defesa do Consumidor por Intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, por meio do 
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor— FUNDECON, localizado nesta 
ddade, no endereço da Av, André Araújo n° 1500 Aleixo. Cep 69060-000, 
Manaus-Am. 
CONSIDERANDO que o artigo 25, caput. da Lei n°8.666, de 21 de junho de 
1993, e alterações, dispõe que é inexigivel a licitação quando houver 
inviabilidade de competição. 
CONSIDERANDO que a empresa MANAUS AMBIENTAL S/A tem o 
monopolio na prestação dos serviços publicos de abastecimento de água 
potável e de esgotamento sanitário na cidade de Manaus, em razão de 
Contrato de Concessão pelo Poder Concedente Municipal: 
CONSIDERANDO finalmente, o Projeto Básico e demais informações 
constantes no Processo n° 021702.000009/2018/SEJUSC/FUNDECON, 

RESOLVE: 
I. DECLARAR inexigivel o procedimento liotatório, nos termos do art. 25, 
caput. da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, para 
contratação, por 60 (sessenta) meses, da empresa MANAUS AMBIENTAL 
5/A, CNPJ 01264.927/0001-27. 

ADJUDICAR o objeto da InexigIbilldade em favor da empresa mencionada, 
pelo valor global estimado de R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais). 

Marimba A. 	Liba 
Chefe do Departamento Administrativo Financeiro 

Diário Oficial do Es ado do Amazonas 
p Ro et? 

AsS. 
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DE ACORDO. RATIFICO a presente °solução nos terrnos de art. 26 da Lei 
566 dr, 21 de junho de 1993 e suas altera' ões pastor iorei-; 

Fraxe Campos 
  stor - PROCONiAM 

GABINETE DO PROCON/AM 
Manaus, 19 de Julno 2013. 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA — 
SPF 

PORTARIA N°. 57/2018-GS/SPF 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE 
POLITICA FUNDIÁRIA, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas no Regimento Interno, aprovado pela Lei Delegada n'. 83, de 18 de 
maio de 2007; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei 2354/2002, a qual 
regulamenta o artigo 1:4 da ConsRuição do Estado ao Amazonas, dispondo 
sobre aquisição, destinação, utilização, regularização, allenação dos bens 
'moveis do Estado doArnazonas; 

CONSIDERANDO a expedição do Titulo Definitivo n°. 
001688 em favor da Sra. Georgina Gouvea, em 23 de julho de 2007. referente 
ao imóvel localizado na Margem Direita da Estrada de Autazes (AM-254), 
Município deAutazes/AM, com área de 28,7750ha e perimelro de 2.647,99m; 

CONSIDERANDO a necessidade de cancelamento do Titulo 
Definitivo, tendo em vista ser constada a expedição de outro documento 
titulatório em favor da Sra. Georgina Gouvea, -e.terente à mesma área, bem 
como es fundamentos juridicos constante no PARECER Nr. 664/2018-
ASJUR; 

PESO( VE 

CANCELAR o Titulo Definitivo rf 001658 em favor da Sra. 
Georgina Gouvea. em 23 de julho de 2007, referente ao imóvel localizado na 
Margem Direita da Estrada de Autazes (AM-254), Municipio de Autazes/AM, 
com areacie28,7750ha e petimetrede2.647.99m: 

Esta Portaria 2ntra em vigor, a partir desta data, revogadas as 
disposições em contrário. 

REGISTRE-SE.PUBLIQUE.SE  E CUMPRA-SE. 

GABIENTE DA SECRETÁ DE EST DO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA. em 
16 de julho da 2018. 

PAULA ANDREA (ANZLER SOARES 
Secretária de Estado. de Pdltica Fundiária 

POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS 
Resenha do 19 de julho de 2018 
PORTARIA n.35/CFACP-PMAIV1/2018 
Divulgação do Resultado dc Exame Toxicologico e convocação para a 
entrega de documentos em cumprimento a decisões judiciais. Referência. 
Edital n. 01 e 02/2011 /PMAM de 02 de fevereiro de 2011.0 COMANDANTE' 
GERAL DA POLICIA MILITAR DO AMAZONAS, no uso de suas atnhuições 
legais, CONSIDERANDO o resultado da JOIS/PM,PM. CONSIDERANDO as 
decisões judiciais proferidas na Ação Ordinária n°  0615214-
06.2014 .8.04.0001 e na Ação cominateria n° 0637376- 

87.2017.8.04.0001.RESOLVE: Art. 1° DIVULGAR o nome dos candidatos 
consideradosAPTOS na entrega do Exame Todcologico, na condição de sub 
judice: 

Edital 01 - Curso de Formação de Soldados 

a) Masculino: 

Inscrição Nome 	 l Class 
2042894 L IJIZ RICARDO DE SOUZA CASTRO 1979 

2172275 ANTONIO CLENILTON FERREIRA DA 
CONCEIÇÃO I 	5325 

Art. 2° CONVOCAR os candidatos relacionados rio artInto 1"a comparecerem 
na Diretoria de Pessoal da Ativa - OPA localizada no Comando Geral da 
MOAM. na  Rua Benjamin Ccnstant, SN', Patronato, CEP: 59053-010. 
Manaus/AM. no dia 23 de julho de 2018, às 8 horas, para realizarem, na 

condIçao de sub palco, a entrega de todos os documentos previstos no item 
17 do edital de regênca. 
Gaoinete do Comaneanto-Goral da P icia Militar do Amazonas, 19 de julho 
de 2018. 

Coma n -Geral da PMAM 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUVENTUDE, ESPORTE E 
LAZER — SEJ EL 

EXTRATO n° 127/2018 
ESPÉCIE: Teimo de Contraio de Locação Oneroso n° 049/2018-SEJEL. 
PARTES: SEJEL e SERGIO SEIXAS TAVARES. OBJETO: Constitui o objeto 
da presente PERMISSÃO DE USO DECORRENTE DE LOCAÇÃO, a titulo 
precano, oneroso e intransferivel, a utilização do espaço ARENA AMADEU 
TEXEIRA para uso exclusivo á realização da • ESCOLINHA OFICIAL DE 
EUTSALCT FALCÃO 12 MANAUS', nos dias de Segundas, Quartas e Sextas 
- feiras da semana, de 08:30 horas ás 11:00 horas e 14:00 às 17:00 horas. 
VALOR.  Fica definido RS 2.250.00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais) a 
titulo de pagamento mensal para uso do espaço, valor este referente a um 
mês de evento 4 a disposição de 20 (vinte) bolsas para alunos amazonenses 
hipossuficientes, em conformidade com oArtigo 10' da Portaria n` 001/2018 - 
SEJEL.. DATA DE ASSINATURA: 19/07/2015. VIGÊNCIA: 31/12/2018: 
PROCESSOADMINISTRATIVO: 027101.002877/2018. 

Manaus, 19 de julho de 2018. 

,t4.,  d 
MANOEL FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA 

Secretario de Estado de Juventude, Esporte e Lazer 

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL 

DO ESTADO DO AMAZONAS — ADAF 
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

N°04/2015 

ESPÉCIE. Termo Aditivo. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2018. PARTES 
CONTRATANTES: ADAF e a ECT- EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS 
E TELÉGRAFOS. OBJETO:Tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do 
contrato original por mais 12 (doze) meses, de acordo na Cláusula Sétima do 
Contrato Primitivo, cora acréscimo de 4,2712% VIGÊNCIA:Inicio 
15/07/2018. Término: 15/07/2019. VALOR: O valor global do contrato é deRS, 
152.069,28 (cento e cinquenta e dois mil sessenta e nove reais e vinte e oito 
centavos)DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da 
execução do presente TERMO ADMVO, correrá da Dotação Orçamentária 
U.O. 18202; P.T. 20.609.3277.2524.0001, ND. 33903947; Fonte: 02010000, 
tendo sido ernrida a Nota de Empenho ric 2018NE00812 em 05/07,2018 no 
valor de RS '0.00866 idezenove mil Porto reais e sessenta e seis centavos). 
As despesas restanas ocorrerão â oca,ita da dotação que for consignada no 
orçamento vindouro FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo 
n°01.03.018202.00001242.2018-09F._ 

41-4 / 
	 Manaus/AM 17/07/2018, 

. , 	- 	j 

SER 	 M 12 
,/ 

Dirt,4r.Presidené 
ADAF 

ERRATA que se faz a fim de (egularizar situação Funcional do Sr. Luiz 
Filipe Ferreira Maura, que exerceu cargo de Provimento em Comissão desta 
Ca, havendo incorreções nas Portarias de concessão e transferência de 
férias publicadas no Diário Oficial do EstadodoAmazonas. 

Portaria Onde 
se lê Lela.se 

N°027/2014-GPC,GL,00E de 0902/14 2013 2014 
N°069/2014-GP/CGL,DOE de 06/05/14 2013 2014 
N0239/2014-GP/CAOE de 06/01/15 2013 2014 

CIENTIFIQUE-SE, CU 
GABINETE DO PRES 

PRA 
E 

E E PUBLIQUE-SE. 
DA CO 	- 	GERAL DE LICITAÇÃO DO 

PODER EXECUTIVO. n 1 2018. 

VIC R FA 1 S4ARES IPRIANO 
Presidente da C ,iss ai d ção do Podei Executivo 

Diário Oficial do Estado do Amazonas 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

TERMO DE CONTRATO N° 002/ 2018. 

Termo de contrato n° 002/2018 que entre si 
celebram o ESTADO DO AMAZONAS por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO 
DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA, por meio do fundo estadual de 
defesa do consumidor - FUNDECON e a 
empresa MANAUS AMBIENTAL S/A 
visando à contrafação dos serviços de 
abastecimento de água e ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO. 

Ao 01 (primeiro) dia do mês de setembro de 2018, nesta cidade de Manaus, na sede do 
PROCON/AM, presentes o ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da 
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, 
situado à Rua Bento Maciel, 02, Conjunto Celetramazon, Adrianópolis, CEP: 69057-300, 
em Manaus, criada pela Lei N.° 4.163 de 09 de março de 2.015, neste ato representado por 
sua Secretária Titular, a Sra. Jackeline Tavares da Silva, brasileira, portadora da RG n.° 
1876899-7 SSP/AM e CPF n.° 867.354.202-25, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua 
Araújo Filho, n° 303, Bairro São Francisco, CEP: 69079-010 e por meio do FUNDO 
ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-FUNDECON, situado à Av. André 
Araújo, 1.500, Bairro do Aleixo, CEP: 69.060-000, ora representado pelo Ordenador de 
Despesas do FUNDECON, o Sr. Jalil Fraxe Campos, brasileiro, casado, advogado, 
portador da RG n.° 2021592-4 SSP/AM e do CPF n.° 929.896.672-53, residente e 
domiciliado nesta cidade, na Avenida Humberto Calderaro Filho, n° 830, CEP: 69057-015 
nomeado pelo Decreto Governamental de 25 de Junho de 2018, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa MANAUS AMBIENTAL, 
sociedade anônima fechada, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do 
Estado do Amazonas sob o NIRE 13.300.005.424, inscrita no CNPJ sob n° 
03.264.927/0001-27, com sede na Rua do Bombeamento, n° 01, Compensa I, Manaus/AM, 
CEP 69.029-160, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr. Renato Médicis Maranhão Pimentel, inscrito no CPF/MF 
019.247.934-60, portador do RG n° 4798481 SSP/PE, e pelo Sr. Antônio Donizeti 
Guerrero, portador da Cédula de Identidade RG n.° 12.399.769 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o n.° 980.766.988-04, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, em conformidade com seu Estatuto Social e com base na 
Portaria de Inexigibilidade n° 005/2018, publicada no Diário Oficial, Manaus, sexta-feira, 20 
de Julho de 2018 da Edição 4406, pág. 5 tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo n° 009/2018/FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO consumidor — 
FUNDECON/AM doravante referido por PROCESSO, resolvem celebrar o presente 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E [ESGOTAMENTO SANITÁRIO], confo pp  
padrão, aprovada pela Procuradoria Geral do Estado - PGE, e por meio do arecer 

en imiAm  

138/2014, e que será regida pelas normas da Lei federal n.° 8.666/93, e alteraçõ 
n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, pelo Decreto Municipal n° 1.612, de 18 '- 
2012 e demais normas que regem a matéria, composto pelas seguintes cláusulas e 
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CLÁUSULA PRIMEIRA — NOMENCLATURA TÉCNICA 

Para a perfeita inteligência e maior precisão da terminologia técnica usada neste 
instrumento, fica acertado entre as partes os conceitos dos seguintes termos e expressões: 

Água Potável - É aquela com qualidade adequada ao consumo humano e que atende às 
exigências do Contrato de Concessão. 

Área Atendida - Área urbana que dispõe de redes de distribuição ou de esgotamento 
sanitário aprovadas pela Concessionária. 

ARSAM — Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do 
Amazonas. 

Captação — Conjunto de estruturas e dispositivos constituídos ou montados junto a um 
manancial, para suprir um serviço de abastecimento público de água destinada ao 
consumo humano. 

5. Cavalete ou Quadro de Hidrômetro — Dispositivo padronizado para instalação de 
hidrômetro ou limitador de consumo, integrante do ramal predial de água. 
Cliente - É o usuário do serviço, isto é, a pessoa física ou jurídica, particular ou pública, 
que recebe os serviços da Concessionária, quer seja proprietário, consórcio de 
proprietários, possuidor de fato, ou de direito, de imóvel ligado à rede de água e/ou 
esgoto, ou que se localize em rua ou logradouro onde exista canalização de água e/ou 
esgoto, e cuja matrícula se encontre cadastrada no Cadastro de Clientes da 
Concessionária. 

Cliente Factível - Aquele que não está ligado ao(s) serviço(s) de água e/ou esgoto e se 
encontra dentro da área atendida. 

8. Concessionária — prestadora dos serviços de saneamento, em caráter exclusivo, no 
Município de Manaus, em razão do Contrato de Concessão. 

Consumo Faturado de Água — Volume de água, expresso em m3, correspondente ao 
valor mensal faturado, definido a partir da leitura do hidrômetro, estimativa de consumo 
e/ou consumo arbitrado. 

Consumo Medido — Volume de água, expresso em m3, registrado através de hidrômetro. 

Conta/Fatura Mensal — 
Documento hábil para cobrança e pagamento de débito 

contraído pelo Cliente, correspondente ao valor da prestação de serviços. 
Contrato de Concessão — Contrato firmado entre a Concessionária e o Poder 
Concedente, para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário do Município de Manaus, seus anexos e aditivos. 

 13. Controle da Qualidade de Água de Abastecimento Público — É o conjunto dç 
metodologias e atividades executadas pela Concessionária para controlar a potabilidaW da água. 

Aline Alc ta 
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Declaração de Aprovação de Projeto - É o documento expedido pela Concessionária, 
com validade pré-estabelecida, no qual declara-se não existir oposição ao projeto 
elaborado pelo empreendedor, seja como sistema isolado ou como sistema para 
interligação à rede operada pela Concessionária. 

Declaração de Regularidade Definitiva - É o documento expedido após 6 (seis) meses 
da expedição da Declaração de Regularidade Provisória, se não detectada nenhuma 
irregularidade pela Concessionária. 

Declaração de Regularidade Provisória - É o documento expedido pela 
Concessionária, após a fiscalização, comprovando para fins diversos, que o 
empreendedor executou as obras dos sistemas de abastecimento de água potável e/ou 
esgotamento sanitário, de acordo com as Normas da ABNT e da Concessionária. 

Declaração de Viabilidade - É o documento, com validade pré-estabelecida, no qual a 
Concessionária informa ao Empreendedor, da eventual disponibilidade, de prestação 
dos serviços de água e de esgotamento sanitário em condições de satisfazer a demanda 
solicitada. 

Derivação ou Ramal Predial de Água Externo - É a canalização compreendida entre 
o registro ou o hidrômetro da Concessionária e a rede pública de água, ou, na ausência 
destes, o alinhamento do imóvel e a rede pública. 

Derivação ou Ramal Predial de Esgoto Externo - É a canalização compreendida entre 
a caixa da Concessionária e a rede pública de esgoto. 

Dispositivo Limitador de Consumo - É o dispositivo instalado na rede ou no ramal 
predial de água para limitar o consumo de um determinado imóvel. 

Economia Comercial - É uma unidade de consumo, para efeito de faturamento da 
Concessionária, destinada ao exercício de atividades comerciais e de serviços com fins 
lucrativos, que utiliza a água para finalidades sanitárias, abastecida com uma ou mais 
ligações. 

Empreendedor - Proprietário e/ou responsável pelo empreendimento. 

Empreendimento - Construção destinada a abrigar qualquer atividade humana. 

Esgoto Sanitário - Despejo líquido constituído de esgotos domésticos e industrial, água 
de infiltração e a contribuição pluvial parasitária. 

Fossa Séptica - Unidade de sedimentação e digestão, destinada ao tratamento dos 
esgotos sanitários. 

Hidrante - É o aparelho de utilização apropriado à tomada de água instalado na rede 
distribuidora de água, para combate a incêndio. 

Hidrômetro ou Medidor - É o aparelho destinado a medir o consumo de água, de 
acordo com as normas da ABNT. 

Imóvel — Área de terreno com ou sem edificação. ro INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade IndustráliaessApmal 
Instalações Hidrosanitárias — Conjunto constituído do ramal predial interno e das

I  

 
instalações de água e esgoto internos dos empreendimentosi 
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2 10 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Lacre — Dispositivo que controla intervenções irregulares nos equipamentos e 
instalações da Concessionária (hidrômetros, hidrantes e outros). 

Ligação Predial de Água e/ou Esgoto - É a instalação da tubulação e seus acessórios 
que permite a efetivação do abastecimento de água potável e/ou coleta de esgoto. 

Ligação Provisória — É a ligação concedida ao Cliente por prazo determinado. 
Multa - Valor devido pelo Cliente, estipulado pela Concessionária, em razão de 
descumprimento de normas previstas neste instrumento. 

36. Poço ou Obra de Captação — É qualquer obra, sistema, processo, artefato ou sua 
combinação, empregados pelo homem com o fim principal ou incidental de extrair água 
de um manancial, superficial ou subterrâneo. 

Poder Concedente — É o Município de Manaus. 

Reajuste Ordinário: índice de reajuste tarifário composto do IGP-M do mês anterior a 
data do reajuste acrescido do índice definido pelo Poder Concedente, conforme contrato 
de concessão. 

Redes Distribuidora e Coletora - É o conjunto de canalizações e de peças que 
compõem os sistemas público de distribuição de água e de coleta de esgoto operados 
pela Concessionária. 

Serviços de Saneamento — São os serviços de abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário prestados pela Concessionária nos termos do Contrato de 
Concessão. 

Sistema de Abastecimento de Água Potável - Conjunto de unidades operacionais 
como captação, canalizações, estações de tratamento, reservatórios, elevatórias e demais 
instalações de propriedade ou operado pela Concessionária, destinado ao abastecimento 
de água potável. 

Sistema de Esgotamento Sanitário - Conjunto de unidades operacionais como 
canalizações, estações de tratamento, elevatórias e demais instalações de propriedade ou 
operado pela Concessionária, destinado ao esgotamento dos refugos líquidos. 

43. Supressão da Ligação - Retirada física do ramal predial e/ou cancelamento das 
relações contratuais Concessionária-Cliente, em decorrência de infração às normas da 
Concessionária, e/ou a pedido do Cliente. 

Tabela ou Estrutura Tarifária - Conjunto de faixas de consumo, segmentado por 
categoria, que visa a determinar o valor da conta da prestação de serviços. 

Tarifas - Conjunto de preços estabelecidos pela Concessionária e aprovados pelo Poder 
Concedente. 

46. Tarifa Mínima - Valor mínimo que deve pagar o Cliente pelos serviços de 
abastecimento de água potável e/ou esgotamento sanitário, de acordo com o presente 
contrato. 

47. Valor Faturado de Esgoto - Valor do serviço de esgo 
do consumo de água medido. ento sanitário definido a arr#)  

A t i ne Alcâka 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Por força deste instrumento, a CONTRATADA se obriga a prestar à CONTRATANTE os 
serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, nas dependências das 
unidades usuárias localizadas em Manaus, nos endereços abaixo relacionados pertencentes à 
PROCON - FUNDECON, em conformidade com o detalhamento contido no Projeto 
Básico constante do Processo n°  021702.000009/2018/SEJUSC/FUNDECON, que passa a integrar o 
presente instrumento como se nele estivesse transcrito: 

Unidades Usuánas 

 

Endereço 

 

6338336 

  

Av André Araújo N1500 — Aleixo — CJ Morada do Sol - Manaus 

 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

1 — Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Projeto Básico; 

2 — Submeter à CONTRATANTE, por escrito, solicitação para a retirada de quaisquer 
equipamentos de suas dependências, bem como proceder à sua devolução no prazo fixado; 

3 — Prestar os serviços de modo a atender as necessidades da CONTRATANTE, 
correspondendo às exigências de qualidade, continuidade, regularidade, eficiência, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, segurança e modicidade das tarifas; 

4 — Dar manutenção preventiva e conetiva aos equipamentos e bens vinculados à prestação 
dos serviços, excetuando as instalações internas da CONTRATANTE, resguardando de 
qualquer forma, o funcionamento dos serviços prestados; 

5 — Receber as solicitações e reclamações relacionadas aos serviços prestados 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. 

6 — Prestar, imediatamente, todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, 
salvo quando implicarem em indagações de caráter especializado, hipótese em que serão 
respondidas no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas; 

7 — Processar e atender eventual contestação do débito da CONTRATANTE, na forma 
escrita, ou ainda por qualquer meio de comunicação, desde que formalizada dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias. 

8 — Entregar à Secretaria de Estado da Fazenda, através da Coordenadoria de Compras e 
Contratos Governamentais - CCGov, em meio eletrônico, mensalmente, até o dia 15 de cada 
mês, Relatório de Faturamento contendo informações de consumo e tarifas aplicadas pa. 	tai n us 

cada uma das matriculas ou ligações. 
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Contratos Governamentais - CCGov, em meio eletrônico, mensalmente, até o dia 15 de cada 
mês, relatório de inadimplência e relatório de faturas pagas / não pagas / contestadas / 
prorrogadas / canceladas / reemitidas. 

10 — Manter atualizadas as informações de certidões de regularidade fiscal no CCF — 
Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amazonas. 

§ 1°. A CONTRATADA é única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados direta e indiretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços objeto deste 
contrato, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e 
seus sucessores. 

§ 2°. A CONTRATADA é também responsável por todos os encargos e obrigações 
concernentes às legislações social, trabalhista, tributária, comercial, securitária ou 
previdenciária, que resultem ou venham a resultar da execução deste contrato, bem como 
por todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários 
extraordinários (diurno ou noturno), inclusive iluminação, despesas com instalações e 
equipamentos necessários aos serviços e, em suma, todos os gastos e encargos com 
materiais e mão-de-obra necessários à completa realização dos serviços. 

§ 3°. A CONTRATADA obriga-se a afastar qualquer empregado ou funcionário seu, do 
local dos serviços, cuja presença, a juízo da fiscalização, seja considerada prejudicial ao 
bom andamento, regularidade e perfeição dos mesmos. 

§ 40. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos decorrentes das 
legislações mencionadas no parágrafo segundo, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento. 

§ 5°. Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo 
de 6 (seis) dias, contados da notificação à CONTRATADA do ato administrativo que lhes 
fixar o valor, sob pena de multa diária de 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal 
estimado do presente Contrato. 

§ 60. Nos casos de necessidade de interrupção do abastecimento de água da 
CONTRATANTE, quando de manutenção preventiva, reparos de rotina, alterações ou 
substituições de equipamentos de materiais no sistema da Concessionária, ou serviços que 
impeçam o funcionamento, no todo ou em parte, de suas instalações de produção, 
transformação, transmissão ou distribuição de água, a CONTRATADA dará prévio aviso à CONTRATANTE, sendo tais interrupções estabelecidas de comum acordo entre as partes. 

§ 70
. Não se caracteriza culpa da CONTRATADA, danos, prejuízos ou acidentes 

conseqüentes de mau estado de conservação, funcionamento ou por qualquer outro problema 
advindo das instalações hidráulicas da CONTRATANTE. ro 

Aline AI n t; 
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CLÁUSULA QUINTA — DA MEDIÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO 

1 - A medição dos consumos de cada prédio será feita através de hidrômetros, com leituras 
mensais, compreendendo o período de 30 dias para faturamento. 

2 - Os hidrômetros, que são de propriedade da CONTRATADA, deverão ser previamente 
testados pelo INMETRO. 

CLÁUSULA SEXTA — DA VIGÊNCIA • 

O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e regulará as condições de 
abastecimento de Água e esgotamento sanitário ao CONTRATANTE, pelo prazo de 60 
meses. 

Parágrafo único. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização 
da autoridade superior, este prazo poderá ser prorrogado por até doze meses, conforme 
autoriza o § 4° do art. 57 da Lei federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1 - As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta do orçamento do 
Fundo Estadual de Defesa do Consurnidor/Fundecon sob a seguinte classificação: programa 
de trabalho n.° 14.122.001.2087.0001- unidade orçamentária 21702, fonte de recurso 201, 
tendo sido emitida em 31/07/2018, a nota de empenho estimativa n° 2018NE00052, no valor 
estimando de R$ 6.400, 00 (Seis mil e quatrocentos reais). 

2 — Os recursos orçamentários estimados serão utilizados pelo CONTRATANTE 
exclusivamente na liquidação e pagamento deste Contrato. 

Parágrafo único. Será providenciada pelo CONTRATANTE a cada início de exercício, 
dotação orçamentária própria para a sua respectiva cobertura. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PREÇO E DAS TARIFAS. 

1 - A despesa mensal estimada é da ordem de RS 1.600,00 perfazendo total de R$ 96.000,00 
em 60 meses. 

2 - A Estrutura Tarifária aplicada será aquela estabelecida na Cláusula 11 e Anexo III do 
Contrato de Concessão, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas 
no dia 18/07/2000, bem como, nas alterações previstas na cláusula 5' do Quarto Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão firmado em 17 de maio de 2012, entre a 
CONTRATADA e o Poder Concedente Municipal. 

3 - De acordo com a legislação e demais normas vigentes, a tarifa para o cálculo das fatut.) 
de água e/ou esgoto será a que estiver homologada pela ARSAM em vigor na ocasikiopua A I c 
a CONTRATADA. Todos os ajustes tarifários que venham a ser fixados para' 3LEP )92  
CONTRATADA serão aplicados ao faturamento, em conformidade com a 
específica e demais normas em vigor. 
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CLÁUSULA NONA — DO FATURAMENTO 

1 - O faturamento do consumo será feito mensalmente, pela CONTRATADA, ficando 
entendido desde já que será considerado como demanda faturável mensal o consumo de 
água, registrado no hidrõmetro num período de 30 dias, acrescido da tarifa de esgotamento 
sanitário, se houver rede coletora. 

2 - As faturas apresentarão todos os detalhes para que os cálculos possam ser conferidos. 
Entretanto, os prazos para pagamentos não serão afetados por eventuais questionamentos 
entre as partes, devendo a diferença a favor de quem de direito, quando houver, ser paga ou 
devolvida por processamento independente, tão logo seja apurada. 

3 - Deverão ser aplicados no faturamento os tributos e demais encargos previstos na 
legislação e norma em vigor na época, os quais incidirão sobre os valores constantes na 
fatura. 

4 - As faturas entregues pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, por força do presente 
contrato, serão consideradas devidas a partir da sua apresentação. 

CLÁUSULA DÉCIMA — Do PAGAMENTO 

1 - O pagamento será efetuado mensalmente mediante Nota Fiscal / Fatura Conta de Água! 
Fatura Agrupada e detalhamento do consumo apresentados ao CONTRATANTE, em papel 
e/ou meio eletrônico, em até 20 (vinte) dias úteis antes da data de vencimento. 

2 - Caso a Nota Fiscal / Fatura Conta de Agua / Fatura Agrupada e o detalhamento do 
consumo não sejam entregues no prazo estabelecido, fica a CONTRATADA obrigada a 
estabelecer novo prazo para pagamento, em acordo com a CONTRATANTE, sem 
incidências de multas. 

3 - A Nota Fiscal / Fatura Conta de Água / Fatura Agrupada e o detalhamento do consumo 
não aprovados pelo CONTRATANTE ou pelo órgão gestor serão devolvidos à 
CONTRATADA para as correções necessárias, com as informações que motivaram sua 
rejeição, contando-se os prazos estabelecidos a partir da data de sua reapresentação. 

4 - A devolução da Nota Fiscal / Fatura Conta de Água / Fatura Agrupada ou detalhamento 
do consumo não aprovados, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a 
CONTRATADA suspenda a execução dos serviços ou deixe de efetuar o pagamento devido 
a seus empregados. 

5 — A Nota Fiscal / Fatura Agrupada, entendendo esta como o agrupamento das várias 
contas individuais em uma única fatura, terá efeito exclusivo de pagamento. 

6 — O detalhame 
	Ss nto do consumo será objeto de atesto da Nota Fiscal / Fatura Conta de Águ 

/ Fatura Agrupada, ou seja, para. efeito de conferência, liquidação e pagamento da despesO 
pelo CONTRATANTE. 	 ntE 
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7 - Será precedida consulta "on une" junto ao CCF, Cadastro Central de Fornecedores do 
sistema e-Compras.AM, antes de cada pagamento, para verificação da regularidade fiscal da 
CONTRATADA, conforme disposto no Decreto n° 28.655 de 2 de junho de 2009. 

8 - O pagamento à CONTRATADA estará condicionado à regularidade fiscal da 
CONTRATADA verificada no CCF, conforme disposto no item 7 acima. 

9 - A falta de pagamento das Notas Fiscais / Faturas Contas de Água / Faturas Agrupadas 
decorrente de inadimplemento da CONTRATADA junto ao CCF não poderá ensejar a 
cobrança de juros e multas. 

10 - Após o vencimento, computar-se-ão multa por atraso, correção monetária, juros e 
penalidades previstos na legislação vigente e contrato de concessão. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DAS TARIFAS 

1 - Os preços Contratados serão reajustados conforme determinação e autorização do Poder 
Público Municipal, ou, de acordo com as disposições previstas na cláusula 9.8 do Contrato 
de Concessão. 

2 - A aplicação do reajuste tarifários aos contatos será precedida de publicação no Diário 
Oficial do Município do Decreto de autorização e homologação pelo Poder Concedente 
Municipal, podendo ser registrados por simples apostila sob a supervisão da Secretaria de 
Estado da Fazenda, através da Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais - 
CCGov. 

3 — Caso o Poder Concedente não se manifeste acerca do requerimento de reajuste ordinário 
de tarifas no prazo estabelecido no item 9.5 do Contrato de Concessão, ficará a 
CONTRATADA autorizada a praticar as novas tarifas nas condições dispostas no item 9.6 
do Contrato de Concessão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, exceto no 
tocante ao seu objeto. 

Parágrafo único. Ao CONTRATANTE é reservado o direito de promover o acréscimo ou 
a supressão dos serviços contratados que se fizerem necessários, de até 25 %(vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 	DO ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATANTE é assegurado o direito de, ao seu critério, exercer fiscalizaçã 

EIS N° 

execução dos serviços e do comportamento do pessoal da CONTRATADA. 

§ I°. A CONTRATADA declara aceitar integralmente os 
verificação e controle a serem adotados pelo C NTRAT 

1 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

§ 2°. A existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringem a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos 
serviços contratados e suas consequências e implicações, próximas ou remotas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 
CONTRACTUAL 

1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará 
ao CONTRATANTE o direito de rescisão, nos termos do art. 77 da Lei n° 8.666/93, bem 
como nos casos citados no artigo 78, garantida prévia defesa, sempre mediante notificação 
por escrito. 

1 - A rescisão do Contrato, nos termos do Art. 79 da Lei 8.666/93, poderá ser: 

unilateral, determinada por ato escrito pelo CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo, desde 
que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

judicial, nos termos da legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS PENALIDADES 

1 — A CONTRATADA, em caso de inadimplência total ou parcial do presente Contrato, 
estará sujeita às penalidades, previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, garantida prévia defesa. 

2 - Independente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, configura 
inadimplemento a mora da CONTRATANTE em prazo superior a 30 (trinta) dias em 
relação às obrigações contratuais. 

Parágrafo Primeiro. Sem prejuízo de perdas e danos, o inadimplemento do Contratante 
acarretará os seguintes efeitos: 

I - A imediata suspensão dos serviços de abastecimento de água independentemente de 
notificação e aviso prévio, renunciando a Contratante neste ato, aos prazos estipulados no 
art. 40 § 2° da Lei federal n° 11.445/07 e art. 17 § 1°, lido Decreto federal n°7.217110. 

Parágrafo Segundo. A impontualidade do Contratante ensejará ainda na execução do valor 
total do débito inadimplido, acrescido de cláusula penal de 2%, e juros de 1% (um por 
cento) pro rata ao mês, devidamente atualizada segundo o IGP-M da Fundação Getúlio 
Vargas, sem prejuízo da possibilidade de inclusão do nome nos órgãos de proteçãam  
crédito, além do protesto automático do(s) título(s) e de ais medidas admini 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS CONDIÇÕES GERAIS 

1 - As Cláusulas contempladas neste Contrato estão fundamentadas em normas e legislação 
vigentes que regulamentam os serviços de abastecimento de água [e esgotamento sanitário], 
sendo que as demais sobre medição, faturamento, ajustes e acréscimos são as atualmente 
regulamentadas pelo Contrato de Concessão e normas da Agência Reguladora de Serviços 
Concedidos do Estado do Amazonas — ARSAM. 

2 - Para os casos omissos no presente Contrato e relativos a condições de abastecimento. 
prevalecerão as condições gerais estipuladas na legislação e normas em vigor, cabendo 
ainda, em última instância recursos à ARSAM. 

3 - A abstenção eventual de qualquer das partes, no uso de qualquer das faculdades às 
mesmas concedidas no presente Contrato, não implicará em renúncia a utilização de tal 
faculdade. 

4 - Os direitos e obrigações do presente contrato transmitem-se aos sucessores e cessionários 
das partes CONTRATANTES, ficando, porém entendido que, sem o prévio consentimento 
por escrito da CONTRATADA, nenhuma validade terá qualquer cessão ou transferência 
porventura efetuada pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

1 — Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação 
pelo CONTRATANTE, à autoridade superior àquela que publicou a sanção, ficando 
sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do presente Contrato será providenciada pela Administração até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no 
art. 26 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

Fica eleito a Comarca de Manaus/AM, para dirimir quaisquer questões oriundas 
deste instrurnento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é 
lavrado o presente Contrato, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, cujo extrato fica 
registrado no Livro Especial do CONTRATANTE, de acordo com o art. 60 da Lei n° 
8.666/93, o qual, depois de lido, é assinado pelas partes CONTRATANTES e pelss testemunhas, abaixo nomeadas. 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Manaus/AM, 01 de setembro de 2018. 

CONTRATANTE: 

Jackeline ráar da Silva 
Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. 

CONTRATANTE: 

Fraxe Campos 
Gestor do PROCON-AM 

Ant 	• " rrero 
Diretor da Manaus Ambiental 
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RALO O É GO 
Procuradora-Geral do Estad 

PAULO JOSÉ GOM S DE CA 
Procuradora-Geral do Estado 

PROCANAM  
FIS N° 	  

ASS. 

Manaus, segunda-feira, 13 de agosto de 2018 I Publicações Diversas I Pág. 3 

fornecimento de benéfico ticket refeição, com recargas mensais para os 
servidores da JUCEA. Valor Global: R$ 28.752,24 (vinte e oito mil, 
setecentos e cinqüenta e dois reais e vinte e quatro centavos). Valor 
Mensal: R$ 2.936,02 (dois mil, novecentos e trinta e seis reais e dois 
centavos). NOTA DE EMPENHO: n'. 2018NE00196, de 25/06/2018 no 
Elemento de Despesa n° 33904602; Programa de Trabalho: 
23.331.0001.2004.0001 e Fonte: 0201. SIGNATÁRIOS: Antônio Lopes de 
Souza — Presidente da JUCEA; Rodrigo Salzano — Gerente Comercial 
Mercado Público da Sodexo. Cientifique-se Publique-se e Cumpra-se. 
Manaus, 13 de agosto de 2018. 

CARLOS WAL 	GÓES 
Vice-Presidente, Pres ente m exercício 

PROCONIAM 
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS 

HUMANOS E CIDADANIA SEJUSC/FUNDECON. 

EXTRATO 
ESPÉCIE: Contrato n° 002/2018-SEJUSC/FUNDECON; DATA DA 
ASSINATURA: 01/08/2018; PARTICIPES: Estado do Amazonas, por 
intermédio da SEJUSC, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor 
— FUNDECON e MANAUSAMBIENTAL S/A; OBJETO: Contrato pelo período 
de 60 (sessenta) meses; VALOR GLOBAL: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil 
reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade orçamentaria: 021702; 
Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001; Fonte de Recurso: 
32010000; Natureza de Despesa: 339039.44; Nota de Empenho n° 
2018NE00052, no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), 
correspondente ao exercicio 2018; PRAZO DE VIGÊNCIA: De 01/08/2018 a 
31/07/2023; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo: 
n°021702.000009/2018 — FUNDECON. 

Manaus, 02 de agosto de 2018. 

ALIL FRAXE CAMPOS 
GESTOR DO PROCON/AM 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
órgão: Escritório de Representação do Governo em São Paulo 
Servidor Dentre Rondina 
Cargo: Assessor I 
Simbologia: AD 1 
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Declaro 	que 	não possuo qualquer 
neste formulário e responsabillzo-me 
aqui prestadas. 

São Paulo, 13 de agosto de 2018.Q  
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PORTARIA N. 135/18-GPGE 

CONCEDE Licença Especial ao Subprocurador-Geral-Adjunto/Seção II e 
DESIGNA o substituto. 
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no exercício das competências 
inscritas nos incisos 1 e XVI do art. 10 da Lei n. 1.639/83 (Lei Orgânica da 
Procuradoria Geral do Estado), 

RESOLVE: 
I - CONCEDER ao Subprocurador-Geral-Adjunto/Seção II MARCELLO 
HENRIQUE SOARES CIPRIANO, na forma do art. 66. IV, da Lei n. 1,639/83, 
03 (três) dias de Licença Especial, referentes ao quinquênio de 2002/2007, 
para serem usufruidos no periodo de 15 a 17 de agosto de 2018. 
II - DESIGNAR a Procuradora do Estado ROBERTA FERREIRA DE 
ANDRADE MOTA, em substituição, cumulativamente com a função de 
Subprocurador-Geral-Adjunto/Seção I, na função de Subprocurador-Geral do 
Estado no perlod 	e refere o item II. 

BUQUE 
GABINETE DO P 	 em Manaus, 27 de 
julho de 2018 

PORTARIA N. 136/18-GPGE 

AUTORIZA o afastamento para estudo do Procurador do Estado que 
menciona. 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no exercido das competências 
inscritas nos incisos I e XVI do art. 10 da Lei n.° 1.639/83 (Lei Orgânica da 
Procuradoria Geral do Estado), 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o afastamento para elaboração de dissertação de mestrado, na 
forma do art. 60, inciso XI, da Lei 1.639/1983, e art. 10, do Decreto 
25.871/2006, do Procurador do Estado ERNANDOSIMIÃO DASILVA FILHO, 
em virtude do curso de Mestrado em Direito de Estado na Universidade de 
São Paulo, no per 	e 30 de julho a 28 de agosto de 2018. 

UBLIQUE- 
GABINETE DO P 	U 	 , em Manaus, 27 de 
julho de 2018 

PORTARIA N. 137/18-GPGE 

CONCEDE licença para tratamento de saúde à Procuradora do Estado, 
Assessora-Chefe da Assessoria Especial do Gabinete do Procurador-Geral 
do Estado e DESIGNA o substituto. 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no exercicio da primeira 
competência inscrita no inciso Ido art. 10 da Lei n. 1.639/83, 
CONSIDERANDO os termos de atestado e laudo médico apresentado, 

RESOLVE, 
I - CONCEDER à Procuradora do Estado ANA MARCELA GRANA DE 
ALMEIDA, Assessora-Chefe da Assessoria Especial do Gabinete do 
Procurador-Geral, na forma do art. 66, I, da Lei n. 1.639/83,20 (vinte) dias de 
licença para tratamento de saúde, no periodo de 02 a21 de agosto de 2018. 
II— DESIGNAR KARLA PASSOS TELLES DE SOUSA n-uÃssú, Assessora 
Especial. para responder pela função de Assessora-Chefe da Assessoria 
Especial do Gabinete do Procurador-Geral, no período a que se refere o item I. 

PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO ROCU 	ERAL 	DO, em Manaus, 03 de 
agosto de 2018 

Procurador-Geral do Esta 

PORTARIA N. 138/18-GPGE 

CONCEDE Licença Especial ao Procurador do Estado, Chefe da PJC e 
DESIGNAo substituto. 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no exercício das competências 
inscritas nos incisos 1 e XVI do art. 10 da Lei n. 1.639/83 (Lei Orgânica da 
Procuradoria Geraldo Estado), 

RESOLVE: 
I - CONCEDER ao Procurador do Estado, Chefe da Procuradoria Judicial 
Comum. LEONARDO DE BORBOREMA BLASCH, na forma do art. 66,1V, da 
Lei n. 1.639/83,05 (cinco) dias de Licença Especial, referentes ao quinquênio 
de 2006/2011, para serem usufruldos nos períodos de 22 a 24 de agosto e03 a 
04 de setembro de 2018. 
II — DESIGNAR a Procuradora do Estado LISIEUX RIBEIRO LIMA para, em 
substituição, no periodo a que se refere o tem I, exercer a função de 
Procurador-Ch 	Procuradoria Judicial Comum. 

PUBLIQ 
DO, em Manaus, 06 de 

1/2  
PAULO JOSÉ GO ES DE 

Procurador-Geral do Esta .o 

PORTARIA N. 139/18-GPGE 

CONCEDE Licença Especial à Procuradora-Chefe da PROEF e DESIGNA o 
substituto. 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no exercicio das competências 
inscritas nos incisos Ia XVI do art. 10 da Lei n°1.639/83 (Lei Orgânica da 
Procuradoria Geraldo Estado), 

RESOLVE: 
I — CONCEDER à Procuradora do Estado KALINA MADDY MACEDO 
COHEN, Chefe da Procuradoria de Execuções Fiscais, na forma do art. 66,1V, 
da Lei n° 1.639/83, 05 (cinco) dias de Licença Especial, referentes ao 
quinquenio de 2007/2012, para serem usufruídos no perlodo de 27 a 31 de 
agosto de 2018. 
II — DESIGNAR o Procurador do Estado THIAGO ARAÚJO REZENDE 
MENDES para exercer, em substituição, cumulativamente com a função de 
Procurador-Chefe da Procuradoria do Contenci 
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AMBIENTAL S.A. 
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ÁGUAS DO AMAZONAS S.A. 

CNPJ/MF n° 03.264.927/0001-27 
NIRE 13.300.005.424 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2012, ÀS 10:00 LIS 

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 11 de maio de 2012, às 10:00 horas, na 
sede social da Companhia, na Rua do Bombeamento, 1, Compensa, CEP 69029-160. na 
Cidade de Manaus, Estado do Amazonas. 

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a publicação de editais de 
convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 40, da Lei n° 6.404/76, conforme 

alterada ("Lei das S.A.")  por estar presente sua única acionista representando a 
totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia. 

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Cláudio Bechara Abduche e 
secretariados pela Sra. Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. 

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: As acionistas 
presentes deliberaram sem quaisquer ressalvas ou restrições: 

	

4.1 	Preliminarmente, aprovar a lavratura da presente em forma de sumário, 
conforme artigo 130, § 1.0, da Lei das S.A.. 

	

4.2 	Aprovar a alteração da denominação da Companhia, que passará a ser 
MANAUS AMBIENTAL S.A. 

4.2.1 Em consequência da deliberação acima, as acionistas resolvem 
alterar o Artigo 1° do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artizo P  - A Companhia tem a denominação de MANAUS AMBIENTAL 
SÁ., constituída sob a forma de sociedade por ações, e reger-se-á pelo 
presente Estatuto Social, pela Lei n°6.404/76, confárme alterada ("Lei das 

e pelas demais disposições legais aplicáveis." 
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43 	Aprovar ampla reforma do Estatuto Social da Companhia, o qual, 
devidamente consolidado e rubricado pelos presentes, passa a integrar esta ata como 
Anexo I. 

4.4 	Determinar que o Conselho de Administração da Companhia passará a 
ser composto por 7 (sete) membros no mandato a se encerrar na Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 
exercício social findo em 31.12.2013. 

4.5 	Face à reformulação do Estatuto Social e conveniência de unificação dos 
mandatos de todos os membros do Conselho de Administração a partir desta data, 
prorrogar o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.04.2011, que 
passará a vigorar até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 
31.122013. 

4.6 	Eleger, para compor o Conselho de Administração da Companhia, com 
mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2013, os Srs.: (a) 
Claudio Bechara Abduche, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de 
Identidade profissional n°. 871070236/D expedida pelo CREA/RJ e inscrito no CPF/MF 
sob o n° 825.823.357-20, residente e domiciliado na Rua Jornalista Alberto F. Torres, 
203, apto. 601, Icaral, na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, que ocupará o 
cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) Marcelo Augusto Raposo da 
Mota, brasileiro, casado, Bacharel em Informática, portador da Cédula de Identidade 
n°076669118 — IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 003.359.657-33, residente e 
domiciliado na Rua Marques do Paraná. 110, parte, Centro, na Cidade de Niterói, 
Estado do Rio de Janeiro; e (c) Carlos Henrique da Cruz Lima, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade profissional n°. 200123456-2, 
expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 307.892.147-68, residente e 
domiciliado na Rua Pio Correia, 72, apto. 1003. Jardim Botânico, na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

4.6.1 Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse 
mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia, 
declarando não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, co 	a 



economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 
1° do art. 147 da Lei das S.A. 

4.7 	Face à eleição dos membros do Conselho de Administração acima e face 
à eleição dos demais membros do Conselho de Administração aprovada em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 27.04.2011, ratificar que o Conselho de 
Administração restou composto pelos seguintes membros, todos com mandato até a 
Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da 
Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2013: (a) Claudio Bechara 
Ahduche, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade 
profissional n°. 871070236/D expedida pelo CREAJRJ e inscrito no CPF/MF sob o 
n° 825.823.357-20, residente e domiciliado na Rua Jornalista Alberto F. Torres, 203, 
apto. 601, lurai, na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, que ocupará o cargo 
de Presidente do Conselho de Administração; (b) Marcelo Augusto Raposo da Mota, 
brasileiro, casado, Bacharel em Informática, portador da Cédula de Identidade 
n°076669118 — IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 003.359.657-33, residente e 
domiciliado na Rua Marques do Paraná. 110. parte, Centro, na Cidade de Niterói, 
Estado do Rio de Janeiro; (c) Carlos Henrique da Cruz Lima, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade profissional n°. 200123456-2, 
expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 307.892.147-68, residente e 
domiciliado na Rua Pio Correia, 72, apto. 1003, Jardim Botânico, na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; (d) Luiz Augusto Rosa Gomes, brasileiro, casado, 
engenheiro civil e administrador, portador da Cédula de Identidade RG n° 15.167.358-5 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 143.257.538-42, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bela Cintra, 
n°. 967, 10° andar, CEP 01415-000; (e) Célia Maria Bucchianeri Francini 
Vasconcellos, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de 
Identidade RG n° 10.786.537-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n°078.003.088-55, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço 
comercial na Rua Bela Cintra, n°. 967, lir andar, CEP 01415-000; (O Lucas Quintas 
Radel, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG 
n° 1.712.696-75 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 367.635.515-68, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na 
Rua Bela Cintra, n°. 967, 10° andar. CEP 01415-000; e (g) como representante dos 
empregados no Conselho de Administração, Maria Fátima Sousa Martins, brasileira, 
casada, secretária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 1.165.947-5 SSP/AM, 
inscrita no CPF/MF sob n° 105.059.203-44, residente e domiciliada na Cidade de 
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Manaus, Estado do Amazonas, com endereço comercial na Rua do Bombeamento. 1, 
Compensa, CEP 69029-160. 

5. 	ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por 
encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi 
por todos assinada, Assinaturas: Mesa: Cláudio Bechara Abduche — Presidente; Célia 
Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos — Secretária: Acionista: COMPANHIA DF 
SANEAMENTO DO NORTE, p. Alexandre Bianchini Antonio e Gina Marques Duarte. 

Confere com o original lavrado em livro próprio. 

Manaus, li de mi de 201'2, / 

17Z- 14d 0 ilk\--r5C 
Vasconcellos 

Secretária 

Cláudio Bechara Abduche 
Presidente 
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MANAUS AMBIENTAL S.A. 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO PRIMEIRO 
Denominação, Objeto, Sede e Duração 

Artigo 1° — A Companhia tem a denominação de MANAUS AMBIENTAL S.A., 
constituída sob a forma de sociedade por ações, e reger-se-á pelo presente Estatuto 
Social, pela Lei n° 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A.") e pelas demais 
disposições legais aplicáveis. 

Artigo 2° — A Companhia tem por objeto: 

a execução, operação, manutenção e exploração dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotos sanitários na Cidade de Manaus; 

a conservação, proteção e fiscalização das águas: 

o controle, a prevenção e correção da poluição das águas; 

a participação em outras sociedades ou associações; 

a compra e venda de produtos utilizados em saneamento básico; 

O 	veiculação de propagandas comerciais; e 

g) 	a prestação de serviços aplicáveis em saneamento básico. 

Artigo 30  — A Companhia tem sede e foro na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, 
na Rua do Bombeamento, 01, Compensa, CEP 69029-160. 

Parágrafo único  — A critério do Conselho de Administração, a Companhia 
poderá abrir e extinguir filiais ou quaisquer outros estabelecimentos no país ou no 
exterior. 

Artigo 4° — O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 
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ser convocadas nas demais hipóteses previstas na Lei das S.A. 
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FIS N°  66  

tte., 20tCk, 
ASS. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Capital Social 

Artigo 5° - O Capital Social totalmente subscrito e integalizado, em moeda corrente 
nacional, é de R$ 612.043.568,00 (seiscentos e doze milhões, quarenta e três mil, 
quinhentos e sessenta e oito reais), dividido em 612.043.568 (seiscentos e doze milhões, 
quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito) ações ordinárias nominativas, com 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. 

Parágrafo Único  - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações 
das Assembleias Gerais. 

Artigo 6° - A propriedade de ações presumir-se-á pela inscrição do nome do acionista 
no livro de -Registro de Ações Nominativas". Qualquer transferência de ações será feita 
por meio da assinatura do respectivo termo no livro de "Registro de Transferência de 
Ações Nominativas". 

Artigo  - Mediante solicitação de qualquer dos acionistas, a Companhia deverá emitir 
certificados de ações. Os certificados de ações da Companhia deverão ser assinados 
pelo Diretor Presidente, em conjunto com outro diretor, ou em conjunto com um 
procurador constituído nos termos do Artigo 26 deste Estatuto. 

CAPITULO TERCEIRO 
Assembleia Geral 

Artigo 8° - A Assembleia Geral reunir-se-á na sede social: (a) ordinariamente, dentro 
dos 4 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social, para: (i) tomar as 
contas dos administradores e examinar e votar as demonstrações financeiras do 
exercício social anterior; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e 
a distribuição de dividendos; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração e 
do Conselho Fiscal, quando for o caso, e fixar-lhes a respectiva remuneração: e 
(b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais da Companhia o exigirem. 

Artigo 9° - A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração. 
sendo em tal ato representado por seu Presidente ou, nas ausências ou impedimentos 
deste, por quaisquer 2 (dois) de seus membros. As Assembleias Gerais também poderão 



Parágrafo íamo  - Sem prejuízo das formalidades previstas na legislação 
aplicável, os acionistas deverão ser convocados para as Assembleias Gerais da 
Companhia mediante comunicação escrita, enviada com, no mínimo, 8 (oito) dias de 
anteéedência da data mareada para sua realização. 

Artigo 10 — A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de 
Administração, o qual convidará alguém, dentre os presentes, para secretariar os 
trabalhos. Em caso de ausência do Presidente do Conselho de Administração, a 
Assembleia Geral será presidida pelo acionista que na ocasião for escolhido por maioria 
de votos dos presentes e secretariadas por quem ele indicar. 

Artigo 11 — Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por 
procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da 
Companhia, advogado ou instituição financeira. 

Artigo 12 - Ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A., a Assembleia Geral 
instalar-se-á em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo, 1/4  (um quarto) do capital social com direito a voto e, em segunda convocação, 
instalar-se-á com qualquer número. 

Artigo 13 — Ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei e no Parágrafo único 
abaixo, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta dos 
acionistas com direito a voto presentes à Assembleia Geral. 

Parágrafo único  - A aprovação das seguintes matérias, no âmbito da Companhia 
ou de qualquer de suas controladas, dependerá do voto favorável de acionistas 
representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital da Companhia com direito a 
voto: 

alteração do Estatuto Social; 

aprovação de qualquer operação de fusão, cisão, incorporação de 
sociedade, incorporação de ações ou qualquer outra forma de 
reorganização societária que envolva a Companhia, as ações ou valores 
mobiliários de sua emissão; 
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dissolução ou liquidação da Companhia, total ou parcial, judicial ou 
extrajudicial; 

emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações, bónus de 
subscrição ou quaisquer outros valores mobiliários que possam ser 
convertidos, permutados ou transformados em ações; 

criação de novas classes de ações ou alteração dos direitos atribuídos às 
classes existentes; 

(O 
	

aumento ou redução do capital social; 

política de dividendos ou distribuição de dividendos ou juros sobre o 
capital próprio em montante diverso do dividendo mínimo obrigatório; 

destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de resultados e 

utilização de reservas de lucros para outro fim que não a distribuição de 
dividendos; 

(O 
	

apresentação de pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou de 
autofalência; 

qualquer deliberação a respeito das matérias listadas no art. 136 da Lei 
das S.A., bem como qualquer operação que dê direito aos acionistas de 
exercerem o direito de retirada nos termos da Lei das S.A.; e 

(k) 	aprovação das demonstrações financeiras anuais da Companhia. 

CAPÍTULO QUARTO 
Administração 

Seção 1— Normas Gerais 

Ardo() 14 — A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por 
uma Diretoria. 

Parágrafo 1° - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante 
assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias 
subsequentes à sua eleição. 
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Parágrafo 20  - O prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos 

administradores eleitos. 

Parágrafo 30  - A remuneração global do Conselho de Administração e da 
Diretoria será anualmente fixada pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de 
Administração deliberar sobre a respectiva distribuição. 

Seção II — Conselho de Administração 

Artigo 15  — O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, 
no máximo, 8 (oito) membros, sendo um deles denominado Presidente, eleitos e 
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato de 2 (dois) anos, 

sendo permitida a reeleição. 

Parágrafo Único  - Fica assegurado aos empregados da Companhia o direito de 
indicar um membro do Conselho de Administração, independentemente do número de 
ações por eles detidas. 

Artigo 16  — O Conselho de Administração reunir-se-á em caráter ordinário a cada mês 
e, em caráter extraordinário, sempre que necessário, mediante convocação por escrito de 
qualquer dos seus membros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. O aviso 
de convocação poderá se dar por meio de carta registrada ou protocolada, fac-símile ou 
correio eletrônico com aviso de recebimento, devendo conter (a) o local, a data, o 
horário da reunião; (b) a ordem do dia, suficientemente informativa para o pleno 
esclarecimento dos convocados; e (c) o material de suporte e/ou de informação para 
cada matéria nela constante. Matérias que não constem da ordem do dia somente 
poderão ser discutidas e deliberadas se todos os membros do Conselho estiverem 
presentes na reunião e estiverem de acordo com que assim seja. 

Parágrafo 1°  - As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão, 
em primeira ou segunda convocação, com a presença de, no mínimo, 4 (quatro) dos 
Conselheiros. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regular a 
reunião a que comparecerem todos os Conselheiros, pessoalmente ou na forma do 
Parágrafo 3° abaixo. 

   

   

PROCON/AM 
FIS N° 	 

"Zcz. tokiGt. 

 

     

ASS, 



Parágrafo 2°  - A reunião deverá preferencialmente ser realizada na sede da 
Companhia, mas poderá ser realizada em local distinto do da sede, nos Estados do Rio 
de Janeiro ou São Paulo e em qualquer dia útil da semana. 

Parágrafo 3'  - Será considerado presente às reuniões do Conselho de 
Administração, o Conselheiro que: (i) nomear qualquer outro Conselheiro como seu 
procurador para votar em tal reunião, desde que a respectiva procuração seja entregue 
ao Presidente do Conselho de Administração antes do início dos trabalhos, (ii) enviar 
seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração, via fac-símile, correio 
eletrônico com aviso de recebimento, carta registrada ou carta entregue em mãos, ou 
(iii) participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de vídeo 
conferência ou conferência telefônica, desde que todos os participantes possam ser 
claramente identificados e possam mutuamente se ouvir, caso em que a reunião será 
considerada realizada no local onde estiver o Presidente do Conselho de Administração. 

Parágrafo 4°  - No caso de reunião realizada por meio de vídeo conferência ou 
conferência telefônica, o membro do Conselho de Administração poderá, com base na 
pauta dos assuntos a ser tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou 
e-mail entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na data da reunião, O 
secretário da Reunião deverá providenciar para que todos os Conselheiros presentes 
assinem a ata da reunião do Conselho de Administração, devidamente lavrada em livro 
próprio, dentro do prazo 30 (trinta) dias. 

Parágrafo 5°-  As disposições legais e do presente Estatuto sobre o Conselho de 
Administração serão regulamentadas no seu regimento interno, aprovado pelo próprio 
órgão. 

Artigo 17 — Compete ao Conselho de Administração, ouvidos seus comitês internos, 
quando aplicável: 

definir e aprovar seu próprio Regimento Interno; 

eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes as atribuições 
e remuneração, dentro dos limites aprovados pela Assembleia Geral; 

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e de suas 
controladas, definindo sua missão, objetivos e diretrizes, em especial, 
definindo e aprovando o plano estratégico, os respectivos planos 



(g) 

plurianuais, orçamentos anuais, programas anuais de dispêndios e 
investimentos e necessidades de capital de giro da Companhia ("Plano de 
Negócios"), acompanhando suas implementações. bem como suas 
revisões e alterações; 

avaliar, formalmente, resultados de desempenho da Companhia e de suas 
controladas, do próprio Conselho de Administração, da Diretoria e, 
individualmente, dos membros de cada um destes órgãos; 

manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria, 
as demonstrações financeiras e a proposta de destinação do resultado do 
exercício; 

aprovar a rescisão, por quaisquer controladas, de contratos de concessão 
ou a celebração, por quaisquer controladas, de aditivos aos contratos de 

concessão ou a cessão, total ou parcial, de direitos e obrigações previstos 
nos contratos de concessão a qualquer terceiro; 

aprovar o ingresso de ação judicial ou procedimento arbitrai contra a 
União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, na qualidade de 
entes contratantes da Companhia ou de suas controladas, e decisões 

envolvendo assuntos relacionados aos órgãos de controle (Ministério 
Público, Tribunais de Contas, AgênciasRegulatórias etc.); 

aprovar a política financeira da Companhia e o limite máximo de 
endividamento da Companhia: 

aprovar, previamente. atos ou contratos da Companhia ou de suas 
controladas, que envolvam: 

1. 	concessão de financiamento, tomada de financiamento ou de 
qualquer forma de contratação que envolva adiantamento de recursos ou 
qualquer forma de empréstimo, cujo valor individual seja igual ou maior 
a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais): 

aquisição, oneração ou alienação, a qualquer titulo, de 
participação em outras sociedades, ou ainda a sua participação em 
consórcios ou em grupo de sociedades; 
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aquisição, alienação ou oneração de bens, créditos ou direitos 
integrantes do ativo ou a realização de investimentos em projetos que 
representam individualmente montante igual ou superior a 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 

constituição de garantia, real, fidejussória ou de qualquer natureza 
em favor de terceiros em montante igual ou superior a R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais); 

assunção de quaisquer obrigações cujo valor individual seja igual 
ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 

negócios com Afiliadas à Companhia, às suas controladas ou aos 
seus acionistas, ou ainda com seus respectivos administradores, cônjuges 
e parentes até segundo grau, independentemente do valor ou do caráter 

comutativo da contratação, sendo que "Afiliadas" significa, para fins 
deste Estatuto, em relação a determinada pessoa, qualquer outra pessoa 
direta ou indiretamente controlada por, sob controle comum com ou 
controladora da primeira, tendo "controle" o significado previsto no art. 
116 da Lei das S.A.; 

escolher e destituir os auditores independentes; 

(k) 	propor a abertura do capital e/ou a emissão pública ou privada, no Brasil 
ou no exterior, de quaisquer valores mobiliários, observadas as 
disposições legais atinentes; 

(i) 	aprovar a política de remuneração e benefícios dos empregados; 

(m) 	manifestar-se previamente sobre a proposta da Diretoria relativa a: 
(i) levantar balanços semestrais a fim de declarar dividendos à conta de 
lucros nele apurados; (ii) levantar balanço e distribuir dividendos em 
períodos menores, desde que o total de dividendos pagos em cada 
semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de 
capital de que trata o § 1° do art. 182 da Lei das S.A.; (iii) declarar 
dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reserva de 



lucros existentes no último balanço anual ou semestral levantado pela 
Companhia; 

fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e 
papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados 
ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; 

convocar as Assembleias Gerais, por meio de seu Presidente ou de 
quaisquer 2 (dois) Conselheiros em conjunto; 

deliberar sobre a abertura e encerramento de filiais e/ou quaisquer outros 
estabelecimentos, conforme disposto no Artigo 3°, Parágrafo único, 
acima; 

manter atualizado o plano de sucessão do Diretor Presidente e demais 
cargos estratégicos da Companhia; 

definir e aprovar o Código de Conduta e o Regimento Interno da 
Comissão de Ética da Companhia; 

definir e aprovar a Politica de Gestão de Riscos da Companhia, 
acompanhando sua implementação; 

determinar a contratação dos especialistas e peritos necessários para 
melhor instruírem as matérias sujeitas às suas deliberações; 

zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa pela 
Companhia; 

orientar o exercício do direito de voto da Companhia nas assembleias 
gerais, reuniões do conselho de administração, reuniões de sócios ou 
alterações de contratos sociais de suas controladas ou coligadas em 
relação às matérias listadas neste Artigo e no Parágrafo Único do Artigo 
13 acima; e 

outras atribuições definidas pela Lei. 
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Parágrafo único  - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas 
pelo voto favorável da maioria dos membros eleitos, com exceção da aprovação das 
matérias constantes das alíneas (a) a (m) e (v) do Artigo 17 acima, que dependerá do 
voto favorável de 4 (quatro) Conselheiros, observado que, em relação à alínea (v), o 
quorum qualificado aqui previsto somente será exigido em relação às matérias 
constantes das alíneas (a) a (m) do Artigo 17 acima e do Parágrafo Único do Artigo 13 
acima. 

Artigo 18 — Compete ao Presidente do Conselho de Administração: 

presidir as Assembleias Gerais e as reuniões do Conselho de 
Administração; 
distribuir assuntos de competência do Conselho de Administração entre 
os membros e Comitês internos, para apresentação do respectivo relatório 
nas reuniões; 
submeter à votação do Conselho de Administração as matérias da ordem 
do dia das reuniões; 
coordenar todas as atividades do Conselho de Administração, inclusive 
assessorando seus membros, em todos os procedimentos junto à 
Diretoria, para a consecução das deliberações tomadas pelo Conselho de 
Administração, orientando a Diretoria naquilo que for necessário. 

Artigo 19 — O Conselho de Administração poderá criar Comitês de Assessoramento 
internos, permanentes ou temporários, sem poder deliberativo ou de gestão, destinado a 
auxiliá-lo no exercício de suas funções, designando seus membros e estabelecendo sua 
remuneração, quando for o caso, observado o limite global fixado pela Assembleia 
Geral. 

Parágrafo 1°  - Poderão ser indicados para compor os Comitês de 
Assessoramento os membros do Conselho de Administração, efetivos ou suplentes 
(caso eleitos), os membros da Diretoria e/ou terceiros. 

Parágrafo 2°  - Na hipótese de indicação de membros da Diretoria para compor 
os Comitês de Assessoramento, caberá ao Diretor que estiver acumulando funções 
apenas a maior dentre as remunerações aplicáveis a cada um dos cargos exercidos. Os 
membros do Conselho de Administração indicados para compor os referidos órgãos 
poderão acumular as remunerações aplicáveis aos cargos exercidos. 
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Seção III —Diretoria 

Artigo 20 — A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no 
máximo, 6 (seis) Diretores, acionistas ou não, eleitos e destituiveis a qualquer tempo 
pelo Conselho de Administração dentre pessoas tecnicamente capacitadas a exercer a 
sua função, de reconhecida experiência e formação adequada ao cargo. para um 
mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. sendo 1 (um) Diretor Presidente e 
devendo as designações dos demais diretores, se eleitos, serem determinadas na reunião 
do Conselho de Administração que os eleger. 

Parágrafo único  - As disposições legais e do presente Estatuto sobre a Diretoria 
serão regulamentadas no seu regimento interno, aprovado pelo Conselho de 
Administração. 

Artigo 21 — O Conselho de Administração poderá. a qualquer tempo, destituir qualquer 
dos membros da Diretoria, devendo imediatamente substitui-lo por um novo Diretor. 

Artigo 22 - Em caso de renúncia ou impedimento permanente de qualquer Diretor 
durante o mandato para o qual foi eleito, o Conselho de Administração deverá nomear 
seu substituto. Em caso de impedimento temporário ou ausência, as funções do Diretor 
temporariamente impedido ou ausente serão exercidas pelos demais Diretores. 

Artigo 23 — A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Diretores; 
a convocação deverá ser feita por escrito, sendo admissivel inclusive por correio 
eletrônico com aviso de recebimento, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, 
sendo considerada regularmente instalada a reunião que contar com a presença da 
maioria dos membros em exercício. 

Artigo 24 — As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria 
dos Diretores presentes à reunião. 

Artigo 25 — Observado o disposto nos parágrafos seguintes, todos os documentos, 
inclusive contratos, que criem obrigações para a Companhia ou desonerem terceiros de 
obrigações para com a Companhia deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a 
mesma, ser assinados: 

(a) 	por 2 (dois) Diretores, em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente; 
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(b) 	pelo Diretor Presidente em conjunto com um procurador constituído nos 
termos do Artigo 26; 

(e) 
	

por quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto, desde que o valor do 
documento e/ou instrumento contratual não supere a quantia de 
R$500.000.00 (quinhentos mil reais); 

por qualquer dos Diretores em conjunto com um procurador constituído nos 
termos do Artigo 26, desde que o valor do documento e/ou instrumento 
contratual não supere a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); 

isoladamente por qualquer um dos Diretores ou por um procurador 
constituído nos termos do Artigo 26, porém limitadamente a casos 
expressamente autorizados pelo Conselho de Administração nesse sentido, 
ou para a prática dos atos constantes do Parágrafo 1° do presente Artigo; 

(O 
	

conjuntamente por 2 (dois) procuradores constituídos nos termos do Artigo 
26, porém limitadamente a casos expressamente autorizados pelo Conselho 
de Administração nesse sentido; 

(g) 
	

nos casos previstos no Parágrafo 3° do presente Artigo, por 2 (dois) 
procuradores, em conjunto, constituídos nos termos do Artigo 26. 

Parágrafo I°  - A Companhia poderá ser representada isoladamente por qualquer 
um de seus Diretores ou por um procurador constituído nos termos do Artigo 26: (i) na 
prática dos atos de administração perante repartições públicas federal, estadual, 
municipal, autarquias, empresas públicas ou mistas, inclusive representação ativa ou 
passiva da Companhia, em juízo ou fora dele; (ii) na assinatura de correspondência e 
atos de simples rotina; e (iii) no endosso de títulos para efeitos de cobrança ou depósito 
sempre em beneficio da Companhia. em instituições financeiras. 

Parágrafo 2°  - Observado o disposto no Artigo 17 (v) acima, a Companhia 
poderá ser representada nas reuniões de sócios, nas alterações de contratos sociais e nas 
assembleias gerais de sociedades de que a Companhia participe como sócia ou 
acionista: (i) pelo Diretor Presidente, isoladamente; (ii) por 2 (dois) Diretores em 
conjunto: ou (iii) por 2 (dois) procuradores em conjunto. 
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Parágrafo 3° - A Companhia poderá ser representada por 2 (dois) procuradores 
rconstituidos na forma do Artigo 26 abaixo perante instituições financeiras, públicas ou 
privadas, em quaisquer de seus departamentos e divisões, exclusivamente para a 
assinatura de propostas e documentos em geral para abertura de contas bancárias e para 
operá-las, emissão, assinatura e endosso de cheques, saques e recibos, autorização de 
débitos em conta corrente, transferências e pagamentos por meio de cartas, solicitação 
de extratos de conta corrente e requisição e retirada de talões de cheques, compra e 
venda de moeda estrangeira, incluindo a assinatura dos respectivos contratos de câmbio. 

Artigo 26 — As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser assinadas por 2 
(dois) Diretores, em conjunto, devendo especificar expressamente os poderes 
conferidos, inclusive quando se tratar da assunção das obrigações de que trata o Artigo 
25 acima, devendo conter expressa vedação quanto à possibilidade de 
substabelecimento das mesmas, bem como determinar o prazo de respectiva validade, 
limitando este a, no máximo, 1 (um) ano. 

Parágrafo 1° - As procurações ad Judicia outorgadas pela Companhia poderão 
ser assinadas pelo Diretor Presidente isoladamente. 

Parágrafo 20_  A restrição quanto ao substabelecimento e ao prazo previstos no 
caput deste Artigo não se aplicam às procurações tu 1 judicia. 

Artigo 27 — É vedado aos Diretores e aos procuradores da Companhia obrigar a mesma 
em negócios estranhos ao objeto social, bem corno praticar atos de liberalidade em 
nome da mesma ou conceder avais, fianças e outras garantias que não sejam necessárias 
à consecução do objeto social, ressalvadas as garantias às sociedades de que a 
Companhia participe como sócia ou acionistas (direta ou indireta) e às sociedades 
pertencentes ao mesmo grupo empresarial da Companhia, conforme vier a ser 
autorizado pelo Conselho de Administração. 

CAPITULO QUINTO 
Conselho Fiscal 

Artigo 28 — O Conselho Fiscal da Companhia é de caráter não permanente. funcionando 
somente nos exercícios em que for instalado a pedido dos acionistas, composto por 4 
(quatro) membros efetivos e igual número de suplentes, com mandato de 1 (um) ano, 
aos quais competirão as atribuições previstas em lei. 

674- 



Parágrafb único  — A instalação e funcionamento do Conselho Fiscal obedecerão 
ao disposto no art. 161 da Lei das S.A. 

CAPITULO SEXTO 
Exercício Social e Demonstrações Financeiras 

Artigo 29 — O exercício social coincidirá com o ano calendário e terminará no dia 31 de 
dezembro de cada ano, data em que serão levantados o balanço patrimonial e as demais 
demonstrações financeiras exigidas por lei, obrigatoriamente auditados por auditores 
independentes registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários. 

Parágrafo I°  - Do lucro líquido serão deduzidas: (a) uma parcela de 5% (cinco 
por cento), destinada à constituição da reserva a que se refere o Artigo 193 da Lei das 
S.A., que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; e (b) uma parcela de, no 
mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, destinada ao pagamento do 
dividendo mínimo obrigatório, nos termos do art. 202 da Lei das S.A. 

Parágrafo 2°  - O saldo remanescente ficará à disposição da Assembleia Geral, à 
qual caberá deliberar sobre a sua destinação, observada a legislação aplicável. 

Parágrafo 30  - A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou, ainda, 
correspondentes a períodos menores, e declarar, por deliberação do Conselho de 
Administração, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, observadas as 
disposições legais aplicáveis, que poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. 

Parágrafo 4°  - O Conselho de Administração poderá, também, declarar 
dividendos à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último 
balanço anual. 

Parágrafo 5°  - Por deliberação do Conselho de Administração, poderão ser 
pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados 
ao valor do dividendo obrigatório, com base na legislação aplicável. 

Artigo 30— Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, o dividendo será pago 
no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado. 

PR CON/AM 
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CAPITULO SÉTIMO 
Do Juizo Arbitrai 

Artigo 31 - A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho 
Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem perante o Centro de Arbitragem da 
Câmara de Comércio Brasil-Canadá (-Câmara Arbitrai") e de acordo com seu 
Regulamento em vigor à época, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa 
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, 
interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das SÁ. e no 
presente Estatuto Social. 

Parágrafo J"-  Caso as regras procedimentais da Câmara Arbitrai sejam silentes 
em qualquer aspecto procedimental, tais regras serão suplementadas pelas disposições 
da Lei n.° 9.307, de 23 de setembro de 1996. A arbitragem será de direito, aplicando-se 
as regras e princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. 

Parágrafo 2°-  O Tribunal Arbitral será formado por 3 (três) árbitros. 

Parágrafo 3°-A arbitragem será realizada na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, Brasil, em português, e o procedimento, assim como os documentos e as 
informações levados à arbitragem, estarão sujeitos ao sigilo. 

Parágrafo 4'  - Cada parte arcará com seus respectivos custos e honorários de 
advogados contratados para defesa de seus interesses na arbitragem. No entanto, os 
honorários dos árbitros e as demais despesas processuais correrão por conta da(s) parte 
(s) sucumbente(s) ou, se a decisão for parcial, na proporção do favorecimento. 

Parágrafo 5°  -A sentença arbitrai será considerada final e definitiva, obrigando 
as Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, que 
renunciam expressamente a qualquer recurso. Não obstante, a Companhia, seus 
acionistas. administradores e os membros do Conselho Fiscal poderão recorrer ao Poder 
Judiciário com o objetivo de (a) assegurar a instituição da arbitragem, (b) obter medidas 
cautelares de proteção de direitos previamente à instituição da arbitragem, sendo que 
qualquer procedimento neste sentido não será considerado como ato de renúncia à 
arbitragem como o único meio de solução de conflitos, e (c) executar qualquer decisão 
do Tribunal Arbitrai, inclusive, mas não exclusivamente, da sentença arbitrai. Após a 
instalação do tribunal arbitrai, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de 
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tutela deverão ser dirigidos ao Tribunal Arbitrai, que poderá valer-se do disposto no 
artigo 22, § 4°, da Lei n° 9.307/96. Na hipótese de a Companhia, seus acionistas, 
administradores e os membros do Conselho Fiscal recorrerem ao Poder Judiciário, o 
Foro da Capital do Estado do Amazonas será o competente para conhecer de qualquer 
procedimento judicial. 

CAPITULO OITAVO 
Liquidação 

Artigo 32 — A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por 
deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação e, se for o 
caso, instalará o Conselho Fiscal para o período da liquidação, elegendo seus membros 
e fixando-lhes as respectivas remunerações. 

CAPÍTULO NONO 
Disposições Gerais 

Artigo 33 — A Companhia deverá observar os acordos de acionistas arquivados em sua 
sede, nos termos e para os fins do art. 118 da Lei das S.A., devendo a Diretoria abster-se 
de arquivar transferências de ações e o Presidente da Assembleia Geral, bem como os 
membros dos órgãos de administração, abster-se de computar votos contrários aos seus 
termos. 

Artigo 34 — Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá transformar-se 
em outro tipo de sociedade, desde que para isso haja o voto favorável da unanimidade 
dos acionistas. 

Artigo 35 — Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pela Lei s S.A. e 
demais normas legais pertinentes. 

Mesa: 
Manaus, II de mais de 2012.', 

  

  

Cláudio Bechara Abduche 	 Ce. Maria ucciayti  
Presidente 
	

Vasconcellos 
Secretária 
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QUARTO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO DE CONCESSÃO, TENDO 
POR OBJETO A PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 
NO MUNICÍPIO DE MANAUS. 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO 
celebrado entre o MUNICÍPIO DE MANAUS, neste ato representado por 
seu Prefeito, Dr. AMAZONINO ARMANDO MENDES, brasileiro, casado, 
advogado, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus, na Rua Belo 
Horizonte, n.° 315, Adrianópolis, portador da Cédula de Identidade n.° 
66.139-SSP/AM e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF/MF 
sob o n.° 001.648.282-49, doravante denominado PODER 
CONCEDENTE, e de outro lado, MANAUS AMBIENTAL S/A, doravante 
denominada CONCESSIONÁRIA, com sede na Rua do Bombeamento, 
Compensa, inscrita no CNPJ n.° 03.264.927/0001-27, neste ato 
representada por seu Diretor Presidente, ALEXANDRE BIANCHINI 
ANTONIO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da carteira 
de identificação profissional RG 142188/D, CREA/ RJ e inscrito no CPF 
sob n.'" 006.661.357-46, e por sua Diretora Financeira, GINA 
MARQUES DUARTE, brasileira, separada judicialmente, engenheira 
eletricista, portadora do RG n.° 3.050.972 SSP/SP e inscrita no CPF sob 
n.° 695.769.984-68; 

CONSIDERANDO que a MANAUS AMBIENTAL S/A é a atual 
prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário no Município de Manaus; 

CONSIDERANDO que o PODER CONCEDENTE contratou a Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE ("FIPE"), a qual elaborou, em 
março de 2012, relatório contendo a "Avaliação e Sugestão de Medidas 
para Reequilibrio da Situação Econômico-Financeira do Contrato de 
Concessão da Empresa Águas do Amazonas para Restabelecer as Metas 
Originais da Concessão por Exigência do Chefe do Executivo Municipal" 
("Relatório FIPE"); 

CONSIDERANDO que a atual CONCESSIONÁRIA concordou com a 
instituição de uma nova classe tarifária, beneficiada pela tarifa social, 
que representará uma redução significativa das contas de consumo de 
milhares de economias habitadas por usuários de baixa renda; 
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2.2. Fica desde já acordado entre as Partes que a CONCESSIONÁRIA 
contratará a FIPE, em periodicidade anual e às suas expensas, pelos 
próximos 05 (cinco) anos, contados do exercício de 2012, para a 
avaliação do cumprimento de todos os termos e premissas do Plano de 
Metas e de Investimentos, cujas conclusões serão entregues 
diretamente pela FIPE ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à 
CONCESSIONÁRIA e ao Presidente da Câmara Municipal. 

2.3. A contratação da FIPE, pela CONCESSIONÁRIA, justifica-se pelo 
fato de ter sido ela a responsável pela elaboração do novo Plano de 
Investimentos relativo ao CONTRATO DE CONCESSÃO. 

2.4. Além do Plano de Metas e Investimentos constante do Relatório 
FIPE, as Partes resolvem, de comum acordo, aprovar o novo Plano de 
Metas, Investimentos e Indicadores, para o período de 2012 a 2045, que 
é ora datado e rubricado pelas Partes, passando a ser o novo Anexo 1 
do CONTRATO DE CONCESSÃO, para todos os fins e efeitos de direito. 

CLÁUSULA 3', DO RELATÓRIO DA FIPE 
3.1. Com vistas ao cumprimento das metas originais da Concessão, tal 
como previsto no Relatório elaborado pela FIPE, fica estabelecido, por 
meio deste Termo Aditivo, que serão adotadas as seguintes medidas, 
dentre outras: 

3.1.1. Ampliação do prazo de vigência do CONTRATO DE 
CONCESSÃO; 

3.1.2. Aprovação do novo Plano de Metas e Investimentos e Indicadores 
para a Concessão; 

3.1.3. Implantação da tarifa social; 

3.1.4. Realizar ações no sentido de (i) aumentar o número de 
edificações conectadas ao sistema público de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário; (ii) diminuir fraudes e furtos no sistema; e (iii) 
reduzir a inadimplência da Administração Pública Municipal, na 
qualidade de usuária dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, além de outras ações previstas neste Termo 
Aditivo e/ou apontadas no Relatório da FIPE. 

3.2. As Partes deverão, oportunamente, aferir se as medidas c, 
mencionadas no item 3.1 tiveram o resultado esperado. 

)4c 
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CLÁUSULA 4. DA INSTITUIÇÃO DA TARIFA SOCIAL 

4.1. A partir da presente data, as Partes concordam em instituir tarifa 
social, estabelecida à razão de 50%(cinquenta por cento) da tarifa 
mínima na faixa de O a 10 m3/mês. 

4.2. A tarifa social objeto desta cláusula é homologada, pelo PODER 
CONCEDENTE e pela respectiva Agência Reguladora, na presente data, 
e será reajustada anualmente, nos termos da Cláusula 9a  do 
CONTRATO DE CONCESSÃO. 

4.3. Farão jus ao enquadramento e manutenção, como beneficiários da 
tarifa social, os usuários da classe residencial que comprovarem à 
CONCESSIONÁRIA estarem cadastrados no programa Bolsa Família do 
Governo Federal e do Governo Municipal, obedecidas, cumulativamente, 
as seguintes regras: 

4.3.1. A economia do usuário a ser beneficiada deve possuir ligação 
monofásica de energia elétrica; 

4.3.2. O usuário deve ser simultaneamente o titular do programa Bolsa 
Família em âmbito federal e municipal, bem como o titular da ligação de 
água e esgoto junto à CONCESSIONÁRIA; 

4.3.3. A ligação de água e esgoto da economia do usuário deve ser 
hidrometrada; 

4.3.4. A ligação de água e de esgoto da economia do usuário não pode 
estar, em hipótese alguma, adulterada ou violada (fraudada), sendo 
que, qualquer constatação de violação e/ou adulteração, implicará na 
imediata exclusão do usuário ao beneficio; 

4.3.5. O usuário deve estar em situação de adimplência de suas 
obrigações frente à CONCESSIONÁRIA, sendo certo que débitos 
posteriores ao seu enquadramento implicarão na imediata exclusão do 
usuário como beneficiário da tarifa social, a exclusivo critério da 
CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA 5'. DA ALTERAÇÃO DA RELAÇÃO TARIFÁRIA ENTRE 
ÁGUA E ESGOTO 

5.1. O fator multiplicador do valor do consumo de água para a 
cobrança pela utilização da rede de esgoto, previsto no Anexo III do 
CONTRATO DE CONCESSÃO, será de 1 (um), vigendo, para todos os , 
fins e efeitos de direito, a partir da assina ra- do presente Termo /4  
Aditivo. 

RO 
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CLÁUSULA 6. DO COMPLEXO PROAMA 

6.1. As Partes concordam e ratificam que, caso ocorra a cessão e 
transferência do COMPLEXO PROAMA para a CONCESSIONÁRIA, 
mediante instrumento próprio, todos os bens integrantes do referido 
Complexo passarão a ser considerados bens reversíveis do CONTRATO 
DE CONCESSÃO ora aditado, integrando-o para todos os fins de direito. 

6.2. Caberá à CONCESSIONÁRIA operar, manter e administrar o 
COMPLEXO PROAMA, pelo prazo de vigência deste CONTRATO DE 
CONCESSÃO, nos termos acordados em instrumento próprio, arcando, 
tão somente, com os custos decorrentes da operação, manutenção e 
administração do referido Complexo, o qual deverá ser utilizado, na sua 
integralidade, em beneficio do sistema público de abastecimento de 
água de Manaus. 

CLÁUSULA 7a. DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO DA CONCESSÃO 

7.1. As Partes acordam que, para o restabelecimento das metas de 
investimento consubstanciadas no Plano elaborado pela FIPE, toma-se 
indispensável a ampliação do seu prazo de vigência por mais 15 (quinze) 
anos. 

7.2. O CONTRATO DE CONCESSÃO, assim, passa a vigorar até 03 de 
julho de 2045. 

CLÁUSULA 8a.DA ARBITRAGEM 

8.1. As Partes acordam que serão submetidas à arbitragem, perante o 
Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá ("Câmara 
de Arbitragem"), de acordo com as regras e procedimentos por ela 
definidos, (i) controvérsias e questões relativas ao cumprimento de 
obrigações pertinentes ao CONTRATO DE CONCESSÃO, bem como (ii) 
os eventuais conflitos que possam surgir entre as Partes em matéria de 
aplicação, interpretação ou integração das regras que regem o 
CONTRATO DE CONCESSÃO. 

8.2. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as 
Partes do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do 
CONTRATO DE CONCESSÃO, nem permite qualquer interrupção no / 
desenvolvimento dos serviços. 	 f  
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8.3.1. O Tribunal Arbitrai será composto por três membros, um 
nomeado por cada Parte e o terceiro escolhido de comum acordo pelos 
árbitros que as Partes tiverem designado. 

8.3.2. A Parte que decidir submeter determinada divergência ao 
Tribunal Arbitrai deverá apresentar notificação com os pontos que a 
fundamentem, bem como nomear, de imediato, o árbitro que a 
representará na constituição do Tribunal Arbitrai, enviando carta 
registrada com aviso de recebimento para a outra Parte. 

8.3.3. Recebida a notificação, a Parte, no prazo de 20 (vinte) dias 
corridos, deverá nomear o árbitro (segundo árbitro). 

8.3.4. Os árbitros designados pelas Partes nomearão o terceiro árbitro, 
que presidirá o Tribunal Arbitrai, o que deverá ocorrer no prazo máximo 
de 10 (dez) dias corridos a contar da data de designação do segundo 
árbitro. 

8.3.5. Caso a Parte notificada deixe de nomear o segundo árbitro ou 
caso os árbitros nomeados pelas Partes não acordem acerca da 
nomeação do terceiro árbitro, nos prazos correspondentes, qualquer das 
Partes poderá solicitar ao Presidente do Centro de Mediação e 
Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil Canadá que nomeie o 
segundo e/ou o terceiro árbitro, conforme for o caso, no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias corridos contados da solicitação da Parte. 

8.3.6. O Tribunal Arbitrai considerar-se-á constituído na data em que o 
terceiro árbitro aceitar a sua nomeação e a comunicar às Partes. 

8.4. Uma vez constituído o Tribunal Arbitrai, este convocará as Partes 
para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, acordem 
acerca do objeto da arbitragem ("Termo Arbitrai") e demais 
procedimentos. 

8.5. Caso as Partes não acordem quanto ao disposto no item 8.4. acima 
no prazo referido, o Tribunal Arbitrai poderá fixar o objeto da disputa, 
ao qual as Partes estarão vinculadas. 

8.6. O Tribunal Arbitrai poderá ser assistido pelos peritos técnicos e 
pelos consultores que as Partes julguem conveniente designar. 

8.7. O Tribunal Arbitrai, salvo acordo em contrário das Partes, julgará o 
litígio em consonância com o direito brasileiro, sendo que de suas 
decisões não caberá recurso. 
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8.8. As decisões do Tribunal Arbitrai deverão ser proferidas no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua 
constituição, e referidas decisões configurarão entendimento final de 
arbitragem relativamente às matérias em causa. 

8.9. As decisões proferidas pelo Tribunal Arbitrai fixarão as custas do 
processo e a forma da sua repartição pelas Partes. 

8.10. A Parte que der início ao procedimento arbitrai deverá adiantar os 
honorários e custos da arbitragem e a sentença arbitrai, no entanto, 
determinará o ressarcimento pela Parte vencida, se for este o caso, de 
todos os custos, despesas e honorários incorridos pela outra Parte. 

8.11. O Tribunal Arbitrai terá sede no Brasil, no Município de Manaus, 
e utilizará a língua portuguesa como idioma oficial. 

8.12. A arbitragem ocorrerá de acordo com as regras fixadas pela 
Câmara de Arbitragem, no que não confrontar com o disposto nesta 
Cláusula e, ainda, consoante o determinado na Lei Federal n.° 9.307, de 
23 de setembro de 1997 (Lei da Arbitragem) e no Código de Processo 
Civil. 

8.13. As entidades elegem o foro da comarca da Município de Manaus, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, se 
necessário, e apenas e tão somente com essa finalidade, propor medidas 
cautelares ou de urgência ou, conhecer ações cujo objeto não possa ser 
discutido por meio de arbitragem, além de ações que garantam a 
instituição do procedimento arbitrai e a execução da sentença arbitrai, 
nos termos do disposto na Lei Federal n° 9.307, de 23 de setembro de 
1996. 

CLÁUSULA 9a. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

9.1. O MUNICÍPIO DE MANAUS constituirá Comitê de 
Acompanhamento do CONTRATO DE CONCESSÃO, que terá como 
competência avaliar a implementação das situações nele previstas, 
sugerindo ao Chefe do Poder Executivo a adoção de eventuais medidas 
saneadoras. 

9.2. O Comitê de Acompanhamento será criado por meio de Decreto, e 
suas decisões terão caráter meramente consultivo. 

9.3. Eventual criação de Agência Municipal Reguladora de serviços 
públicos delegados do MUNICIPIO DE MANAUS implicará a ex nção do 
Comitê de Acompanhamento. 
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CLÁUSULA 10°. DO FATOR "X" 

10.1. Tendo em vista o conteúdo do Relatório FIPE, das obrigações 
assumidas pelas Partes no CONTRATO DE CONCESSÃO e no presente 
Termo Aditivo, e em razão do processo de revisão quinquenal realizado 
pelas Partes em atendimento ao CONTRATO DE CONCESSÃO, fica 
considerado, nos termos da Cláusula 9.4.2 do CONTRATO DE 
CONCESSÃO, que o "fator x" referente ao qüinqüênio 2007/2012 será 
equivalente a O (zero). 

CLÁUSULA lia—DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

11.1. Fica o CONTRATO DE CONCESSÃO vinculado às atuais e às 
eventuais novas regras de saneamento básico exaradas em âmbito 
Federal, Estadual e Municipal, especialmente ás legislações relativas à 
obrigatoriedade de conexão de edificações permanentes urbanas e 
prédios públicos, abastecidas pelo sistema público, à rede disponível, 
bem assim ao tamponamento dos sistemas alternativos. 

11.2. O Plano Municipal de Saneamento Básico a ser elaborado estará 
em consonância com as condições e termos do CONTRATO DE 
CONCESSÃO, em especial, o novo Plano de Metas, Investimentos e 
Indicadores ora aprovado. 

11.3. A CONCESSIONÁRIA efetuará a conexão de edificações 
permanentes urbanas aos sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário somente em áreas regulares nos termos e 
condições previstos no CONTRATO DE CONCESSÃO e na legislação 
vigente. 

11.4. As Partes comprometem-se a disponibilizar, uma a outra e em 
periodicidade anual, a base de dados cadastrais de que disponham em 
relação às economias em que o sistema de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário estiver disponível, tais como (i) cadastros do 
PODER CONCEDENTE relativos ao Imposto Predial e Territorial 
Urbano; (ii) cadastros da CONCESSIONÁRIA abrangendo os usuários 
conectados à rede; bem como (iii) sistemas de Georreferenciamento do 
PODER CONCEDENTE, todos para fins de utilização restrita no que diz 
respeito à prestação dos serviços. 

11.5. O PODER CONCEDENTE se compromete a envidar seus 
melhores esforços para auxiliar a CONCESSIONÁRIA, sempre que 
necessário, na solução de procedimentos junto a órgãos ambientais, 
mormente no que se refere à obtenção de licenciamento para a 
implantação de emissários subfluviais, observa@ a legislaçã. . .1 ável 
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11.6. Fica desde já acordado entre as Partes que a CONCESSIONÁRIA 
disponibilizará, em periodicidade anual, relatório sobre o cumprimento 
das metas previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO, bem assim dos 
investimentos realizados em relação à prestação dos serviços sob sua 
responsabilidade. 

11.7. Considerando o Relatório da FIPE, as metas de cumprimento do 
CONTRATO DE CONCESSÃO relativas ao ano de 2011 não serão objeto 
de avaliação, sendo que a próxima avaliação será efetuada ao final de 
2012. 

11.8. Fica desde já acordado entre as Partes que o relatório mencionado 
na cláusula 2.2 do presente instrumento, que a CONCESSIONÁRIA 
contratará, sob suas expensas, nos próximos 05 (cinco) anos, contados 
do exercício de 2012, junto a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE), em periodicidade anual, conterá também os 
resultados técnicos e econômicos alcançados durante a execução do 
CONTRATO DE CONCESSÃO no período apurado. 

11.9. Adicionalmente, fica igualmente acordado entre as Partes que a 
CONCESSIONÁRIA contratará, sob suas expensas, agência 
especializada e/ou instituto de renome nacional, para a elaboração e 
publicação nos principais veículos da cidade de Manaus, em 
periodicidade anual, de relatório contendo a opinião da população 
acerca da prestação dos serviços pela CONCESSIONÁRIA. 

11.10. As Partes resolvem alterar os itens 23.1. e 23.2. do CONTRATO 
DE CONCESSÃO, que passam a ter a seguinte redação: 
"23./. O NOVO GRUPO DE CONTROLE declara aceitar e submeter-se, 
sem qualquer ressalva, às condições e cláusulas deste CONTRATO, 
obrigando-se a introduzir no Estatuto Social da CONCESSIONÁRIA 
disposição no sentido de não transferir, ceder ou alienar, gratuita ou 
onerosamente, de forma direta ou indireta, o controle societário da 
CONCESSIONÁRIA sem a prévia concordância do PODER CONCEDENTE, 
conforme previsto no art. 27 da Lei federal n° 8.987/ 95." 

"23.2. Na hipótese de transferência do controle societário da 
CONCESSIONÁRIA na forma prevista no item 23.1., o NOVO GRUPO DE 
CONTROLE deverá assinar termo de anuência e submissão às cláusulas 
deste CONTRATO e às normas legais e regulamentares da CONCESSÃO." 

11.11. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, em até 60 (sessenta) 
dias após a assinatura do presente instrumento, uma revisão do 
Manual de Prestação de Serviços e Atendimento ao Cons midor 
(MPSAC), que deverá ser avaliada, em até 120 (cento e vinte) dias a 

£1 



ANAUS 
Uma Cidade Melhor 

PREFEITURA DE 

contar da entrega da referida revisão, pela Agência Reguladora 
responsável pela fiscalização do CONTRATO DE CONCESSÃO, cujo 
procedimento será acompanhado pelo Comitê de Acompanhamento 
previsto neste instrumento. 

11.12. As compensações de créditos e/ou débitos existentes entre as 
Partes, até a presente data, serão objeto de procedimento administrativo 
especifico, a ser concluído em até 120 (cento e vinte) dias corridos a 
contar da assinatura do presente Termo Aditivo. 

11.12.1. Os créditos que uma Parte tiver em face à outra, até a 
presente data, não poderão ser exigidos até a conclusão do processo 
administrativo mencionado no item 12.12 acima, haja vista a 
obrigatoriedade de observância da legislação em vigor, mormente no 
que se refere à necessidade de decisão definitiva para a caracterização 
do crédito como líquido e certo. 

11.12.2. Não se aplica o disposto no item 9.20, da Cláusula 98  do 
CONTRATO DE CONCESSÃO às compensações mencionadas no item 
11.12 acima. 

11.13. A CONCESSIONÁRIA compromete-se a realizar os investimentos 
necessários para a implantação de poços no Município de Manaus, tal 
qual constante às folhas 16, 17 e 18 do Relatório FIPE, sendo que as 
obras deverão estar finalizadas até 30 de setembro do corrente ano. 
11.14. A CONCESSIONÁRIA compromete-se a realizar os investimentos 
necessários para a cobertura dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, para o período compreendido entre os anos de 
2012 e 2045, conforme disposto nas páginas 30 e 31 do Relatório FIPE. 

11.15. No tocante às obrigações constantes da Cláusula 6, que se 
referem à operação, manutenção e administração do COMPLEXO 
PROAMA, fica desde já acordado entre as Partes que estas só passarão 
e ter eficácia após a assinatura de Termo de Compromisso entre o 
Estado do Amazonas e o Município de Manaus, com interveniência-
anuência da CONCESSIONÁRIA e da Agência Reguladora dos Serviços 
Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - ARSAM. 

CLÁUSULA 128. RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO 
MODIFICADAS POR ESTE QUARTO TERMO ADITIVO 

12.1. Ficam expressamente ratificadas pelas Partes todas as cláusulas 
e condições do CONTRATO DE CONCESSÃO e do Primeiro, Segundo e 
Terceiro Termos Aditivos ao CONTRATO DE CONCESS -O, não 

.9 
modificadas por este Quarto Termo Aditiv 
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E, por estarem justos e contratados, firmam as Partes o presente 
instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, abaixo assinadas. 

Manaus, 17 de maio de 2012. 

Parte - MUNICÍPIO DE MANAUS: 

AMAZONINO • 1'4 • DO MENDES 

Prefeito Municipal 

Parte - MANAUS AMBIENTAL S/A: 

47tfrz; 
I) 	XANDRE BIANCHI ANTONIO 

Diretor Presidente 

ES DUARTE 

aceira 

/f.i.0 
 

F IO A G STO AL 

Diretor-Presiden e da Agência Re adora dos Se ços Públicos 

Conce • idos do Estado do Amazonas - S 

ANEXO ÚNICO - RELATÓRIO ELABORADO PELA FIPE 

2) GUIA 



Valor do Empenho: 

Local de Entrega: 
Usuário Operador da NE: 

Saldo Anterior: 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

26,000,00 

30/08/2018 

LUIS HENRIQUE TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE LI r 5 p  InCZ,  

rt&w° 	4tad,psH  
RelNes rpt 

6.400,00 	 Valor Disponível 	PRekeNiAm 
AV: ANDRE ARAI  l.10 N°1500 -AI  EIXO 	 EIS N°  M c't 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Nota do Empenho 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Unidade Gestora 

021702- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Número Documento 
2018NE00052 

Data Emissão 
31/07/2018 

Gestão 

00007- FUNDOS 

Processo 
021702.000009/2018 

NE Original 

Credor 
03264927000127 -MANAUS AMBIENTAL S.A 

Licitaçao 
6- Inexigivel 

Referência 
Art.25; capublel 8.666/93 

Evento 

400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 

3 - Global 

Valor 
6.400,00 

Unidade Orçamentária 	21702 	 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Programa Trabalho 	14.122.0001.2987.0001 	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Agua e Esgoto e Telefonia 
Fonte Recurso 	02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	33903944 	 Services De Agua E Esgoto 

Município 	9999- Estado 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 

Convênio 	 Tipo de Empenho 	9 - Despesa Normal 

cinograitia de Desembolse 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0.00 	Abril 	 0,00 

Maio 	 0,00 	Junho 	 0.00 	Julho 	 0.00 	Agosto 	 0,00 

Setembro 	 1.600,00 	Outubro 	 1.600,00 	Novembro 	 1.500,00 	Dezembro 	1.600,00 

I
Descrição dos Itens 

Unld. 	Descrição Preço Unitário 
* 	

4 
serviço 	26614 - (I0-26614) SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, Descrição: contrata 	de empresa 	 1.500.0000 

concessionária para prestação de serviços de abastecimento de água potável, per rede pública de distribuição, para 	

Qt.cle 

instalações prediais de eretos e entidades da Administração Direta e indireta co Poder Executivo Estadual, no 
municipio de Manaus. conforme Rojeto °ame. 

Preço Total 
6.400.00 

TERMO DE CONTRATO N5002/2018 SEJUSC/FUNDECON/PROCON 
VIGÊNCIA.  01/08/2018 A 01108/2023 
EMPRESA: MANAUS AMBIENTAL 5 A 
OBJETO: Prestação de Serviços de FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO para sede do PROCON-AM 
VALOR GLOBAL: RS 98000 (60 MESES) 
VALOR ATÉ DEZEMBRO DE 2018. R$ 6 400 
FUNDAMENTO LEGAL: Portaria de Inexiestalldade N°0050018/funaecon 
Publicado no DOE: 2010712018 Pay 06 MARCA.  NA  

ERRATA 
Na Nota de Empenho de n° 
20181•1E00052 emitida na data de 
31/07/2018. ONDE SE LÊ "PRAZO DE 
VIGÊNCIA: De 01/08/2018 a 
01/08/2023". LEIA-SE: "PRAZO DE 
VIGÊNCIA: De 01/09/2018 a 
31/08/2023". 

Certincados: 
Dei-fincados: 

Jati! Praxe Campos 
Ordenador de Despesas 

FUNDECON IAM Lá Henrique Manhã 
AasessorAdmF encelroM 

PROCONIFUNDECON 

ASS. 
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VIS N° 
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equipamentos hospitalares (Seladoras) p/ atenderem as necessidades do 
HEMOAM: R S H 	QUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES pfitem 1 c/ 
valor de RE 17.9 7 (Dezessete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais 
e setenta centav s) ana 	8/8/2018, 

NELSON F 

ADRIANA M. D 	 ridica 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA — SEFAZ 

ERRATA 

ERRATA À RESENHA DA PORTARIA N° 0316/2018-GSEFAZ, publicada no 
Diário Oficial do Estado, em 27 de agosto de 2018, pág. 08, Publicações 
Diversas: 

Onde se lê: ELVYS DA SILVA BANAYON 

Leia-se: ELVYS DA SILVA BENAYON 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA SEJUSC/FUNDECON/PROCON-
AM. 

/ 	

Estadual de Defesa do Consumidor— FUNDECON/PROCON/AM e MANAUS 

./.....' 

/

7/,  / 

Na publicação de extrato de contrato n° 002/2018, de interesse do Fundo 

AMBIENTAL S.A. publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, n° 
33.823 do dia 13 de agosto de 2018. ONDE SELE "PRAZO DE VIGÊNCIA: 
De 01/08/2018 a 31/07/2023". LEIA-SE: "PRAZO DE VIGÊNCIA: De 
01/09/2018 a 31/08/2023". 

Manaus, 29 de agosto de 2018. 

IL FRAXE CAMPOS 
GESTOR DO PROCON/AM 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Manaus — SRMM 

ESPÉCIE; Quinto Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2017-SRMM. DATA 
ASSINATURA: 16/08/2018. PARTES: SRMM e ORV ENGENHARIA LTDA. 
OBJETO: prorrogar os prazos de vigência e execução do Contrato por mais 
120 e 180 dias respectivamente, e acréscimo no valor de R$ 194,045,00. 
correspondendo a 13,77% do valor contratual. VIGÊNCIA: 16/08/2018 a 
14/12/2018. DESPESAS: UO: 039101; PT: 15,782.32972172.0011; ND: 
33903905; Fonte: 100; NE: 2018NE00199; emitida em 16/08/2018, no valor 
de R$ 194.045,00. FUNDAMENTO: Processo Administrativo n° 
01.01.039101.00000499.2018 e Parecer n° 056/2018-JURÍDICO-SRMM. 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE NO DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO—DOE Ma 	de agosto de 2018. 

E 	IO GOUVEA DE OLIVEIRA 
cretário Executivo da SRMM 

PORTARIA N°274/2018 —ADAF 
CHEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA 
ADAF no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO: que o art. 24, XVI da Lei n°8,666 de 21 de junho dei993, 
preceitua ser dispensável a licitação para impressão dos diários oficiais, de 
formulários padronizados de uso da administração, e de edições técnicas 
oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa 
juridica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a 
Administração Pública, criados para esse fim especifico; (incluiria pela Lei n° 
8.883, de 1994); quando houver inviabilidade de competição; 
CONSIDERANDO a Lei Delegada n°96, de 18 de maio de 2007, a qual dispõe 
sobre a atribuição da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas e dá outras 
providências. 
CONSIDERANDO a justificativa da escolha da contratante às fls. 09 
apresentada no Projeto Básico 
CONSIDERANDO que o preço constante na tabela de preços apresenta pela 
Imprensa Oficial as fls. 05 está compatível com os preços praticados no 
mercado. 
CONSIDERANDO, finalmente o que consta do Processo n°1714/2018-ADAF 
e Processo n°28860/2018-CGL; 
RESOLVE: 
I — DECLARAR dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, 
XVI da Lei n°8.666/93, a contratação do serviço de publicação da Imprensa 
Oficial. 

II — ADJUDICAR o objeto de dispensa em favor da empresa em questão do 
valor global de R$ 186.240,00 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta 
reais). 

consideração do Senhor Diretor Presidente da Agência de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Estado doAmazonas, para ratificação, 
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
CHEFE DE DEP. ADM. E 	'IRO DA ADAF, em Manaus, 30 de agosto 
de 2018. 	 frágr 

(Fe 

JO 	' ON'AR ./": ENTES PEREIRA 
Chefe detõepart. A . e Financeiro da ADAF 

RATIFICO a decisão ápra, nos termos do art. 26 da Lei n°8.666 de 21 de 
junho de 1993, alterada pela lei ri° 8.883 de 08 de junho de 1994, de 

acordo com as disposições acima citadas. 
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS —ADAF. 
em Manaus, 30 de agosto de 2018. 

sÉ$b ROÇHAMUNIZ 
etor Presidente 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 
AMAZONAS -ADS 
RESENHA N° 29/2018-EXTRATO DOS CONTRATOS DO 
PREME/SEDUC 

ESPÉCIE: Contrato n.° 385/2018, celebrado entre a AGENCIA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, como 
Contratante, eASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA COSTA DO 
AJARATUBINHA, como contratado. 
OBJETO: Fornecer Produtos Regionais para o Projeto de Regionalização da 
Merenda Escolar, com vistas ao suprimento das necessidades da SEDUC 
para atender a Rede Estadual de Ensino no ano Letivo de 2018, no valor 
global de R$ 117.640,00 (Cento e dezessete mil, seiscentos e quarenta reais). 

ESPÉCIE: Contrato n.° 386/2018, celebrado entre a AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, como 
Contratante, eARLESSON DOS SANTOS SILVA, como contratado. 
OBJETO: Fornecer Produtos Regionais para o Projeto de Regionalização da 
Merenda Escolar, com vistas ao suprimento das necessidades da SEDUC 
para atender a Rede Estadual de Ensino no ano Letivo de 2018, no valor 
global de R$ 6.135,00 (Seis mil, cento e trinta e cinco reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: Credenciamento n°001/2017, Publicado no DOE 
em 09/03/2018, Podaria de Inexigibilidade n°014/2018-GAB/ADS, publicado 
no DOE em 12/03/2018.Art. 25, caPUt da Lel n°8.666/93 	n°3.454/2009. 

Manaus, 1 	o 	2 

Presidente d 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 
AMAZONAS -AOS 
RESENHA N° 30/2018-EXTRATO DOS CONTRATOS DO 
PROMOVE/SEDUC 

ESPÉCIE: Contrato n.° 387/2018, celebrado entre a AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS. como 
Contratante, el B PEIXOTO ME, como contratado. 
OBJETO: Fornecimento de Mobiliário Escolar com vistas ao suprimento das 
necessidades mobiliárias da SEDUC, para atender a Rede Estadual de 
Ensino no ano Letivo de 2018, no valor global de R$ 32.050,00 (Trinta e dois 
mil e cinquenta reais). 

ESPECIE: Contrato n.° 388/2018, celebrado entre a AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS • ADS, como 
Contratante, eM FARIAS DOS SANTOS, como contratado. 
OBJETO: Fornecimento de Mobiliário Escolar com vistas ao suprimento das 
necessidades mobiliárias da SEDUC, para atender a Rede Estadual de 
Ensino no ano Letivo de 2018, no valor global de R$ 43.225,00 (Quarenta e 
três mil, duzentos e vinte e cinco reais). 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 25; caput; Lei n°8.666/93, Credenciamento 
n°002/2017, publicado no DOE em 09.03.2018, Podaria de inexigibilidade n° 
014/2018, datada dei2/03/2018, publicada no DOE em 12.03.2018. Parecer 
n°182/2018-PJ/ADS. datado de 23.032 18 

Manaus ' a 

C 
Presidente d 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 
AMAZONAS -ADS 
EXTRATO DO CONTRATO N° 389/2018-PROMOVE/SEDUC 
1. ESPÉCIE: Contrato n.° 389/2018, celebrado entre a AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, como 

ERRATA 
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA SEJUSC/FUN DECON/PROCON-
AM. 

PORTARIA N°007/2018 
O Presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, no uso de 
suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o que determina o Art. 67 da Lei 
N.° 8.666/93, no que pertinente ao acompanhamento da execução dos 
contratos administrativos entre o Estado do Amazonas, por intermédio da 
Secretaria de Estado de Justiça, por meio do Fundo Estadual de Defesa do 
Consumidor/FUNDECON, RESOLVE: 1— DESIGNAR como Fiscal Titular a 
servidora Lorena Natalia Banquero Barreiro, Assessor III - AD-3, Mat. 
245,892-6A, lotada na Secretária Executiva Adjunta de Defesa do 
Consumidor-PROCON/AM e, como FISCAL SUBSTITUTO, o Servidor Daniel 
Christian Codone, Assessor II -AD-2, Mat. 244.400-3A, latada na Secretária 
Executiva Adjunta de Defesa do Consumidor-PROCON/AM, para a partir 
desta data e durante toda a vigência do ajuste, ou até que seja determinada a 
substituição por outro servidor, procede a Fiscalização Técnica do Contrato 
N.°003/2018-SEJUSC/FUNDECON/PROCON/AM, firmado entre o Estado 
do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor—
FUNDECON e PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS 
S.A - DETERMINAR que o referido adote todos os procedimentos 
necessários à fiscalização dos ajustes, observando em especial a Lei N.° 
8.666/93, as instruções e normatizações Internas, estabelecidas por meio de 
Portaria, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que 

r 

	

	regulem ou venham a regulara matéria, inclusive. Esta portaria entra em vigor 
na data da sua publicação. 

.)A'aL FRAXE CAMPOS 
GESTOR DO PROCON/AM 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA SEJUSC/FUN DECON/PROCON-
AM. 

PORTARIA N°008/2018 
O Presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, no uso de 
suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o que determina o Art. 67 da Lei 
N.° 8.666/93, no que pertinente ao acompanhamento da execução dos 
contratos administrativos entre o Estado do Amazonas, por intermédio da 
Secretária de Estado de Justiça, por melo do Fundo Estadual de Defesa do 
Consumidor/FUNDECON, RESOLVE: 1— DESIGNAR como Fiscal Titular a 
servidora Lorena Natalia Banquero Barreiro, Assessor III - AD-3, Mat, 
245.892-6A, lotada na Secretária Executiva Adjunta de Defesa do 
Consumidor-PROCON/AM e. como FISCAL SUBSTITUTO, o Servidor Daniel 
Christian Corione, Assessor II - AD-2, Mat. 244.400-3A, lutada na Secretária 
Executiva Adjunta de Defesa do Consumidor-PROCON/AM, para a partir 
desta data e durante toda a vigência do ajuste, ou até que seja determinada a 
substituição por outro servidor, procede a Fiscalização Técnica do Contrato 
N.°002/2018-SEJUSC/FUNDECON/PROCON/AM, firmado entre o Estado 
do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor—
FUNDECON e MANAUS AMBIENTAL SIA - DETERMINAR que o referido 
adote todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, 
observando em especial a Lei N.°  8.666/93, as instruções e normatizações 
internas, estabelecidas por meio de Portaria, circulares, instruções 
normativas, ordens de serviço, resoluções que regulem ou venham a regular a 
matéria, inclusive. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA EJUSCIFUNDECON/PROCON-
AM. 

EXTRATO 
ESPÉCIE: Contrato n" 004/2018-FUNDECON/PROCON-AM/ SEJUSC; 
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2018; PARTICIPES: Estado do Amazonas, 
por Intermédio da SEJUSC, através do Fundo Estadual de Defesa do 
Consumidor — FUNDECON e EDNEY VIEIRA DE SOUZA — ME; OBJETO: 
fornecimento de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses; VALOR 
GLOBAL: R$ 3.332,16 (Três mil trezentos e trinta e dois reais e dezesseis 
centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade orçamentária: 021702; 
Programa de Trabalho: 14.122.3247.2102.0001; Fonte de Recurso: 
02010000; Natureza de Despesa: 33903007; Nota de Empenho n° 
2018NE00056, no valor de R$ 1.152,00 (Hum mil cento e cinquenta e dois 
reais), correspondente ao exercício 2018; PRAZO DE VIGÊNCIA: De 

01/09/2018 a 31/08/2019; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo: 
n°021702.000065/2018—FUNDECON. 

Manaus, 29 de agosto de 2018. 

JACGRAXE CAMPOS 
GESTOR DO PROCON/AM 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - 
SPF 

~BI Contrato 001/2018 - SPF. Data da Assinatura: 23/08/2018. 
Partes: Secretaria de Estado de Política Fundiária — SPF e a empresa 
SINETRAM — Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do 
Estado do Amazonas. Objeto: Prestação de Serviços de Fomecimento de 
Vale Transporte pelo sistema de cartão magnético com recarga mensal para 
os servidores da Secretaria de Estado de Politica Fundiária-SPF. Valor 
Global: RE 240.768,00 (duzentos e quarenta mil, setecentos e sessenta e oito 
reais). Valor Mensal: R$ 20.064,00 (vinte mil e sessenta e quatro reais). 
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente termo aditivo 
de contrato correrão à conta da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 
21.122.0001.2001.0001 Natureza da Despesa: 33904901, Fonte 121 tendo 
sido emitido a Nota de Empenho n°. 00338, em 23/08/2018, no valor de R$ R$ 
100.320,00 (cem mil e trezentos e vinte reais). e o saldo restante a onerar o 
exercido seguinte. Vigência: 12 (meses), de 23/08/2018 a 32/08/2019. 
FUNDAMENTO:  Art. M. 25, caput da Lei 8.666/93, Portaria 025/2018-
GS/SPF, publicado no DOE 03/05/2018. 

Manaus/AM, 23 deAgosto de 2018. 

PAULA ANDR 	 R SOARES 
Secretária de Estado de Política Fundiária 

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS 
Gabinete do Diretor-Presidente 

PORTARIAN° 36/2018 -CETAM 

ALTERA o Detalhamento da Despesa 
para o exercicio de 2018, aprovado na 
Lei Orçamentária n° 4540, de 29 de 
dezembro de 2017 e em seus créditos 
adicionais. 

O DIRETOR-PRESIDENTE,no uso de suas atribuições legais. 
tendo em vista o disposto no art.45 da Lei n°4506, de 21 de agosto de 2017. 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas 
classificações das despesas, quanto aos subtftulos e/ou as modalidades do 
gasto, 

RESOLVE: 

1-Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercicio 2018, da 
Unidade Orçamentária Indicada no Anexo I desta Portaria: 

II - Anexo I: comuma movimentação 	no 	valor 	de 
R$65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS); 

III - Esta portaria e \rara em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos ao 1°diaW  agosto de 2018. 

CIENTIFIQUE-SB PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO DIRE R-PRESIDENTE DO CENTRO DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO IAJAZONAS, em Manaus, 31 de agosto 
de 2018. 

JOS4UGL\STO D MELO NETO 
\pire or-Presi nte 
‘J 

Portaria N° 36/2018 - CEIAM 

ANEXO I 

28000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO 

28201 CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS 

FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 

TIPO 
AÇÃO 

ORP 
OSP 

DETALHAMENTO 

SU LEM NTAÇÃO 1 	ANULAÇÃO 

AR NO 60 VALOR(AS) 1  ND REG VALORO:1S) 

Administração ria Unidade 

12.122.0001.209 A 00 oo 65.000,00 13390 0001 65.000,00 

TOTAL (AS) 65.000.001 65.000,00 

   

-4ACIL FRAXE CAMPOS 
GESTOR DO PROCON/AM 

Diário Oficial do Estado do Amazonas 
—PRGeetiffidern  
RS N'  (-12-1  

ASS.  
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