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DEFENSORIA PÚBLICA 
es, DO ESTADO DO AMAZONAS 

CONTRATO N.° 009/2018-DPE/AM 

CONTRATO 
SERVIÇOS 
CELEBRAM 
PÚBLICA 
AMAZONAS 
AMBIENTAL 
ABAIXO: 

DE PRESTAÇÃO DE 
QUE ENTRE SI 

A DEFENSORIA 
DO ESTADO DO 
— DPE/AM E MANAUS 

S.A., NA FORMA 

Aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2018 (dois mil e dezoito), nesta cidade de 
Manaus, na sede da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, , 
situado na Rua Maceió, n° 307 — Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-
135, inscrito no CNPJ sob o n°. 19.421.427/0001-91, neste ato representado pelo 
Senhor Defensor Público Geral, Dr. RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA, 
brasileiro, casado, defensor público estadual, residente e domiciliado nesta cidade, 
no Condomínio Residencial San Lorenzo, n° 416 — Apto 1403 — Adrianápolis, 
portador da Cédula de Identidade n° 1181876-0 SSP/AM e do CPF n°628.345.252-
34, daqui por diante denominado CONTRATANTE e a empresa MANAUS 
AMBIENTAL S.A., concessionária de serviços públicos na cidade de Manaus/AM, 
inscrita no CNPJ (MF) n°. 03.264.927/0001-27, estabelecida na Rua do 
Bombeamento n° 01, Compensa, CEP 69029-160, Manaus-AM, Estação de 
Tratamento de Água da Ponta do Ismael neste ato representada, na conformidade 
de seu Estatuto Social, por seus Diretores senhor RENATO MÉDICIS MARANHÃO 
PIMENTEL, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade 
RG n° 479.8481-SSP/PE, inscrito no CPF n° 019.247.834-60, domiciliado à Rua do 
Bombeamento, 01, bairro Compensa, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, 
CEP 69.029-160 e pelo senhor ANTONIO DONIZETI GUERRERO, brasileiro, 
casado, Administrador, portador da Cédula de Identidade RG n° 12.399.769-
SSP/SP, inscrito no CPF n° 980,766.988-04, domiciliado à Rua do Bombeamento, 
01, bairro Compensa, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69.029-160, 
infra-assinados, doravante denominada apenas por CONTRATADA, têm entre si 
justo e contratado, em caráter irrevogável e irretratável o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: Por força deste instrumento, a CONTRATADA 
se obriga a prestar à CONTRATANTE os serviços de abastecimento de água 
potável e utilização de esgoto, nas dependências das unidades usuárias lo al zadas 
em Manaus, nos endereços abaixo relacionados pertencentes à DEF N ORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em conformidade com o detfifamento 
contido no Projeto Básico constante do PROCESSO, que passa 	f 
presente instrumento como se nele estivesse transcrito: 
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UNIDADES DE CONSUMO 

Matrícula Unidade do Órgão ENDEREÇO 
29566-3 Sede Rua 24 de Maio, 321 — Centro 

114658-0 Casa da Cidadania Rua 	Bento 	Maciel, 	n° 	7, 	Conj. 
Celetramazon-Adrianópolis 

117498 Sede Rua Maceió, 	307 — Nossa Senhora 
das Graças 

117650-1 Maceió Rua Maceió, n° 305 — Nossa Senhora 
das Graças 

132074-2 São Francisco Rua Francisco José Furtado n° 2 — 
São Francisco 

379096-7 Adrianópolis Rua São Luiz n° 460 - Adrianópolis 

419608-2 São Francisco Rua Francisco José Furtado n° 2 — 
São Francisco 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA NOMENCLATURA TÉCNICA: Para perfeita 
compreensão e maior precisão da terminologia técnica dos termos e expressões 
empregadas neste Projeto Básico, entende-se por: 

1. ANA: Agência Nacional de Água; 
2. Agrupamento de Edificação - Conjunto de duas ou mais edificações em um lote 

de terreno. 
3. Água Potável - É aquela com qualidade adequada ao consumo humano e que 

atenda às exigências do Contrato de Concessão. 
4. Águas de Infiltração - Toda água, proveniente do subsolo, indesejável ao 

sistema separador e que penetra nas canalizações. 
5. 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. 

6. AGEMAN — Agência Reguladora dos Serviços Públicos delegados do Município, 
criada pela Lei do Estado do Amazonas n° 2.265, de 11 de dezembro de 2017. 

7. 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. 

8. Cavalete ou Quadro de Hidrômetro — Dispositivo padronizado para instalação de 
hidrômetro ou limitador de consumo, integrante do ramal predial de água. 

9. 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 matrícula se ache cadastrada no Cadastro de Clientes da Concessionária. 

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

11. 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. 

12. Colar de Tomada ou Peça de Derivação — Dispositivo aplicado à rede 
distribuidora de água para derivação do ramal pr dial. 
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13. Concessionária — Manaus Ambiental S/A, prestadora dos serviços de 
saneamento, em caráter exclusivo, no Município de Manaus, em razão do 
Contrato de Concessão. 

14. Consumo Arbitrado ou Fixo - Volume estipulado para cobrança quando a 
Concessionária estiver impossibilitada de medir ou estimar por ponto de 
consumo. 

15. 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. 

16. 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. 

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

18. Consumo Médio Faturado — Média dos três últimos consumos mensais faturados 
de uma ligação de água e/ou esgoto, expresso em m3. 

19. Consumo Médio Medido — Média dos três últimos consumos mensais medidos 
de uma ligação de água e/ou esgoto, expresso em m3  

20. Consumo Mínimo — Menor volume mensal de água, expresso em m3, atribuído a 
uma economia, considerado como base mínima para faturamento. 

21. Conta — Documento hábil para cobrança e pagamento de débito contraído pelo 
Cliente, correspondente ao valor da prestação de serviços. 

22. 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. 

23. Contribuição Pluvial Parasitária - Parcela do deflúvio superficial inevitavelmente 
absorvida pela rede coletora de esgoto sanitário. 

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

25. 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. 

26. Custo da Ligação - Valor faturado pela Concessionária para efetivação do 
serviço de água e/ou esgoto. 

27. 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. 

28. Declaração de Regularidade Definitiva - E o documento expedido após 06 
(seis) meses da expedição da Declaração de Regularidade Provisória, se não 
detectada nenhuma irregularidade pela Concessionária. 

29. 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. 

30. 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 
satisfazer a demanda solicitada. 
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31. 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. 

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

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

34. 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, abastecida com uma ou mais ligações. 

35. 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. 

36. 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, no qual a Concessionária sagrou-se vencedora. 

37. Emissário - Equipamento que recebe o esgoto de um interceptor para tratamento 
utilizando-se da capacidade de autodepuração do corpo-receptor. 

38. Empreendedor - Proprietário e/ou responsável público ou privado pelo 
empreendimento. 

39. Empreendimento - Construção destinada a abrigar qualquer atividade humana. 
40. Esgoto Doméstico - Resíduo líquido decorrente do uso da água em cozinha, 

banheiro, sanitário, lavatório, lavanderia doméstica e demais atividades 
domésticas. 

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

42. Esgoto Tratado — Água residuária que sofreu algum tratamento físico, biológico 
ou químico. 

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

44. Greide - Perfil longitudinal de um logradouro. 
45. Hidrante - É o aparelho de utilização apropriado à tomada de água instalado na 

rede distribuidora de água, para combate a incêndio. 
46. Hidrômetro ou Medidor - É o aparelho destinado a medir o consumo de água, de 

acordo com as normas da ABNT. 
47. Imóvel — Área de terreno com ou sem edificação. 
48. INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial. 
49. Instalações Hidrosanitárias — Conjunto constituído do ramal predial interno e das 

instalações de água e esgoto internos dos empreendimentos. 
50. Interceptor — Canalização de esgoto ao qual são interligados diversos coletores 

secundários, através de poços de visitas e/ou outra singularidade apropriada. 
51. Juros - Compensação pelo pagamento diferido de uma obrigação do Cl t 

para com a Concessionária. 
52. Lacre — Dispositivo que controla intervenções irregulares nos equipam 

instalações da Concessionária (hidrômetros, hidrantes e outros). 
53. Ligação ou Ramal Clandestino - É a ramificação irregular ou não auton 

instalada entre a rede da Concessionária e o ponto de entrada do i 
destinada ao uso do serviço de água e/ou esgoto. 
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54. 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. 

55. Ligação Provisória — É a ligação concedida ao Cliente por prazo determinado. 
56. Loteamento Privado ou Público - É 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 
infraestrutura urbana, tais como abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
rede de energia elétrica e telefônica, drenagem pluvial e outros. 

57. Multa - Valor devido pelo Cliente, estipulado pela Concessionária, em razão de 
descumprimento de normas previstas neste Manual. 

58. Matrícula — Número atribuído à unidade consumidora cadastrada no banco de 
dados da Concessionária onde está localizado o hidrômetro ou não. 

59. 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. 

60. Poder Concedente — É o Município de Manaus, representado pela AGEMAN, 
nos termos da Cláusula do Contrato de Concessão. 

61. 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. 

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

63. 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. 

64. 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. 

65. 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. 

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

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

68. 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. 

69. Uso Fraudulento ou Clandestino - Qualquer uso do serviço da Concessionária 
sem a correspondente compensação tarifária prevista neste Manual. 

70. Valor Faturado de Esgoto - Valor do serviço de esgotamento sanitário definido a 
partir do consumo de água medido, estimado ou arbitrado. 

71. CGA — Comissão de Gestão Administrativa da SEFAZ é o agente facilitador para 
fins de acompanhamento e monitoramento da relação contratual entre à 
Concessionária Águas do Amazonas e os Órgãos Públicos que compõe o Poder 
Executivo Estadual. 

72. Unidade Consumidora — Ponto de entrega do estabelecimento ou unidade 
Poder Público, composto de instalações e equipamentos hidráulic CO) 
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caracterizados pelo recebimento de água potável proveniente da rede de 
distribuição com medição individualizada. 

73. Data do Início do Abastecimento - Data a partir da qual a Concessionária ativa a 
rede de distribuição abastecimento de água potável para a Unidade(s) 
Consumidora(s). 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA MEDIÇÃO E CONTROLE DE FORNECIMENTO: 
Para fins desse contrato a ligação de água é a conexão entre o ramal predial e a 
rede pública distribuidora de água da Contratada. 

Parágrafo Primeiro. A medição do consumo do prédio será feita através de 
hidrômetro, com leituras mensais. 

Parágrafo Segundo. O aparelho medidor de consumo, de propriedade da 
Contratada, será previamente testado e deverá estar em conformidade com as 
normas do INMETRO. 

CLÁUSULA QUARTA — DO PREÇO: A despesa mensal estimada se procederá 
conforme a medição de uso registrada no hidrômetro. 

Parágrafo primeiro. Pelos serviços prestados, o Usuário pagará à Concessionária 
uma fatura mensal fixada segundo os valores previstos na estrutura tarifária vigente, 
aprovada e autorizada pela Agência Reguladora dos Serviços Concedidos Públicos 
delegados ao Município— AGEMAN e Poder Concedente. 

Parágrafo segundo. O valor da tarifa será reajustado de acordo com as 
autorizações emanadas pelas autoridades competentes para realinhamento da 
estrutura tarifária de água praticada pela Contratada, de acordo com a sistemática 
descrita no Contrato de Concessão. 

CLÁUSULA QUINTA — DO FATURAMENTO: O faturamento do consumo será feito 
mensalmente, pela CONTRATADA, ficando entendido desde já que será 
considerada como demanda faturável mensal o consumo de água, registrado no 
hidrômetro, acrescido da tarifa de esgotamento sanitário, se houver rede coletora. 

Parágrafo Primeiro. O faturamento do consumo será feito mensalmente em 
períodos de 30 (trinta) dias, a partir da leitura realizada no(s) hidrômetro(s) conforme 
cronograma de leituras da Contratada. 

Parágrafo Segundo. Fica ajustado entre as partes que o valor da tarifa utilizada 
para o cálculo das faturas de água será aquela vigente na data da leitura realizada 
no hidrômetro. 

Parágrafo Terceiro. As faturas entregues pela Contratada ao Contratante, por 
força do presente contrato, serão consideradas devidas a partir da sua 
apresentação, e, findo esse prazo, computar-se-ão multas por atraso, juros e 
penalidades previstos na legislação vigente. 

Parágrafo Quarto. Na contagem do prazo estabelecido nesta Cláusula, para 
pagamento das contas, exclui-se o dia da apresentação e inclui-se o dia do 
vencimento. 

CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR GLOBAL: O valor estimado mensal do presente 
Termo de Contrato é de R$ 8.880,00 (oito mil oitocentos e oitenta reais), perfaze 
um total para os 60 meses de R$ 532.800,00 (quinhentos e trinta e dois 
oitocentos reais). 
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Parágrafo único. Nos casos em que houver alto consumo e/ou problemas e o valor 
orçado não cobrir as despesas com abastecimento de água e/ou esgotamento 
sanitário deverá o Contratante providenciar os recursos financeiros para o 
cumprimento das obrigações. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mensalmente 
conforme data do vencimento da conta, através do pagamento das faturas emitidas 
de acordo com a aferição do consumo da Contratada. 

Parágrafo único. O atraso no pagamento, de que trata a presente Cláusula, 
sujeitará multa por atraso de 2%, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do 
vencimento da fatura até o efetivo pagamento, sem prejuízo da suspensão do 
fornecimento do serviço por inadimplência, protesto e inscrição de dados nos 
serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA e outros). 

CLÁUSULA OITAVA — DO REAJUSTE DAS TARIFAS: Os preços contratados 
deverão ser reajustados conforme determinação e autorização da Agência 
Reguladora dos Serviços Públicos delegados ao Município — AGEMAN e Poder 
Concedente, segundo determina a legislação aplicável a espécie. 

CLÁUSULA NONA — DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 
60 (sessenta) meses, contados a partir de 01/09/2018 a 01/09/2023. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS CONDIÇÕES DAS PARTES E CONDIÇÕES 
OPERATIVAS: O presente Contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, as 
quais se obrigam a obedecer as seguintes normas: 

I - A CONTRATADA obriga-se a: 

Executar os serviços objetos do presente processo, reservado o direito de 
suspender, total ou parcialmente, o fornecimento de água ao Contratante, 
e, portanto, desde já, isenta por esse de qualquer responsabilidade, 
penalidade ou indenização pelos prejuízos acaso advindos a si ou 
terceiros, quando a suspensão se verificar nos casos previstos na 
legislação e normas especificas de serviço de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, ou por inobservância, pelo CONTRATANTE, de 
quaisquer das Cláusulas deste Contrato; 

Interromper a prestação dos serviços da CONTRATANTE, desde já isenta 
por esse de qualquer responsabilidade, penalidade, ou indenização pelos 
prejuízos acaso advindos a si ou terceiros, quando a interrupção se 
verificar nos casos de: manutenção preventiva ou emergencial, reparos de 
rotina, alterações, substituições de equipamentos e materiais no sistema 
da CONTRATADA, ou serviços que impeçam o funcionamento, no todo ou 
em parte, de suas instalações de captação, produção, tratamento e 
distribuição de água; 

Dar aviso prévio, sempre que possível nos casos de necessidade de 
interrupção do fornecimento de serviço de água ao CONTRATANTE, por 
causas previstas no item "ii" desta Cláusula; 

iv. 	Respeitar o regulamento da CONTRATANTE em vigor quanto à entrada 
de estranhos em sua propriedade;  
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v. 	Exigir, a qualquer tempo, proteção contra quaisquer perturbações que se 
produzam no seu sistema, ou nos equipamentos dos outros consumidores 
adjacentes, em conseqüência de funcionamento anormal de equipamentos 
de utilização da CONTRATANTE. 

II. - O CONTRATANTE se obriga a: 

Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada à 
execução dos serviços, diligenciando nos casos que exijam providências 
corretivas; 

Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista Faturas nos prazos 
fixados; 

iii. Manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da 
unidade usuária, de acordo com as normas legais, termos e condições 
estabelecidas na Política de Ligação e Regulamento de Serviço da 
Concessionária e demais legislações pertinentes. 

iv. Ter um reservatório com o objetivo de manter uma reserva mínima de 
água para suprir suas necessidades imediatas, assim como proceder 
periodicamente sua higienização; 

v. Não lançar na rede de esgotos sanitários águas pluviais ou despejos que 
exijam tratamento prévio e outras substâncias que, por seus produtos de 
decomposição ou contaminação, possam ocasionar obstruções ou 
incrustações nas canalizações de esgotos; 

vi. Não instalar sistema próprio de produção de água, bem como a 
contratação com terceiros, ainda que a titulo precário, sem prévia e 
expressa autorização das autoridades competentes; 

vii. Não misturar a água potável, fornecida pela Concessionária, com outras 
que não sejam provenientes do sistema público, assumindo em relação a 
estas, total e exclusiva responsabilidade; 

viii. Não ceder, seja a que titulo for, água a terceiros, que deverá ser utilizada 
de forma restrita na unidade usuária; 

ix. Observar as disposições da Lei federal n° 11.445 de 5 de janeiro de 2007, 
em especial o art. 45 § 2° e Decreto federal n° 7.217 de 21 de junho de 
2010, e demais legislação aplicável a espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
EMPENHO: As despesas com a execução do presente contrato correrão, no 
presente exercício, à conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 24101, Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001, F nte 
Recurso: 01000000, Natureza da Despesa: 33903944, tendo sido emitida 
Locatário, para o exercício de 2018, a Nota de Empenho 2018NE0068 
10/07/2018, no valor de R$ 35.520,00 (trinta e cinco mil quinhentos e 
reais), ficando o restante, no valor de R$ 106.560,00 (cento e seis 
quinhentos e sessenta reais), para ser empenhado á conta da 
orçamentária que for designada nos orçamentos de 2019 à 2022, e R$ 71 
(setenta e um mil e quarenta reais), para ser empenhado no ano de 2023. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: Este 
Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei federal n. 
8.666/93, se houver acordo entre as partes e houver necessidade, sempre através 
de Termo Aditivo, exceto no tocante ao seu objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA PUBLICAÇÃO: A publicação do presente 
Contrato deverá ser efetivada em extrato no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, no prazo estabelecido no parágrafo único do Art. 
61 da Lei federal n. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 
CONTRATUAL: 

1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato, por parte da CONTRATADA, 
assegurará à 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. 

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

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

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

c) judicial, nos termos da legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: Este 
Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, sempre 
através de Termo Aditivo, 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 SEXTA — DAS PENALIDADES: A CONTRATADA, em caso 
de inadimplência total ou parcial do presente Contrato, estará sujeita às seguintes 
penalidades, previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, garantida prévia defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DAS CONDIÇÕES GERAIS: As cláusulas 
contempladas neste contrato estão fundamentadas em normas e legislação vigente 
aplicável a espécie, que regulamentam os serviços de fornecimento de água, 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 Públicos delegados do Município — AGEMAN. 

Parágrafo Primeiro. Para os casos omissos no presente Contrato, e relativo a 
condições de fornecimento, prevalecerão as condições gerais estipuladas na 
legislação e normas em vigor aplicáveis a espécie. 

yjg 

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



Rafae inheiro arbosa 

Renat ao Pi ente'l 
Direto residente 
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Parágrafo Terceiro. Os direitos e obrigações do presente contrato se transmitem 
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 OITAVA — FORO: Fica eleito o foro de Manaus/AM, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente instrumento contratual. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado é 
lavrado o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, o qual, depois de 
lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratante e pelas testemunhas 
abaixo nomeadas. 

Manaus, 20 de julho de 2018. 

Defensor Público Geral o Estado 

Antonio...Donlzeti-Gueri4ro 
Diretor Administrativo-Financeiro 

TESTEMUNHAS: 

+amkinm Flicrw-Kio EA na n04-1  
Nome: ti 
CPF: o+y n..24 -10 

   

  

Nome: 49e~ t6-0 e zCierteakisig 
CPF: 
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EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 009/2018-
DPE/AM 

PROCESSO: 20000.002690/2018-86-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM e a empresa Manaus Ambiental 
S.A. 
LICITAÇÃO: Inexigível com fundamento no art. 25, II, da 
Lei n° 8.666/93. 
OBJETO: Contratação da Concessionária de Serviço 
Público para prestação dos serviços de abastecimento de 
Água e utilização de esgoto para atender a Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas e suas Unidades, 
sediadas na cidade de Manaus. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de julho de 2018. 

VIGÉNCIA: 60 (sessenta) meses, contados de 
01/09/2018 a 01/09/2023. 
VALOR: O valor global estimado é de R$ 532.800,00 
(quinhentos e trinta e dois mil e oitocentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 24101, Programa de Trabalho: 
14.122.0001.2087.0001, Fonte Recurso: 01000000, 
Natureza da Despesa: 33903944, tendo sido emitida 
pelo Contratante, para o exercício de 2018, a Nota de 
Empenho 2018NE00682, de 10/07/2018, no valor de R$ 
35.520,00 (trinta e cinco mil quinhentos e vinte reais), 
ficando o restante, no valor de R$ 106.560,00 (cento e 
seis mil quinhentos e sessenta reais), para ser 
empenhado á conta da dotação orçamentária que for 
designada nos orçamentos de 2019 à 2022, e R$ 
71.040,00 (setenta e um mil e quarenta reais), para ser 
empenhado no ano de 2023. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 20 de julho de 
2018. 

sif rr 
Ra ael Vinheiro Orno Barbosa 
Defensor Pú. co Geral do Estado 



PORTARIA N.° 678/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, 
inciso I, da Lei Complementar n° 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 
90 da Lei Promulgada n° 51, de 21 de julho de 
2004; 

• CONSIDERANDO o constante na Resolução 
n° 002/2017 de 10.02.2017, publicada no 
D.O.E DPE/AM, edição 388, pág. 1/4 de 
13.02.2017; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria n° 
1024/2017-GDPG/DPE/AM, de 29.12.2017, 
publicada no D.O.E DPE/AM, edição 682, pág. 
2/3 de 29.12.2017; 
CONSIDERANDO o teor do Processo n° 
20000.004407/2018-51, datado de 28.06.2018; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor 
Público: 

Nome: ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS 
NETO 
Cargo: Defensor Público de 2° Classe 
Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 
Destino: Vitória/ES 
Período: 29.07 a 02.08.2018 
Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 5 (cinco diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 797,54 
3. Valor das Diárias: R$ 3.987,70 
4.40% do valor básico da Diária: R$ 319,02 
5. Valor total das Diárias: R$ 4.306,72 
Objetivo / Justificativa: 
Participar do 6° Congresso Brasileiro 	Médico e 
Jurídico na Cidade de Vitória/ES. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 23 de julho de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

• 
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EXTRATO 
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
009/2018-DPE/AM 
PROCESSO: 20000.002690/2018-86-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas - DPE/AM e a empresa 
Manaus Ambiental S.A. 
LICITAÇÃO: Inexigível com fundamento no art. 
25, II, da Lei n° 8.666/93. 

OBJETO: Contratação da Concessionária de 
Serviço Público para prestação dos serviços de 
abastecimento de Água e utilização de esgoto 
para atender a Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e suas Unidades, sediadas na 
cidade de Manaus. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de julho de 2018. 

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados de 
01/09/2018 a 01/09/2023. 
VALOR: O valor global estimado é de 
R$ 532.800,00 (quinhentos e trinta e dois mil e 
oitocentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária: 24101, Programa de 
Trabalho: 14.122.0001.2087.0001, Fonte 
Recurso: 01000000, Natureza da Despesa: 
33903944, tendo sido emitida pelo Contratante, 
para o exercício de 2018, a Nota de Empenho 
2018NE00682, de 10/07/2018, no valor de 
R$ 35.520,00 (trinta e cinco mil quinhentos e 
vinte reais), ficando o restante, no valor de 
R$ 106.560,00 (cento e seis mil quinhentos e 
sessenta reais), para ser empenhado à conta 
da dotação orçamentária que for designada nos 
orçamentos de 2019 à 2022, e R$ 71.040,00 
(setenta e um mil e quarenta reais), para ser 
empenhado no ano de 2023. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 20 de julho de 2018. 

Rafael Vinhelro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

06,4 Nlinikkes, DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Maceió, 307 Nossa Senhra das Graças 
CEP O9.053.135 1 Manats-AM 

Rafael Vinhelro Monteiro Barbosa 
Defensor Púdico Geral 

Antonio Cavalcante de Albuquerque 
Sotclel ceei Públiaa Geial 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 
Corregedor Geral 
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PORTARIA N° 668/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9°, inciso XII da Lei Complementar n° 
01 de 30 de março de 1990, consolida na forma do art. 9° da Lei n° 51, de 
21.07.2004,e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está diretamente relacionada 
ao acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a execução do contrato administrativo 
será acompanhada e fiscalizada por representante da administração, 
especialmente designado para a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao gestor autoridade para 
acompanhar sistematicamente o desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita 
corrigir, no âmbito da sua esfera de ação e no tempo certo, eventuais 
irregularidades ou distorções existentes, 
RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 
67 da Lei 8.666/93, os servidores JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO, 
matrícula n° 154.056-4C e WALTER DA SILVA SIQUEIRA, matrícula n° 343-3A 
para, sem prejuízo de suas atribuições, atuarem como fiscais do Contrato 
indicado no quadro desta Podaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 
Contratação da Concessionária de Serviço Público 
para prestação dos serviços de abastecimento de 
Agua e utilização de esgoto para atender a Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas e suas Unidades, 
sediadas na cidade de Manaus. 

009/2018 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 20 de julho de 2018. 

4111,  IS 
ameera 'wg/ks  

Rafael Vinheiro M teir 
. 

arbosa 
Defensor Public Geral do Estado. 



04.1 rikein" DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua MaceM, 307 - Nossa Senhra das Graças 
CEP 69.053-135 1  Mana US.AM 

Rafael Vinheiro Mo rei ro Barbosa 
Dilema Público Geral 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Stiticklemor Podia Geia! 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 
Ce•regZCXGq.;:: 

DEFENSORIA 
PUBLICADO'.  
ESTADO DO 
AMAZONAS:" 

19421427000191 

milnal9111~1.14 per DEFINSORIS 
NUCA CO FITADO Da A1442~9. 
1142142760191 

e 
 

0W CO 9~ 1.~JaUlt ~Per." 
PSC. ~RR .00.141. OU•M CNOL 
0/0E/0401,0A PLUMA DO ETTAI:0 00 
MWONA9,11421427102191 
Pado tu ou o •.10.1441. aceuvenle 

I  ton 	VeStr and 

DEFENSORIA PÚBLICA 

dt" 
DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensorla Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2018 
	

Ano 4, Edição 809 Pág. 
1/13 

PORTARIA N° 668/2018-GDPG/DPEJAM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, 
inciso XII da Lei Complementar n°01 de 30 de 
março de 1990, consolida na forma do art. 90 
da Lei n°51, de 21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um 

• 
contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a 
execução do contrato administrativo será 
acompanhada e fiscalizada por representante 
da administração, especialmente designado 
para a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui 
ao gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do 
contrato, o que lhe possibilita corrigir, no 
*âmbito da sua esfera de ação e no tempo certo, 
eventuais irregularidades ou distorções 
existentes, 
RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o 
disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da 
Lei 8.666/93, os servidores JORGE 
ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO, 

4111 

	

	matrícula n° 154.056-4C e WALTER DA SILVA 
SIQUEIRA, matrícula n° 343-3A para, sem 
prejuízo de suas atribuições, atuarem como 
fiscais do Contrato indicado no quadro desta 
Portaria. 

Manaus, 20 de julho de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado. 

PORTARIA N.° 671/2018-GDPG/DPE/AM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9°, 
inciso I, da Lei Complementar n° 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 
9° da Lei Promulgada n° 51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma da do art. 9°, inciso XII, 
da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante Processo n° 
20000.004610/2018-27, datado de 09/07/2018. 

RESOLVE: 
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 0634/2018-
GDPG/DPE/AM, publicada no D.O.E da 
DPE/AM, edição 801, pág. 3, de 12.07.2018, 
que autorizou o deslocamento da Defensora 
Pública Larisse Silva Oliveira, ao Município de 
Uarini. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 23 de julho de 2018. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Contratação da Concessionária de 
Serviço Público para prestação dos 
serviços de abastecimento de Agua 
e utilização de esgoto para atender a 
Deiensoria Pública do Estado do 
Amazonas 	e 	suas 	Unidades, 
sediadas na cidade de Manaus. 

009/2018 

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 	E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.° 672/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9°, 
inciso I, da Lei Complementar n° 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 
9° da Lei Promulgada n° 51, de 21 de julho de 
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Saldo Anterior 
Data de Entrega: 
Ordenador de Despesa: 

Valor do Empenho: 

Local de Entrega: 
Usuário Operador da NE: 

35.520,00 
	

Valor Disponível 
Defensonla Publica do Estado do Amazonas - OPE/AM 
EMILIA AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 

37.004,59 72.524,59 

03/09/2018 

Vladya Cathed e l'aseatelli Olheira 
Diretora Financeira 

DPE/AM 

Luiz Felipe da 
Diret 

'nto 
oria Interna 

AM 

 

wakie 	GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Nota de Empenho 

Unidade Gestora 
024101- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Número Documento 
2018NE00682 

Data Emissão 
10/07/2018 

Gestão 
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 

Processo 
024101.002690/2018 

NE Original 

Credor 
03264927000127- MANAUS AMBIENTAL S.A 

Licitação 
6- Inexigivel 

Referência 
Art.25; cague:si 896993 

Evento 
400091 - Empenho de despesa 

Modalidade 
2- Estimativo 

Valor 
35.520,00 

Unidade Orçamentária 	24101 	 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Programa Trabalho 	14.122.00012087.0001 	AdrNnistração de SeMass de Energia Batina, Agua e Esgoto e Telefonia 
Fonte Recurso 	 01000000 	 Recursos Ordinários 
Natureza Despesa 	33903914 	 Sandices De Agua E Esgoto 

Municipio 	9999  - Estado 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 

Convênio 	 Tipo de Empenho 	 9 - Despesa Normal 

Cronograma de Desembolso 

Janeiro 	 0.00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0,00 	Abre 	 0,00 
Maio 	 0.00 	Junho 	 0,00 	Julho 	 0.00 	Agosto 	 0,00 
Setembro 	 8.880,00 	Outubro 	 8.880,00 	Novembro 	 8.880,00 	Dezembro 	8.880,00 

Descrição dos Itens 

Unld. 
nem 

Descrição 
Contratação de Pessoa Jurldlca Concessionária de Serviço Público, para prestação de Serviço de Abastecimento 
de Agua Potável e utilização de Rede de Esgoto, para a Defensorla Pública do Estado do Amazonas-DPE/AM e 
suas Unidades Descontratadas, contorne Projebe Básico; 
Contrato nu 009/2018, a ser celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas-OPE/AM e Empresa 
Manaus Ambienta S/A, a vlgórda do presente Contrato é de 60 meses, contados a partir da sua assinatura; 
Memorando if 025/2018-GS/DPEJAM; 
Projeto Bastos rt 021/2018-0ADA:PE/AM 
Parecer n• 1631201843AJAWPE/AM; 
Portada V 562/2018-GDPG/DPE/AM, Publicada no Diário Oficial Eletrônico da Def ensarta Pública do Estado do 
Amazonas-DPE/AM, no dia 25/0612018; 	re 

InexIgtfidade n 010/2018-DAD/DPFJAM; 
Vigência: 01/09/2018 a 01/09/2023; 7  
Valor Global: RI 532.800.00 7  
Valor Mansa: RS 8.880,00. ••• 
Valor Empenhado 2018: RS 3.5.520,00; 
Valer a ser Empenhado 2018: RS 106.560,00: 
Valor a ser Empenhado 2020 RS 106.560,00; 
Valor a ser Empenhado 2021: RS 106.560.00; 
Valor a ser Empenhado 2022 RS 106.56000; 
Valor a ser Empenhado 2023: RS 71,040,00. 
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