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OFÍCIO Nº091/SEMPOG/2020      
                                                                           Ariquemes/RO, em 29 de junho de 2020. 
 
À CONCESSIONÁRIA 
ÁGUAS DE ARIQUEMES 
Rua Cerejeiras, N° 1939 – Setor 01 
CEP: 76870-088 | Ariquemes-RO 
 
Assunto: Nota Pública Contratual – Anexo VI ao Contrato N°194/2016 

Ao passo que o cumprimento cordialmente, sirvo-me do presente para notificar 
esta Concessionária do informativo ao Contrato de Concessão N° 194/2016 Publicidade 
dos atos – NOTA PÚBLICA CONTRATUAL – ANEXO VI CONTRATO DE 
CONCESSÃO N°194/2016. 

Valho-me da oportunidade para, desde já, agradecendo a atenção dispensada, 
renovar protestos de estima e distinta consideração.  

 
 
Oade Lucas de Oliveira 

                Gestor Fiscal Contrato Nº 194/2016 
       Portaria nº094/2018, de 21 de agosto de 2.018. 
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Cedoc - AEGEA RO

De: oade lucas <oadeariquemes@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 29 de junho de 2020 10:41
Para: Cedoc - AEGEA RO; bryan@feo.adv.br; Rafael Klumpp de Miranda
Assunto: NOTIFICAÇÃO AO INFORMATIVO CONTRATUAL - ANEXO XI AO CONTRATO 

DE CONCESSÃO N°194/2016
Anexos: OFICIO 091.SEMPOG.2020 - NOTIFICAÇÃO DA NOTA PÚBLICA 

CONTRATUAL.doc

Categorias: CLEIDE; PROTOCOLO
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Rua Canindé, 3.545 – Setor Institucional, Ariquemes/RO – CEP 76872-872 

Ariquemes/RO, 26 de março 2020. 

Carta ARS nº 256/2020 

Ilmo. Sr.  
Thiago Leite Flores pereira  
Prefeito Municipal 
Prefeitura Municipal de Ariquemes 
Av. Tancredo Neves, 2166, Setor Institucional,  
CEP: 76.872-854 
Ariquemes/RO 
 

Ref.: Medidas de contingenciamento durante o surto pandêmico do vírus 

COVID-19. Apoio das autoridades públicas para ações de combate ao 

desperdício e divulgação do uso racional da água no período de isolamento 

social. 

 Prezado Sr., 

ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA., concessionária dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inscrita no 

CNPJ sob n.º 24.565.225/0001-53, com sede na rua Canindé, nº 3545, bairro 

Institucional, CEP 76.872-872, Ariquemes, Rondônia, vem, através desta, propor 

à Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, na pessoa de seu Prefeito, Sr. Thiago 

Flores, o que segue: 

Como é de vosso conhecimento, a Concessionária sempre desenvolveu os 

melhores esforços à plena consecução do Contrato de Concessão, para assegurar 

a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário a Ariquemes/RO. 

Nos últimos dias, o surto pandêmico de escala mundial do COVID-19 trouxe 

impactos sensíveis na saúde pública, na economia, e nas atividades mais rotineiras 

da população, afetando tanto a população em geral, quanto aos órgãos públicos e 

empresas privadas. 
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Esse evento causa consequências significativas, e a prevenção é 

absolutamente necessária, tanto é assim, que as autoridades federais, estaduais e 

municipais cuidaram de adotar medidas extraordinárias para enfrentamento dessa 

pandemia: 

 A Presidência da República pediu o reconhecimento de calamidade pública 

em decorrência desse evento, por meio da Mensagem nº 93, publicada na 

edição extra do Diário Oficial da União do dia 18 de março de 2020. 

 o Congresso Brasileiro aprovou no dia 20/03/2020, inclusive, o Decreto 

Legislativo n.º 6/2020, que reconhece a existência de estado de calamidade 

pública em nível nacional devido a essas circunstâncias; 

 Através do Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, do Governo do Estado 

de Rondônia declarou Estado de Calamidade Pública em todo território do 

Estado de Rondônia, e dispôs sobre as medidas temporárias de prevenção ao 

contágio da doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-

2), revogando o Decreto n° 24.871, de 16 de março de 2020; 

 Por meio do Decreto n° 16.281 de 18 de março de 2020, a Prefeitura 

Municipal de Ariquemes/RO, declarou situação de emergência no município 

de Ariquemes e definiu medidas de prevenção e enfrentamento à doença 

COVID-19; 

Pesquisadores da universidade de Oxford estimam que o número de óbitos 

pode ser próximo a 478 mil pessoas, considerando contaminação de 40% da 

população do país pelo vírus.1 A única forma atualmente disponível para combater 

a doença e evitar o colapso do sistema público de saúde é a realização de 

quarentenas e outras ações de isolamento social, bem como imposição de severas 

restrições à circulação de bens e pessoas até o fim do ciclo do vírus. 

                                                           
1 JENNIFER BEAM DOWD, [et al]. Demographic science aids in understanding the spread and fatality rates 
of COVID-19. Disponível em: <https://osf.io/m2ykh/?view_only=c2f00 dfe3677493faa421fc2ea38e295>. 
Acesso em 20.03.2020. 
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Nessa linha, durante imposição de quarentenas ou medidas de isolamento 

social, o consumo de água da população se eleva consideravelmente pois a água 

tratada é uma das melhores ferramentas de prevenção contra o vírus.  

Portanto, ciente de seu importante papel no combate a essa pandemia, a 

Concessionária já adotou diversas medidas de forma a zelar pela segurança e saúde 

de seus colaboradores, muitos no chamado “grupo de risco”, bem como está 

direcionando todos os seus esforços materiais e humanos disponíveis para a 

operação e manutenção da infraestrutura existente, a fim de garantir a 

regularidade e continuidade do fornecimento de água à população enquanto durar 

a crise, em linha com o que estabelece o Decreto Federal n.º 10.282, de 20 de março 

de 20202, que regulamenta a Lei n.º 13.979/2020. 

Contudo, estamos em um momento terrivelmente sensível e todas as 

medidas de conscientização para o uso racional da água e de proibição de 

desperdício deverão ser tomadas, controlando o consumo de água durante a crise 

pandêmica e limitando o uso da água fornecida pelos sistemas públicos de 

abastecimento ao consumo humano e higiene pessoal. 

Deve-se evitar a utilização de água distribuída pela rede pública para outras 

finalidades, como por exemplo: lavagem de carro, calçadas, piscinas, irrigação de 

jardins, dentre outros. 

A Concessionária está tomando medidas próprias para alertar e sensibilizar 

a população sobre a necessidade de se consumir racionalmente a água potável 

                                                           
2 “Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento 
dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º.” 
“§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a 
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:” 
[...] 
“VIII - captação, tratamento e distribuição de água;” 
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durante o período que durar a crise, mas é fundamental que as autoridades se 

unam aos nossos esforços nesta empreitada para que tenhamos êxito.  

Assim, diante do exposto, a Concessionária requer, respeitosamente, o 

apoio do Poder Executivo Municipal, notadamente na emissão de recomendação 

para a população utilizar a água distribuída pelos sistemas públicos de forma 

racional e prudente, evitando o seu uso para fins diversos do consumo humano, 

e/ou outras medidas educativas e orientativas que julgarem pertinentes e 

adequadas à situação, e se possível, emita Decreto que limite o uso da água àquelas 

atividades essenciais à vida e ao combate dessa pandemia. 

Se mantendo a disposição para, em caso de dúvida, prestar esclarecimentos 

complementares que eventualmente forem necessárias, a Águas de Ariquemes 

renova seus votos de elevada estima. 

 

ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA. 
CNPJ sob n.º 24.565.225/0001-53 
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Ariquemes/RO, 26 de março 2020. 

Carta ARS nº 259/2020 

Ilmo. Sr.  
Thiago Leite Flores pereira  
Prefeito Municipal 
Prefeitura Municipal de Ariquemes 
Av. Tancredo Neves, 2166, Setor Institucional,  
CEP: 76.872-854 
Ariquemes/RO 
 
c/c 
 
Ilma. Sra. 
Clediane de Souza Cerqueira 
Diretora Presidente Interina da AMR 
Agência Municipal de Regulação - AMR 
Rua União, n° 3621 – Setor Institucional – Ariquemes – Rondônia. 
 

Ref.: Decreto n° 16.281 de 18 de março de 2020, que determinaram a 

proibição da suspensão do fornecimento de água (cortes), pelo período de 60 

(sessenta) dias. 

 Prezado Sr., 

ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA., concessionária dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inscrita no 

CNPJ sob n.º 24.565.225/0001-53, com sede na rua Canindé, nº 3545, bairro 

Institucional, CEP 76.872-872, Ariquemes, Rondônia, conforme o Contrato de 

Concessão 194/2016, assinado em 28 de abril de 2016 com o Município, vem, por 

meio deste, expor o que segue. 

Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde, - OMS, que 

alterou a classificação mundial de contágio do novo coronavírus, que desenvolve a 

doença COVID-19, para o estado de pandemia, indicando o risco potencial de a 

doença atingir a população mundial de forma simultânea; 
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Considerando que em 20 de março de 2020 o Congresso Nacional decretou 

estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, no esforço 

de contenção do coronavírus; 

Considerando que, segundo orientações do Ministério da Saúde, para o 

combate à pandemia, faz-se necessária a adoção de hábitos de higiene básicos, 

aliados a ampliação da rotina de limpeza, especialmente a higienização das mãos 

com água e sabão; 

Considerando a necessidade de manutenção do fornecimento de água para 

que essa medida seja efetivada pela população; 

Considerando que também é recomendado, em caráter preventivo, o 

isolamento, com a implantação do teletrabalho e redução das atividades 

executadas em campo; 

Considerando ainda o Decreto n° 16.281 de 18 de março de 2020, a 

Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, declarou situação de emergência no 

município de Ariquemes e definiu medidas de prevenção e enfrentamento à doença 

COVID-19; 

A Águas de Ariquemes, informa que já está cumprindo com as 

determinações do artigo 1º do Decreto Municipal, que em razão da pandemia do 

COVID-19 (coronavírus), proibiu a suspensão/corte dos serviços de 

fornecimento de água, pelo período de 60 (sessenta) dias, contados da 

publicação do Decreto em comento. 

Tal disposição afasta, em caráter temporário e excepcional, artigos do 

Regulamento de Serviços e cláusulas contratuais que asseguram a estabilidade nas 

receitas e despesas da concessão.  

A Concessionária informa que continuará atuando intensamente para 

assegurar a manutenção e regularidade no fornecimento dos serviços concedidos 
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durante a pandemia, de modo a buscar resguardar a vida e a saúde da população, 

no que lhe couber. 

Por fim, tão logo sejam concluídos os efeitos deste evento de força maior e 

outros desdobramentos da atual pandemia, a serem avaliados no caso concreto, a 

Concessionária informa que irá submeter ao poder concedente e/ou entidade 

reguladora, os eventuais impactos causados ao projeto concessionário, no intuito 

de resguardar a intangibilidade da equação econômico-financeira, conforme 

estabelece o edital de licitação, o Contrato de Concessão e as legislações correlatas 

à prestação e concessão dos serviços públicos, e para viabilizar a execução e 

universalização da prestação dos serviços aos usuários.  

Sendo o que nos apresentava na oportunidade, ficamos ao inteiro dispor de 

Vossas Senhorias para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, bem 

como para auxiliar o Poder Público em tudo o que estiver ao nosso alcance. 

 

ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA. 
CNPJ sob n.º 24.565.225/0001-53 
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Ariquemes/RO, 06 de abril 2020. 

Carta ARS nº 281/2020 

Ilmo. Sr.  
Thiago Leite Flores pereira  
Prefeito Municipal 
Prefeitura Municipal de Ariquemes 
Av. Tancredo Neves, 2166, Setor Institucional,  
CEP: 76.872-854 
Ariquemes/RO 
 
c/c 
 
Ilma. Sra. 
Clediane de Souza Cerqueira 
Diretora Presidente Interina da AMR 
Agência Municipal de Regulação - AMR 
Rua União, n° 3621 – Setor Institucional – Ariquemes – Rondônia. 
 

Ref.: Metas Contratuais e COVID-19. 

 Prezado Sr., 

ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA., concessionária dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inscrita no 

CNPJ sob n.º 24.565.225/0001-53, com sede na rua Canindé, nº 3545, bairro 

Institucional, CEP 76.872-872, Ariquemes, Rondônia, conforme o Contrato de 

Concessão 194/2016, assinado em 28 de abril de 2016 com o Município, vem, por 

meio deste, expor o que segue. 

A ora signatária vem desenvolvendo os melhores esforços à plena 

consecução do Contrato de Concessão n.º 194/2016, para garantir a prestação 

adequada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

a Ariquemes/RO. 

Constitui fato público e notório a emergência da pandemia do COVID-19 

(“coronavírus”) no Brasil e os graves impactos que ela já causa e ainda causará à 

ID: 284679 e CRC: 0DA99ABA



 

 
 

Rua Canindé, 3.545 – Setor Institucional, Ariquemes/RO – CEP 76872-872 

saúde pública e à economia do país. O Congresso Brasileiro aprovou no dia 

20/03/2020 o Decreto Legislativo n.º 6/2020, que reconhece a existência de estado 

de calamidade pública em nível nacional devido a essas circunstâncias. 

Pesquisadores da universidade de Oxford estimam que o número de óbitos 

pode ser próximo a 478 mil pessoas, considerando contaminação de 40% da 

população do país pelo vírus.1 A única forma atualmente disponível para combater 

a doença e evitar o colapso do sistema público de saúde é a realização de 

quarentenas e outras ações de isolamento social, bem como imposição de severas 

restrições à circulação de bens e pessoas até o fim do ciclo do vírus. 

Tais medidas levarão à recessão devido à paralisação da atividade 

econômica em nível mundial enquanto durar a pandemia. É estimada queda no 

PIB brasileiro de até 4,4%, segundo estudo da CENTRO DE MACROECONOMIA APLICADA 

DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEMAP-EESP-FGV).2 

Assim, diversas determinações estão sendo impostas pelo poder público aos 

agentes econômicos para minorar esses impactos à população. Especialmente no 

setor de saneamento, estão havendo maciças determinações de eliminação 

temporária das tarifas, vedação ao corte de fornecimento de água, parcelamento 

obrigatório de débitos em atraso sem encargos moratórios e nem sequer correção 

monetária. 

Esses atos, embora relevantes para a continuidade do acesso à água tratada 

pela população, geram imediata redução de caixa para a efetivação de 

investimentos pela CONCESSIONÁRIA. Mesmo que não sejam tomadas essas 

medidas, as dificuldades financeiras naturalmente ensejarão significativo aumento 

da inadimplência dos usuários e diminuição de recursos. 

                                                           
1 JENNIFER BEAM DOWD, [et al]. Demographic science aids in understanding the spread and fatality rates of COVID-
19. Disponível em: <https://osf.io/m2ykh/?view_only=c2f00dfe3677493faa421fc2ea38e295>. Acesso em 20.03.2020. 
2 EMERSON F. MARÇAL. PIB em tempos de pandemia. Disponível em: < 
https://cemap.fgv.br/sites/cemap.fgv.br/files/u4/NotaCEMAP40CoronaVirus.pdf?fbclid=IwAR3bZupx9O43XvpciFZK
weyoWiT64dyNqgo-NrQ289xQJsOS3RMBHqrfLHY>. Acesso em: 20.03.2020. 
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Ademais, a imposição de quarentenas ou medidas de isolamento social – e 

o perigo à saúde pública causados pela doença – impedem também a mobilização 

de pessoal, assim como a obtenção de equipamentos e materiais para obras. Assim 

sendo, todas as obras relacionadas ao atingimento de metas e compromissos 

contratuais foram desmobilizadas e suspensas pois, caso estas fossem 

obrigatoriamente promovidas nesse momento, estar-se-ia colocando em risco a 

vida de trabalhadores, suas famílias e a sociedade como um todo. 

Sendo assim, a CONCESSIONÁRIA resta temporariamente impedida a dar 

seguimento a obras para o atendimento de obrigações relativas a metas contratuais 

que envolvem ampliação do sistema. Os recursos materiais e humanos disponíveis 

nesse contexto devem ser inteiramente direcionados à manutenção da 

infraestrutura existente a fim de garantir a continuidade do fornecimento de água 

à população enquanto durar a crise. 

Trata-se evidentemente de fato extraordinário, imprevisível e irresistível, 

que escapa a toda diligência da ora signatária, constituindo hipótese de caso 

fortuito ou força maior, na forma do art. 393, do Código Civil; art. 45, inc. II, alínea 

“d”, da Lei n.º 8.666/1993; e Cláusula 8.2, do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

Assim, não pode ela ser responsabilizada por eventual mora ou descumprimento 

de obrigações contratuais ou sinalagmáticas. 

Contudo, consoante exposto, até que haja plena normalização do país pelo 

COVID-19 não será possível efetuar obras para a expansão da rede coletora. Frise-

se que no atual momento não há perspectiva de quando isso irá ocorrer, sendo 

ainda imprevisível o cenário sanitário, econômico e institucional do Brasil nos 

próximos meses.  

Deste modo, solicita-se que por enquanto haja o monitoramento da situação 

pelas partes e direcionamento dos esforços da concessionária à manutenção e 

garantia do pleno funcionamento das instalações existente, até que se estabilize o 

panorama. Quando isso ocorrer, requer agendamento de reunião para ajuste no 
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cronograma anual caso necessário para que essas sejam retomadas com a maior 

brevidade possível, considerando que será necessário novo período de mobilização 

para a retomada efetiva das intervenções físicas. 

Requer ainda seja reconhecida pelas partes a ocorrência de caso fortuito ou 

força maior no caso em tela, sem aplicação de quaisquer penalidades em razão da 

impossibilidade da CONCESSIONÁRIA de cumprir tais obrigações, com fulcro nos 

citados dispositivos legais e contratuais. 

Sendo o que nos apresentava na oportunidade, ficamos ao inteiro dispor de 

vossas senhorias para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e 

aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de elevada estima e 

consideração. 

 

ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA. 
CNPJ sob n.º 24.565.225/0001-53 
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

SECRETARIA MUN. PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
SEMPOG - SEC. MUN. PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO

 

Ofício nº 102/SEMPOG/2020

 

Ariquemes/RO, 15 de julho de 2020.

 

Ilmo.(a). Senhor(a)
AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA
CNPJ - 24.565.225/0001-53

 

Assunto:  DESAPROPRIAÇÃO (38346)

 

Prezado(a) Senhor(a),

Considerando o teor do processo administrativo N° 3386/2018  versam sobre desapropriação de área, para fins de instalação da
Estação Elevatória de Esgoto, vinculada ao Contrato de Concessão N°194/2016.

Considerando a homologação do Decreto Municipal N°16.635, de 14 de julho de 2020 - Declara de Utilidade Pública para fins de
desapropriação, em favor da Concessionária Águas de Ariquemes Saneamentos SPE?Ltda., revogando as disposições do Decreto
Municipal N°16.055, de 06 de janeiro de 2020.

Portanto, Fica a Concessionária Águas de Ariquemes NOTIFICADA  da alteração do Decreto que dispõe da autorização a promover
com recursos próprios, a desapropriação da área citada no artigo 1° do Decreto Municipal N° 16.635/2020 (ID 9797). 

Atenciosamente,

 

 

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16

Documento assinado eletronicamente por OADE LUCAS DE OLIVEIRA, Gestor fiscal de contrato, em
15/07/2020 às 14:49, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de
16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eProc Ariquemes/RO, informando o ID
10593 e o código verificador D6072A40.

Referência: Processo nº 1-3386/2018. Docto ID: 10593 v1

15/07/2020 14:53:22

Ofício 102 de 15/07/2020, assinado na forma do Decreto nº 16.426/2020 (ID: 10593 e CRC: D6072A40). 1/1
ID: 284679 e CRC: 0DA99ABA

http://eproc.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=9797&VrDocto=1
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=022182
http://eproc.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=10593&VrDocto=1
http://eproc.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=157689


 

Doc. 22  

 

ID: 284679 e CRC: 0DA99ABA



19/11/2020

Notificação 10 de 04/08/2020, assinado na forma do Decreto nº 16.426/2020 (ID: 22093 e CRC: 61B5423A). 1/2

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - AMR

 

NOTIFICAÇÃO Nº 010/2020-AMR

1 - IDENTIFICAÇÃO DA AMR

Nome: AMR AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA

Endereço: Rua Canindé Centro - Ariquemes/RO

Telefone: (69) 3536-1577 

CNPJ: 24.565.565.225/0001-53

Site: www.aegearo.com.br

Considerando o disposto no art. 241 da Constituição Federal de 1988;

Considerando as disposições da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007;

Considerando a Lei Municipal nº 1.784, de 08 de julho de 2013, que institui a Agência reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Município de Ariquemes AMR (Agência Municipal de Regulação) e dá outras providências;

Considerando que conforme contrato 194/2016 a concessionária Águas de Ariquemes deverá atender 50% do
município de Ariquemes com o esgotamento sanitário até o 5° ano de concessão o qual acontecerá no próximo ano,
em 2021;

Considerando que em reunião do COMSAB Conselho Municipal de Saneamento Básico, realizada em 02/05/2019 os
representantes da concessionária Águas de Ariquemes ao serem questionados sobre as metas referentes ao
esgotamento sanitário, informaram que será difícil atender o cronograma de metas do esgoto até o 5° ano de
concessão;

Considerando que essa fala da concessionária em reunião é muito preocupante, pois o município de Ariquemes
necessita urgentemente do esgotamento sanitário em funcionamento, uma vez que há um contrato a ser respeitado, o
qual foi assinado em 28/04/2016;

Considerando que após vistorias in loco foi constatado que as obras de implantação de esgotamento sanitário
permanecem paralisadas;

Considerando que não há qualquer situação referente as áreas (desapropriações) de implantação das EEE e ETE que
cause o impedimento da continuidade das obras;
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Considerando que a concessionária deve aproveitar o período de seca para realizar essas obras, de forma que é muito
difícil trabalhar em período chuvoso, o qual acarreta inúmeros transtornos aos munícipes de Ariquemes;

Considerando que a concessionária Águas de Ariquemes recebeu as Notificações n° 010/2019 (fl. 379), nº 015/2019
(fl. 411);

Considerando que a concessionária Águas de Ariquemes apresentou a Carta ARI n. 427/2019, alguns motivos da
paralização das Obras de Esgotamento, bem como um cronograma de Obras as fls. 416 - 455, o qual até a presente
data não houve cumprimento;   

Considerando que foi protocolado por e-mail em 03/06/2020 o Ofício nº 061/PRESID/2020, o qual até a presente
data não houve resposta;

 A Agência Municipal de Regulação AMR, na pessoa de sua Presidente, NOTIFICA a concessionária Águas de
Ariquemes, para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) improrrogáveis, sob pena de responder a processo
sancionatório conforme previsão do Contrato 194/2016, a contar do recebimento desta:

1) apresentar o Cronograma de realização das obras de esgotamento sanitário bem como a data
de retomada;

2) apresentar um plano de recuperação de metas, uma vez que os cronogramas de implantação
de rede de Esgoto previstos nas propostas Técnica e Comercial, não foram devidamente cumpridos, no que diz
respeito aos três primeiros anos de concessão.

 

_______________________________________________________________________________________
Rua: União, nº 3621 - Setor institucional - Ariquemes - Rondônia - CEP.: 76.872-860

Fone:(69)3516-2122 - email: amr.presidencia@gmail.com
 

Documento assinado eletronicamente por SIMONE DA COSTA, Presidente da AMR, em 04/08/2020 às
14:23, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID 22093
e o código verificador 61B5423A.

Docto ID: 22093 v1
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Ariquemes/RO, 05 de agosto de 2020. 

Carta ARI nº 420/2020 

Ilma. Sra.  

Simone da Costa 

Diretora Presidente da AMR 

Agência Municipal de Regulação - AMR 

Rua União, nº 3.621, Setor Institucional. 

 

Ref.: Carta em resposta a Notificação nº 010/2020-AMR - Cronograma de 

obras de esgotamento sanitário. 

 Prezado Sr., 

ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA., concessionária dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inscrita no 

CNPJ sob n.º 24.565.225/0001-53, com sede na rua Canindé, nº 3545, bairro 

Institucional, CEP 76.872-872, Ariquemes, Rondônia, vem, através desta, em 

resposta a Notificação nº 010/2020-AMR, informar a Agência Municipal de 

Regulação - AMR, na pessoa de sua Diretora Presidente, Sra. Simone da Costa, 

informar o que segue: 

1. Do contexto sobre a desapropriação necessária para instalação da 

infraestrutura de esgotamento sanitário 

Pois bem, de acordo com o Contrato de Concessão, a responsabilidade pela 

desapropriação de imóveis necessários à prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município cabe ao Poder 

Concedente, conforme cláusula 27.1, cabendo a Concessionária os ônus 

decorrentes das desapropriações, conforme cláusula 27.2. 

Conforme explanado na Carta ARS 427/2019 em 03 de setembro de 2019, 

a concessionária informou os motivos da paralisação das obras de esgotamento 

sanitário ocasionados pelas pendencias relacionadas a liberação das áreas para 
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implantação da EEE e da ETE, projetando um cronograma de obras no exercício 

de 2019/2020, caso as áreas fossem liberadas naquele ano. O que não ocorreu 

pelos fatos a seguir. 

Sobre a EEE, a Concessionária em 03 de setembro de 2019 encaminhou a 

carta ARS 368/2019, de forma complementar a carta ARS 181/2019 à SEMPOG, 

a fim de demonstrar a necessidade da troca da área da EEE, e que os custos na 

alteração da localidade da área, as indenizações, implantação e a instalação da 

EEE seriam suportadas pela mesma, e que até aquela data o Poder Concedente 

não havia declarado a utilidade pública da área. 

Enquanto a Concessionária aguardava a resposta do Poder Concedente 

quanto o aceite da troca da localidade da EEE, foi verificado que o Decreto 

Municipal nº 14.680, de 27 de setembro de 2018, onde previa uma área 

aproximada de 374.000 m² para a instalação da ETE, incorria em vicio formal na 

nomenclatura do imóvel a ser desapropriado, uma vez que inexistia registro do 

imóvel no cartório de registro de imóveis do município o “Lote 13B”, sendo que em 

03 de Janeiro de 2020, através do Ofício nº 195/SEMPOG/2019 (2020 houve erro 

de digitação), o Poder Concedente informou à concessionária que revogou o Decreto 

Municipal nº 14.680, de 27 de setembro de 2018, passando a vigorar o Decreto nº 

15.960 de 23 de Dezembro de 2019, corrigindo o erro formal na nomenclatura do 

imóvel, declarando a área ideal do “Lote 13, Gleba 04 do Projeto Marechal Dutra”, 

mantendo-se a área necessária para a instalação da ETE. 

Ainda há que se consignar que em 17 de dezembro de 2019, o sistema de 

tratamento de esgotos no Município sofreu mudança legislativa através do Plano 

Diretor Municipal, tema a ser abordada no Item 2. 

Logo após sanar o erro formal da ETE, o Poder Concedente através do 

Decreto Municipal N°16.055 de 06 de janeiro de 2020, declarou a utilidade pública 

da área para implantação da EEE, restando tão somente a regularização da 

alteração de localidade da EEE no processo administrativo de desapropriação. 
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Após tratativas que envolveram a mediação da Agência de Regulação em 09 

de março de 2020 sobre o assunto, o Poder Concedente informou em 29 de Junho 

de 2020, através do Ofício nº 091/SEMPOG/2020, a regularização da alteração da 

área para implantação da EEE, através da Nota Pública Contratual com o 

acréscimo do ANEXO VI ao Contrato 194/2016. 

Cabe ainda mencionar que, logo após a mediação ocorrida em 09 de março 

de 2020, tivemos a ocorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19, e a edição 

do decreto n° 16.281 de calamidade pública no município de Ariquemes em 18 de 

março de 2020, onde a Concessionária, diante a situação encaminhou as Cartas 

ARS 256/2020, ARS 259/2020 e ARS 281/2020, informando os roteiros de 

contingências no combate ao COVID-19, e informações que ocasionaram impactos 

sensíveis nos trabalhos executados, haja vista a necessidade de distanciamentos e 

isolamentos sociais, tendo a concessionária concentrado os seus esforços na 

continuidade na prestação dos serviços de abastecimento, e na saúde e integridade 

de seus colaboradores. 

E por fim, em 15 de Julho de 2020 através do Ofício nº 102/SEMPOG/2020, 

o Poder Concedente informou a homologação do Decreto Municipal N°16.635, de 

14 de julho de 2020, revogando as disposições do Decreto Municipal N°16.055, de 

06 de janeiro de 2020, haja vista, que novamente ocorreram erros administrativos 

na nomenclatura do imóvel a ser desapropriado, havendo a necessidade de 

adequação na área anteriormente desapropriada, eis que havia desapropriado uma 

área que não comportaria completamente a EEE. 

2. Do sistema de tratamento de esgoto previsto pela Concessionária e a 

inovação legal que alterou as premissas originalmente estabelecidas. 

Conforme anteriormente exposto, o Poder concedente havia promulgado o 

Decreto nº 15.960 de 23 de Dezembro de 2019, ocorre que, anteriormente a 

desapropriação da ETE, o Chefe do Poder Executivo promulgou a Lei Municipal de 

nº 2.341/2019 em 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o Plano Diretor 
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Participativo de Ariquemes, onde em seu art. 213, inciso VII, proibiu a instalação 

de estações de tratamento de esgoto do tipo aberta no perímetro urbano de 

expansão urbana do Município. 

Essa vedação legal impacta diretamente a implantação do projeto 

concessionária para a infraestrutura de tratamento de esgotamento sanitário, visto 

que, a instalação e tratamento de esgoto do tipo aberta, foi justamente a 

originalmente prevista no planejamento proposta no certame licitatório o qual 

previa tratamento por lagoas anaeróbicas e facultativas, conforme a Proposta 

Técnica no Volume 03, pág. 64. 

Considerando a obrigatoriedade de execução de uma ETE compacta de 

sistema fechado, a concessionária vislumbra que bastaria uma parcela de 

aproximadamente 38.000 m² da área reservada para esta finalidade, para que 

reflita apenas a extensão necessária para a implantação da ETE Compacta, 

conforme determina o novo Plano Diretor Municipal. 

Portanto a vedação estipulada demanda à Concessionária a elaboração de 

estudo a fim de (i) compatibilizar o planejamento do sistema público de 

esgotamento sanitário, com as novas determinações do Plano Diretor Municipal, 

alterando a concepção de tratamento de esgoto para a forma compacta e fechada e 

(ii) medir e recompor o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão 

rompido pela citada modificação legislativa. 

3. Dos impactados pelo prolongado tempo no processo de desapropriação. 

Apesar de todo o empenho do Poder Concedente em resolver as situações 

das desapropriações, esse atraso impactou o cronograma de obras da 

Concessionaria, afetando o atendimento da meta contratual de cobertura do 

sistema de esgotamento sanitário como um todo. E conforme disposto na cláusula 

8.2, alínea “c”, o descumprimento das obrigações de desapropriação em comento, 

consiste em risco assumido pelo Poder Concedente. 

ID: 24391 e CRC: BB312D7DID: 284679 e CRC: 0DA99ABA



 

 
 

Rua Canindé, 3.545 – Setor Institucional, Ariquemes/RO – CEP 76872-872 

 

Como demonstrado, o tempo de duração dos atos executórios pelo Poder 

Concedente, necessários para a desapropriação das áreas destinadas para a 

implantação da ETE e da EEE nos termos do Contrato de Concessão – agravados 

pela alteração legislativa, que impôs e modificou a concepção do planejamento 

concessionário –, prejudicando o cronograma progressivo de implantação da 

cobertura de esgotamento sanitário prevista no Contrato de Concessão.  

Insta salientar que sem a devida declaração de utilidade pública, condição 

prévia aos atos executivos de desapropriação, e que dão a concessionária a certeza 

da área onde será implantada a ETE, não é possível à Concessionária realizar 

qualquer estudo mais aprofundado, elaborar projeto executivo, solicitar as 

autorizações do órgão ambiental e, consequentemente, iniciar a execução das obras 

necessárias à implantação do sistema de esgotamento sanitário, pois existe 

fundada insegurança quanto à escolha das áreas que serão efetivamente fornecidas 

pelo Poder Concedente, as quais são imprescindíveis ao traçado do sistema. 

O sistema de esgotamento sanitário funciona por gravidade, de forma que 

o projeto das redes e elevatórias deve levar em consideração a elevação do terreno 

em relação à localidade da Estação de Tratamento de Esgotos, direcionando 

adequadamente os efluentes de acordo com a bacia hidrográfica.  

Ademais, executar rede coletora sem o correspondente tratamento pode 

acarretar em passivos ambientais, na medida em que muitos usuários, mesmo sem 

a devida autorização e para evitar maiores gastos com a limpeza de suas fossas, 

realizam a interligação de seus imóveis junto à rede seca e provocam 

extravasamentos de esgotos, os quais não poderão ser solucionados pela 

concessionária sem que exista uma ETE para direcionar os efluentes lançados 

irregularmente. 

Ainda há que se consignar que, a concessionária somente poderia dar início 

aos atos executivos após a liberação das áreas da EEE e da ETE em conjunto, pois 

conforme dito anteriormente, é necessário que ambas áreas estejam 
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desapropriadas, a fim de viabilizar a implantação do sistema, e assim seja realizado 

o tratamento dos efluentes, pois a ETE necessariamente necessita que a EEE 

bombeie os efluentes para tratamento, assim como a EEE necessariamente precisa 

da ETE para tratar dos efluentes direcionados no sistema, se tratando de uma 

operação simbionte. 

E conforme explanado, somente em 14 de Julho de 2020 é que foi 

solucionado os problemas administrativos da área da EEE, com o Decreto 

Municipal N°16.635 declarando a utilidade pública da área. Logo não havia como 

se iniciar a implantação da EEE sem a área estar devidamente definida e 

desapropriada. 

Dessa forma, por força alheia a sua vontade, mesmo que ocorrendo a devida 

liberação da área para fins de desapropriação ainda no presente ano, a 

Concessionária enfrentará dificuldades na execução da estação de tratamento de 

esgoto e da estação elevatória de esgoto a tempo de atender a meta de 2021 

constante do Termo de Referência do contrato de Concessão. 

Fatos esses ainda que ocasionam a isenção da Concessionária de qualquer 

responsabilidade pelo atraso de cronogramas e demais obrigações, se assim aceito 

pelo Poder Concedente, tal como previsto no Contrato de Concessão na cláusula 

39.1. 

O atraso em comento traz reflexos nas receitas da Concessionária como sua 

expectativa de receita projetada ao longo destes primeiros anos de concessão, isso 

porque, ao atrasar a conclusão das obras no sistema de esgotamento sanitário, a 

Concessionária não pode realizar o faturamento dos respectivos serviços perante 

os novos usuários que seriam atendidos por essas obras, não recebendo, assim, a 

receita tarifária estimada. 

Diante da situação narrada em que houveram erros administrativos quanto 

as áreas a serem disponibilizadas através dos decretos de utilidade pública, é 
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oportuno, desde já, que a Concessionária comunique que os eventos ora relatados 

já impactaram sensivelmente o cronograma progressivo de instalação do sistema 

de esgotamento sanitário, ensejando o direito da Concessionária à readequação do 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão através da revisão 

extraordinária, conforme preceitua a Cláusula 18.1, e as alíneas “c” e “d” , no 

entanto, em momento oportuno, haja vista a necessidade de apresentar em 

apartado com toda memória de cálculo que ensejou o desequilíbrio.  

Isto porque, conforme regra contratual, a concessionária teria 5 anos para 

atingir 50% de cobertura na cidade, no entanto a demora, os erros administrativos, 

e as paralisações ocasionadas por parte do Poder Público já lhe retirou 3 anos desse 

prazo, devendo a Agencia Municipal de Regulação por força de seus poderes 

conferidos no Art. 4º, incisos I e II da Lei 1.784/2011, restituir de forma 

proporcional este prazo em favor da concessionária.  

E os demais pontos deverão ser discutidos através da Revisão Ordinária, 

conforme preceitua a cláusula 17.1, onde a concessionária apresentará a esta 

Entidade Reguladora todos os impactos, conforme cláusula 17.2.  

Sendo assim, em atenção ao Item 1 da notificação em epígrafe, a 

Concessionária pleiteia desde já o ressarcimento proporcional do prazo despendido 

pelo Poder Concedente na declaração de utilidade pública das áreas para 

implantação do esgotamento sanitário. 

E em atenção ao Item 2, a Concessionária informa que tais questões devem 

ser avaliadas dentro da Revisão Ordinária, conforme previsão no contrato de 

concessão.  

4. Conclusão 

Diante todo o exposto, considerando as informações prestadas, a 

Concessionária conclui que: 
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a) Por eventos alheios à vontade e atuação da Concessionária, quais sejam: 

(i) o tempo demasiadamente transcorrido para declaração da utilidade 

pública e (ii) a alteração legislativa que obrigou a Concessionária a 

revisar todo o planejamento concessionária para a implantação da 

infraestrutura de esgotamento sanitário, as metas para o esgotamento 

sanitário da cidade restam prejudicadas. 

 

b) A vedação a  utilização de estações de tratamento de esgotos do tipo 

sistema aberta (lagoas) contidas no artigo 213, inciso VII da Lei 

Municipal de nº 2.341/2019 (Plano Diretor Municipal), enseja a 

necessidade de alteração da concepção de tratamento de esgotamento 

sanitário originalmente prevista no planejamento concessionária 

constante de sua proposta técnica, bem como a necessidade de recompor 

o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, no entanto 

em momento oportuno, frente a esta alteração imprevista. 

 

c) Há a necessidade da Agencia Municipal de Regulação, formalmente 

reestabelecer proporcionalmente os prazos para a implantação e 

cumprimento das metas de esgotamento sanitário, ocasionados pelo 

atraso, cerca de pouco mais de 03 anos, do Poder Concedente na 

disponibilização das áreas da ETE e EEE, uma vez que impactou 

sensivelmente no cumprimento do cronograma da instalação do sistema. 

 

d) Há a necessidade de uma parcela da área prevista no decreto de utilidade 

pública para fins de desapropriação, sensivelmente menor ao que foi 

previsto, o que demanda a retificação dos respectivos atos executórios 

pelo Poder Concedente, o que se pleiteia desde já e, com a maior 

celeridade possível. 
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A Concessionária aproveita a oportunidade para reiterar seus protestos de 

elevada estima e consideração, mantendo-se à inteira disposição para dirimir 

eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

 

 

ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA. 

CNPJ sob n.º 24.565.225/0001-53 
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ESTRUTURA TARIFÁRIA VIGENTE

CATEG. CLA. DE CONSUMO TARIFAS

CÓD FAIXA ÁGUA ESGOTO

(m³/mês.ec) (R$/m³) (R$/m³)

SOCIAL S.1 0 a 10 R$ 1,64 R$ 0,71

S.2 11 a 15 R$ 1,64 R$ 0,71

S.3 16 a 20 R$ 1,64 R$ 0,71

RESIDENCIAL R.1 0 a 10 R$ 3,16 R$ 1,36

R.2 11 a 15 R$ 3,48 R$ 1,50

R.3 16 a 20 R$ 3,84 R$ 1,65

R.4 21 a 25 R$ 4,60 R$ 1,98

R.5 26 a 30 R$ 5,26 R$ 2,26

R.6 31 a 50 R$ 6,31 R$ 2,71

R.7 Acima de 50 R$ 7,57 R$ 3,26

COMERCIAL 1 C.1 0 a 10 R$ 3,84 R$ 1,65

C.2 11 a 20 R$ 6,17 R$ 2,65

C.3 21 a 50 R$ 8,53 R$ 3,67

C.4 Acima de 50 R$ 9,70 R$ 4,17

COMERCIAL 2 C.1 0 a 10 R$ 5,14 R$ 2,21

C.2 11 a 20 R$ 6,17 R$ 2,65

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO 
RESOLUÇÃO N° 001/AMR/2019

 
Homologa o Reajuste das Tarifas dos serviços de água e esgotamento sanitário prestados pela Concessionária Águas de Ariquemes
Saneamento SPE LTDA e dá outras providências

 
A Diretora Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ariquemes – AMR, no uso de suas atribuições
legais, atendendo a Decisão n° 001/2019 de 06/03/2019 da Diretoria Executiva, Órgão Colegiado e,
Considerando as disposições da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007; em especial os artigos 13, 22, 23, 25, 29, 30 e 37; a Lei Municipal
n° 1658/2011, artigos 48 e 49; bem como o Contrato 194/PMA/2016 em sua cláusula 16a, os quais preveem as regras de Reajuste anual e Revisão
Tarifária, tendo por finalidade assegurar as partes, durante todo o prazo de concessão a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato;
Considerando a Lei Municipal nº 1.784, de 08 de julho de 2013, que institui a Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de
Ariquemes – AMR (Agência Municipal de Regulação) e dá outras providências;
Considerando que o poder regulatório da Agência Reguladora será exercido com finalidade última de atender o interesse público, mediante
normatização, planejamento, acompanhamento e controle dos serviços públicos submetidos a sua competência conforme artigo 2°, § 1° da lei
1784/2013;
Considerando que é objetivo da Regulação definir tarifas que permitam tanto o alcance e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da
prestação eficiente dos serviços, como a modicidade tarifária aos usuários;
Considerando o teor da Nota Pública n° 001/2019-AMR emitida em 10/01/2019; (anexo III)
Considerando todo o teor da Decisão n° 001/2019-AMR emitida em 07/03/2019, pela Diretoria Executiva, órgão Colegiado da Agência
Reguladora, (anexo II) bem como os Relatórios Técnicos da Diretoria Técnica e Operacional;
RESOLVE:
Art. 1° Homologar o resultado do Reajuste Tarifário Anual, referente ao período de 2017 a 2018, a ser aplicado de acordo com as condições
estabelecidas nesta Resolução.
Art. 2° As tarifas a serem aplicadas pela Concessionária Água de Ariquemes Saneamento SPE LTDA, ficam reajustadas em 4,50 % (quatro vírgula
cinquenta por cento),
Art. 3° O índice de reajuste aprovado pela Agência está abaixo do valor do IGPM acumulado no período, que foi de 10,05% (dez vírgula cinco por
cento), o qual havia sido pleiteado pela empresa, logo, a Agência aprovou o reajuste proporcional ao percentual dos investimentos realizados nos
dois primeiros anos de concessão.
Art. 4° A íntegra desta Resolução e seus anexos encontram-se no Processo Administrativo n° 0023/2018-AMR, bem como estarão disponíveis no
Diário oficial dos Municípios do Estado de Rondônia.
Art. 5° A concessionária deverá dar ampla divulgação aos usuários do valor Tarifário Revisado, mediante publicação em jornal de grande circulação
no âmbito da área de concessão, e deve observar uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias para a data de efetiva aplicação da tarifa atualizada nas
faturas dos usuários.
Art. 6° Tabelas de Estrutura Tarifária com valores corrigidos. (anexo I).
 
Ariquemes/RO, 08 de março de 2019.
 
SIMONE DA COSTA
Diretora Presidente da AMR
Decreto 14.787/2018/PGM
 
ANEXO – I
TABELA 01 – Tabela Progressiva da Tarifa de Água e Esgoto
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C.3 21 a 50 R$ 8,53 R$ 3,67

C.4 Acima de 50 R$ 9,70 R$ 4,17

PÚBLICA P.1 0 a 10 R$ 3,16 R$ 1,36

P.2 11 a 50 R$ 3,84 R$ 1,65

P.3 Acima de 50 R$ 7,57 R$ 3,26

INDUSTRIAL I.1 0 a 10 R$ 7,66 R$ 3,29

I.2 11 a 50 R$ 7,99 R$ 3,44

I.3 Acima de 50 R$ 8,08 R$ 3,47

Serviços Valor

Vigente

APROVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO R$ 639,01

VERIFICAÇÃO CADASTRAL R$ 179,30

VISTORIA DE VAZAMENTO R$ 25,18

VISTORIA DE VAZAMENTO (GEOFONAMENTO INTERNO) R$ 241,14

HIDRÔMETRO DANIFICADO R$ 494,20

REINSTALAÇÃO DE LACRE R$ 69,40

RELIGAÇÃO NO CAVALETE A PEDIDO DO USUÁRIO R$ 14,26

RELIGAÇÃO NO CAVALETE R$ 28,08

RELIGAÇÃO E INSTALAÇÃO HD CAV DEB/VIOL/PG R$ 61,75

RELIGAÇÃO RAMAL DEB/VIOL PAGA R$ 95,21

RELIGAÇÃO DE ESGOTO R$ 135,65

RELIGAÇÃO RAMAL PEDIDO USUÁRIO R$ 61,17

RELIGAÇÃO RAMAL - COMBATE PERDAS R$ 62,91

RELIGAÇÃO REDE P/CONS. FINAL - TE R$ 99,72

RELIGAÇÃO REDE P/CONS. FINAL - AS R$ 189,22

RELIGAÇÃO NA REDE - TE R$ 201,31

RELIGAÇÃO NA REDE - AS R$ 322,16

RELIGAÇÃO NO CAVALETE COM OBSTRUTOR R$ 19,27

RELIGAÇÃO NO CAVALETE - VISTORIA DE CORTE R$ 18,94

RELIGAÇÃO RAMAL - VISTORIA DE CORTE R$ 60,01

RELIGAÇÃO REDE TERRA - VISTORIA DE CORTE R$ 201,31

RELIGAÇÃO REDE ASFALTO - VISTORIA DE CORTE R$ 328,12

SUPRESSÃO/INATIVAS R$ 98,80

SUPRESSÃO/COMB. PERDAS R$ 153,67

AFERIÇÃO HD 3/4 30M³/H R$ 30,87

AFERIÇÃO HD 3/4 5M³/H R$ 30,01

AFERIÇÃO HD 1" 7 M³/H R$ 34,32

AFERIÇÃO HD 1" 10 M³/H R$ 34,00

AFERIÇÃO HD 11/2 20 M³/H R$ 40,51

AFERIÇÃO HD 2" 30 M³/H R$ 44,87

INSTALAÇÃO CAVALETE COM HIDRÔMETRO 3/4" R$ 106,48

INSTALAÇÃO CAVALETE COM HIDRÔMETRO 1" R$ 210,93

SUBSTITUIÇÃO HIDROMETRO 3/4" 3M³/H R$ 313,14

SUBSTITUIÇÃO HIDROMETRO 3/4" 5M³/H R$ 331,75

SUBSTITUIÇÃO HIDROMETRO 1" 7M³/H R$ 350,30

SUBSTITUIÇÃO HIDROMETRO 1" 10M³/H R$ 387,90

SUBSTITUIÇÃO HIDROMETRO 11/2 " 20M³/H R$ 1.137,81

SUBSTITUIÇÃO HIDROMETRO 2" 30M³/H R$ 1.339,15

INSTALAÇÃO CAVALETE S/HIDRÔMETRO 3/4" R$ 51,98

IMPLANTAÇÃO LIGAÇÃO ÁGUA REDE R$ 430,20

IMPLANTAÇÃO LIGAÇÃO ESGOTO REDE R$ 672,60

LEVANTAMENTO DE RAMAL R$ 301,42

DESLOCAMENTO DE CAVALETE R$ 64,38

SUBSTITUIÇÃO DE CAVALETE R$ 82,71

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM R$ 128,83

CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA R$ 689,26

KIT DO HIDRÔMETRO 3 M R$ 90,16

KIT DO HIDRÔMETRO 5 M R$ 101,40

 
TABELA 02 – Tabela de Serviços Complementares de Água e Esgoto
 

 
ANEXO – II
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DECISÃO Nº 001/2019-AMR
 
Considerando o disposto no art. 241 da Constituição Federal de 1988;
Considerando as disposições da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007;
Considerando a Lei Municipal nº 1.784, de 08 de julho de 2013, que institui a Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de
Ariquemes – AMR (Agência Municipal de Regulação) e dá outras providências;
Considerando que o poder regulatório da Agência Reguladora será exercido com finalidade última de atender o interesse público, mediante
normatização, planejamento, acompanhamento e controle dos serviços públicos submetidos a sua competência conforme artigo 2°, § 1° da lei
1784/2013;
 
Considerando que artigo 6°, III da lei 1784/2013, a Agência Reguladora deverá fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os
aspectos técnicos, econômicos, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados, aplicando as sanções cabíveis, em
conformidade com a regulamentação de sua Lei de criação e demais normas legais e contratuais;
 
Considerando o Art. 6º da Lei 8987/2005:
“Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas
normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
Considerando a cláusula 10ª do contrato 194/2016.
“A CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo da CONCESSÃO, deverá prestar os serviços públicos de abastecimento de água potável e
esgotamento sanitário de acordo com o disposto neste CONTRATO, visando ao pleno e satisfatório atendimento dos usuários. Item 10.2. Para os
efeitos do que estabelece o item anterior e sem prejuízo do disposto no regulamento, a ser elaborado pela entidade reguladora, considera-se serviço
adequado o que tem condições efetivas de regularidade continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas e outros preços públicos cobradas dos usuários”.
Considerando o Art. 10. Da Lei 8987/2005:
“Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro”.
Considerando que o Contato 194/2016, na Cláusula 4°, traz os objetivos e metas da concessão, logo o item 4.5 do, diz:
“a CONCESSIONÁRIA obriga-se ainda, durante todo o prazo de vigência deste CONTRATO, a cumprir estritamente as condições estabelecidas em
sua PROPOSTA TÉCNICA e em sua PROPOSTA COMERCIAL”.
Considerando que a Agência após denúncias de moradores, tem efetuado visitas in loco através da Diretoria Técnica, logo constatou Má Execução
da recomposição asfáltica no Setor 01, 03 decorrentes as obras de implantação da rede de Esgotamento Sanitário e nas obras de novas ligações a rede
de água pelos bairros da cidade de Ariquemes, uma vez que não atendeu o Contato 194/2016, Anexo V, Proposta Técnica, Volumes II, III e IV, como
demonstra os Relatórios Técnicos n° n° 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43 do processo n° 0031/2018, Relatórios de 16/10/2018, pág. 238 a 248,
Relatório de 19/10/2018, pág. 249 a 254 e Relatório de 31/08/2018 página 143 a 149, do Processo nº 0012/2018 Volume I, realizados pela
Diretoria Técnica Operacional da Agência Reguladora, assim a concessionária vem descumprindo a Proposta Técnica, Anexo V do Contrato
194/2016;
Considerando que nas Audiências Públicas, realizadas no dia 02/10/2018 e 07/02/2019, a concessionária não comprovou o cumprimento de todos
os itens constantes na Proposta Comercial e Proposta Técnica, referente ao 1° e 2° ano de concessão;
Considerando que o contrato de concessão diante dos fatos apresentados, está sujeito a um desequilíbrio, conforme artigo 10 da Lei 8987/2005,
uma vês que a Concessionária deixou de atender as condições do Contrato 194/2016;
Considerando que os investimentos no patamar estipulado na Proposta Comercial do Contrato 194/2016, a qual foi apresentado pela AEGEA em
09/09/2015 para a prestação de serviços de Água e Esgoto do Município de Ariquemes, durante o certame licitatório. (Tabelas Q6, Q7 e Q8), logo
conforme Carta ARS n° 123, de 26/02/2019 não atingiram o cronograma físico e financeiro, sendo realizado apenas o percentual de 44,83% do
previsto, em relação ao primeiro e segundo ano de concessão;
Considerando a Carta ARS n° 123, de 26/02/2019 apresentada pela concessionária, os custos operacionais somaram 66,94% abaixo do previsto,
conforme a proposta Comercial apresentadas no certame licitatório;
Considerando os relatórios mensais encaminhados a Agência Reguladora, o faturamento real nos dois primeiros anos de concessão, está 28,29%
abaixo do previsto;
Considerando a cláusula 15°, item 15.18 do contrato n° 194/2016:
“a efetiva não comprovação dos investimentos no patamar estipulado no edital ou na proposta vencedora, implicará a repactuação da tarifa, como
fim de preservar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato”.
Considerando que no ano de 2020 será realizada a Revisão Periódica Ordinária da tarifa, onde se considerará, as condições de mercado, bem como,
ajustes nos custos dos serviços públicos, nas metas do Plano de Abastecimento de água e esgoto, nos insumos em geral conforme disposição do
Contrato 194/2016 e seus anexos, bem como na proposta Comercial;
 
A Agência Municipal de Regulação – AMR, através da Diretoria Executiva, Órgão Colegiado, RESOLVE:
Que diante dos fatos apresentados nesta, sobre os últimos 02 (dois) anos de concessão, não homologará o 3° reajuste da tarifa de água referente ao
período 11/2017 a 11/2018 no percentual de 10,05% como solicitado, logo será homologado o percentual justo de 4,50 %, o qual foi considerado em
relação aos investimentos realizados no município de Ariquemes, conforme informações prestadas pela própria concessionária.
 
Ariquemes/RO, 06 de março de 2019.
 
SIMONE DA COSTA
Diretora Presidente da AMR
Decreto 14.787/2018/PGM
 
CLEDIANE DE SOUZA CERQUEIRA
Diretora Administrativo Financeiro
Decreto 14.786/2018/PGM
 
RODRIGO FERREIRA DO VALE
Diretor Técnico Operacional
 
ANEXO – III
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO
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NOTA PÚBLICA 001/2019-AMR
A Agência Municipal de Regulação vem através desta informar a população de Ariquemes que o Reajuste Tarifário anual de 10,05% da taxa de água
estáSUSPENSO, logo não passará a ter vigência em 14/01/2019 como publicado em dezembro/2018 pela empresa Águas de Ariquemes.
No mês de novembro de 2018 houve a posse da nova Diretoria Executiva da Agência Reguladora, assumindo cargo de Diretora Presidente a Sra.
Simone Costa, Diretor Técnico Operacional o Sr. Cesar Vecchi de Carvalho Ferreira e Diretora Administrativa Financeira a Sra. Clediane de Souza
Cerqueira, logo a equipe vem fazendo um levantamento geral sobre a prestação de serviços pela concessionária.
A concessionária Águas de Ariquemes havia protocolado na Agência em 17/10/2018, o 2° reajuste tarifário anual, que mesmo amparado pela
legalidade, uma vez que há previsão na Lei Federal 11.445/2007, Lei 8987/2005 além do Contrato 194/16 celebrado em 28 de abril do ano de 2016
pela gestão anterior e a empresa Águas de Ariquemes, foi suspenso em 08/01/2019.
O índice utilizado para o reajuste é o IGPM nos termos da Cláusula 16° do Contrato 194/2016, que visa preservar o valor econômico da tarifa em
face da inflação geral de preços da economia, além da variação dos custos de produção, mantendo assim o valor da moeda perante os efeitos
inflacionários.
A Agência Municipal de Regulação, levando em consideração a nova direção da Agência Reguladora e principalmente as inúmeras reclamações
realizadas pela população do município de Ariquemes, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e canais de TV, sobre os serviços prestados pela
concessionária, no que tange a qualidade e prazos dos serviços, está analisando os cálculos do reajuste juntamente com os trabalhos realizados pela
concessionária, quanto ao cumprimento de metas e programas, conforme o contrato de concessão e seus anexos.
Assim, após reunião realizada ontem dia 08/01/2019 as 10:00h, entre a Prefeitura Municipal de Ariquemes, Agência Municipal de Regulação
e a concessionária Águas de Ariquemes, tendo em vista os últimos eventos ocorridos na prestação de serviços, a pedido da AMR e Prefeitura
Municipal, a concessionáriasuspenderá a aplicação do 2° Reajuste Tarifário Anual que estava previsto para ser lançado nas faturas dos usuários
em 14/01/2019.
 
SIMONE COSTA
Diretora Presidente da AMR
Decreto n° 14.787/2018/PGM

Publicado por:
Simone da Costa

Código Identificador:271686F1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/03/2019. Edição 2414 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Rua: União, nº 3621 – Setor Institucional – Ariquemes – Rondônia – Cep.: 76.872-860

Fone: (69) 3516 -2122 – E-mail : amr.ariquemes@gmail.com

Estado de Rondônia
Município de Ariquemes

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO

Oficio nº 070/PRESID/2019 Ariquemes/RO, 09 de abril de 2019.

Ilustríssimo Senhor

ROBSON LUIZ CUNHA – Diretor Águas de Ariquemes Saneamento SPE.

NESTA.

Assunto: Solicitar Memória de cálculo

Ilmo. Senhor,

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, a

Agência Municipal de Regulação – AMR, por intermédio de sua Presidente, vem por

este, em resposta a Carta ARI n° 147/2019 Recurso Administrativo, SOLICITAR,

a memória de cálculo do desequilíbrio de 0,02% do contrato conforme apresentado.

Deverá ser considerado todos os fatores previstos em lei, bem como o Contrato

194/2016 e seus anexos.

Atenciosamente,

SIMONE COSTA

Diretora Presidente - AMR

Decreto n° 14.787/PGM/2018

ID: 284679 e CRC: 0DA99ABA

mailto:ariquemes@gmail.com


04.104.816/0001-16
Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional
www.ariquemes.ro.gov.br

Prefeitura Municipal de Ariquemes

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

284679ID:

93E625F65C80DDDDD060053EF4C86CEE

0DA99ABA

MD5:

CRC:

121AC3FC187E8B002C39F568BC39232C68A59E4F7A6E257C465CC9601A8EE50FSHA256:

Anexo

Tipo do Documento

Anexo 04

Identificação/Número

29/03/2021

Data

9-772/2021Processo:

DocumentoProcesso

Anexo 04

Súmula/Objeto:

Rafael Klumpp de MirandaUsuário:

29/03/2021 19:05:17Criação: 29/03/2021 19:06:47Finalização:

INTERESSADOS

AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA ARIQUEMES RO 29/03/2021 19:05:18

ASSUNTOS

OFÍCIO (3311) 29/03/2021 19:05:18

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br

informando o ID 284679 e o CRC 0DA99ABA.

DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.

http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=284679&CRC32=0DA99ABA
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=202920
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=284679&CRC32=0DA99ABA

