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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

SUBSECRETARIA DE ORDENAMENTO DAS CIDADES
¬. `\ ADMINISTRAÇAO REGIONAL DE TAGUATINGA

CONTRATO N° 01/2017 QUE ' ENTRE SI
CELEBRAM, ~ POR INTERMEDIO DA
ADMINISTRAÇAO REGIONAL DE TAGUATINGA,
E A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DISTRITO_FEDERAL - CAESB, OBJETIVANDO

9 A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE
""'-~ ~--- -z _ .¬_A_._ ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO

" SANITARIO.

_ 4 7 _? Wi

Pelo presente instrumento, o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA, com sede na Área Especial S/N -
Praça do Relógio - Taguatinga Centro - Taguatinga - DF, CEP 72.010-900, telefone (61)
3451-2567/2565, inscrita no CNPJ sob o n° 03.328.439-0001-36, neste ato representada por
RICARDO LUSTOSA JACOBINA, portadora da Cédula de Identidade n° 1.222.440 SSP/DF
do Conselho Regional de Corretores de Imóveis -Região-DF, inscrito no CPF sob o n°
619.238.771-00, no uso das atribuições de Administrador Regional de Taguatinga,
conferidos pelo Decreto de 20 de janeiro de 2015 D.O.D.F. 42 DE 21.01.2015 pág.42,
doravante denominada CONSUMIDOR, e a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, com sede no Centro de Gestão Águas Emendadas, Av.
Sibipiruna, lotes 13/21, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71.928-720, Inscrição Estadual n°
07.324.667-001-67, inscrita no CNPJ sob o n° 00.082.024/0001-37, neste ato representada
pelo seu Diretor Financeiro e Comercial, Senhor MARCELO ANTONIO TEIXEIRA PINTO,
portador da Cédula de Identidade n° 2.911.144 - SSP/DF, inscrito no CPF sob o n°
152.264.335-49, e pela sua Superintendente de Comercialização, Senhora ADEILDE
MATIAS CARLOS DE ARAÚJO, portadora da Cédula de Identidade n° 743.495 - SSP/DF,
inscrita no CPF sob o n° 348.529.301-63, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF,
celebram o presente Contrato, com base no art. 25, caput, art. 57, inciso Il, e art. 62, § 3°,
inciso ll, todos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993; nas Leis n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nas Leis Distritais n° 3.365, de 16 de junho de
2004, e 442, de 10 de maio de 1993, no Decreto do GDF n° 26.590, de 23 de fevereiro de
2006, no Contrato de Concessão n° O1/2006 e na Resolução 14/2011, da Agência
Reguladora de Águas do Distrito Federal - Adasa, e nas demais normas legais e
regulamentares atinentes à matéria, de acordo com as cláusulas e condições a seguir
enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação, de forma contínua, dos sen/iços

públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços para as
dependências do CONSUMIDOR na unidade de consumo localizadas em Taguatinga DF e
sob a responsabilidade da Região Administrativa ll conforme consta do processo
132.000.017/2017. 6/
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A CAESB executará de forma continua os serviços Idë“qIjetcata-a-cIáusuIaiprime_i_¿a¿`-›I~
e, em intervalos regulares, efetuará a leitura do hidrõmetro da unidade de consumo para
apurar o volume de água fornecido no período de referência.
Parágrafo primeiro. O consumo de água, expresso em metros cúbicos (m°), será
apurado pela diferença entre duas leituras consecutivas do mesmo hidrômetro,
desprezadas frações de metro cúbico.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRINCIPAIS DIREITOS DO CONSUMIDOR
São direitos do CONSUMIDOR, sem prejuízo de outros garantidos em normas

legais ou regulamentares:
I - receber serviço adequado, assim considerado aquele que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestação e modicidade das tarifas;
ll - receber do poder concedente e da CAESB informações para a defesa de interesses
individuais e coletivos;
Ill - obter com presteza a ligação da unidade de consumo às redes de água ou de
esgotos;
IV - receber os serviços dentro das condições e padrões estabelecidos em normas
legais e regulamentares;
V - obter informações detalhadas relativas às suas contas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário e sobre os serviços realizados pela CAESB;
Vl - obter verificações gratuitas, da CAESB, quando o resultado constatar erro fora da
faixa de variação admissível de -5% a +5% nos instrumentos de medição, independente
do intervalo de tempo;
VII - ser previamente informado, pela CAESB, de quaisquer alterações e interrupções
na prestação dos serviços decorrentes de manutenção programada, com indicação clara
dos períodos e alterações previstas, bem como das medidas mitigadoras a serem
oferecidas;
VIII - ser informado, diretamente ou por instrumento de divulgação adequado, de
acidentes ocorridos no sistema que afetem a prestação regular dos serviços, com
indicação clara dos periodos e alterações previstas e das medidas mitigadoras;
IX - obter serviço específico, gratuito, eficiente e de fácil acesso, para atendimento às
reclamações do CONSUMIDOR com presteza.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRINCIPAIS DEVERES DO CONSUMIDOR
São deveres do CONSUMIDOR, sem prejuízo de outros previstos em normas

legais ou regulamentares:
I - levar ao conhecimento do poder público e da CAESB as irregularidades de que tenha
conhecimento, referentes ao serviço prestado;
Il - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela CAESB na
prestação do serviço;
Ill - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos
quais lhe são prestados os serviços;
IV - utilizar, de modo adequado, os serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, mantendo em condições adequadas as instalaçoes internas da respectiva
unidade de consumo;
V - colaborar com a preservação dos recursos hídricos, controlando os des rdicios e
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esgotamento sanitário e sobre os serviços realizados pela CAESB;
Vl - obter verificações gratuitas, da CAESB, quando o resultado constatar erro fora da
faixa de variação admissível de -5% a +5% nos instrumentos de medição, independente
do intervalo de tempo;
VII - ser previamente informado, pela CAESB, de quaisquer alterações e interrupções
na prestação dos serviços decorrentes de manutenção programada, com indicação clara
dos períodos e alterações previstas, bem como das medidas mitigadoras a serem
oferecidas;
VIII - ser informado, diretamente ou por instrumento de divulgação adequado, de
acidentes ocorridos no sistema que afetem a prestação regular dos serviços, com
indicação clara dos periodos e alterações previstas e das medidas mitigadoras;
IX - obter serviço específico, gratuito, eficiente e de fácil acesso, para atendimento às
reclamações do CONSUMIDOR com presteza.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRINCIPAIS DEVERES DO CONSUMIDOR
São deveres do CONSUMIDOR, sem prejuízo de outros previstos em normas

legais ou regulamentares:
I - levar ao conhecimento do poder público e da CAESB as irregularidades de que tenha
conhecimento, referentes ao serviço prestado;
Il - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela CAESB na
prestação do serviço;
Ill - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos
quais lhe são prestados os serviços;
IV - utilizar, de modo adequado, os serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, mantendo em condições adequadas as instalaçoes internas da respectiva
unidade de consumo;
V - colaborar com a preservação dos recursos hídricos, controlando os des rdicios e
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perdas de sua utilização; 1 615€* ¡>H5¿_,~,‹_ 9,
Vl - observar, no uso dos sistemas de saneamento básÊ6? 1ü£__aTa
lançamento na rede coletora, responsabilizando-se por todo e qualquer dano cã'üs'a'do'
ao sistema e aos recursos hídricos por lançamentos indevidos;
\,/ll - pagar, dentro dos prazos, as faturas referentes aos serviços de abastecimento de
agua e esgotamento sanitario e a outros realizados pela CAESB, conforme os valores
estabelecidos em normas legais e regulamentares
VIII - evitar que pessoas não-autorizadas pela CAESB realizem serviços de instalação,
reparação, substituição ou remoção de hidrômetros, bem como retirem ou substituam os
respectivos selos;
IX - providenciar, às suas expensas, a substituição do hidrômetro em decorrência de
danos, avarias, furto ou perda total, sem prejuízo das multas a que estiver sujeito em
tais casos;
X - permitir o acesso de empregados e representantes da CAESB a suas instalações,
quando necessário realizar serviços relacionados ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
Não se caracteriza como descontinuidade dos serviços a sua interrupção em

situação de emergência ou, após prévio aviso, quando:
I - por inadimplemento do CONSUMIDOR, caracterizado pelo atraso superior a 60
(sessenta) dias no pagamento de fatura mensal;
ll - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações.

CLÁUSULA sExTA - DAs TARIFAS `
A cobrança do serviço de abastecimento de água obedecerá à estrutura tarifária

atualizada, homologada pela Agência Reguladora de Aguas do Distrito Federal - Adasa,
aplicando-se ao CONSUMIDOR a tarifa correspondente a categoria em que se enquadrar o
imóvel.
Parágrafo único. O cálculo da cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário será igual a
100% (cem por cento) da cobrança de água.

ci_ÁusuiJ\ sÉTiiviA - Dos REA.iusTEs E Revisões DE TARIFAS
Os reajustes ou revisões das tarifas praticadas pela CAESB serão analisados e

homologados pela Adasa, obedecendo a critérios e periodicidade definidos por esta agência
reguladora, sem qualquer interferência do CONSUMIDOR e independente de sua anuência.

CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMENTO
- A CAESB emitirá fatura mensal dos serviços objeto deste contrato, com base no

consumo apurado e na tarifa atualizada correspondente à classificação e à faixa de consumo
do CONSUMIDOR. A
Parágrafo único. Na fatura de água, a CAESB deverá informar o volume de água consumido
no mês, o mês de apuração do volume de água faturado, datas de leitura do hidrômetro (mês
anterior e atual), o número do hidrômetro e os valores individualizados dos tributos incidentes
sobre o consumo de água e sobre o faturamento relativo ao esgotamento sanitário.

cLÁusuLA NONA - Do PAGAMENTO
O pagamento das faturas mensais será efetuado mediante Orde - ncária,emW
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cLÁusuLA NONA - Do PAGAMENTO
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favor da Caesb, até a data de vencimento.
Parágrafo único. O não-pagamento das faturas até a data de vencimento sujeitará 0
CONSUMIDOR a multa de 2% ao mês, juros de mora de até 1% ao mês e correção
monetária com base no Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, sem prejuízo de outras penalidades previstas em
normas legais ou regulamentares.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato, a cargo do

CONSUMIDOR, no Programa de Trabalho 03.122.6001.8517-9797 - Manutenção de
Serviços Administrativos - natureza da despesa 339039 Fontes 100/111/120. az .
Parágrafo único. Foi emitida, em 01/02/2017, as notas de empenho iniciais 2017NE0035 no
valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e 2017NEOO36 no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) do tipo estimativo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua

assinatura, prorrogável por iquajs e sucessivos períodosplimitada a 60 (sessenta)
meses a duração total da contratação.
Parágrafo único. Como condição de sua eficácia, o presente contrato e seus aditamentos
deverão ser publicados no Diário Oficial do Distrito Federal , por extrato resumido, até o 5° dia
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, O que será providenciado pelo CONSUMIDOR às
suas expensas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações:

a) solicitação do CONSUMIDOR, por escrito;
b) por ação da CAESB quando não forem cumpridas as obrigações contratuais por

parte do usuário, ou, na ocorrência de eventuais impedimentos na prestação de
serviços;

c) por inadimplência de qualquer das partes, observadas as peculiaridades do tipo
de serviço prestado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
O CONSUMIDOR designará servidor para acompanhar e fiscalizar a execução

deste contrato, O qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relativas ao serviço
contratado e tomará as providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Os casos omissos serão resolvidos com base nas normas legais e regulamentares

aplicáveis à matéria, especialmente as Leis n° 8.987/95 e 8.078/90, a Lei Distrital n°
3.365/2004, 0 Decreto do GDF n° 26.590/2006 e o Cont? de Concessão n° 01/2006 -
Adasa.
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contratado e tomará as providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Os casos omissos serão resolvidos com base nas normas legais e regulamentares

aplicáveis à matéria, especialmente as Leis n° 8.987/95 e 8.078/90, a Lei Distrital n°
3.365/2004, 0 Decreto do GDF n° 26.590/2006 e o Cont? de Concessão n° 01/2006 -
Adasa.
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favor da Caesb, até a data de vencimento.
Parágrafo único. O não-pagamento das faturas até a data de vencimento sujeitará 0
CONSUMIDOR a multa de 2% ao mês, juros de mora de até 1% ao mês e correção
monetária com base no Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, sem prejuízo de outras penalidades previstas em
normas legais ou regulamentares.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato, a cargo do

CONSUMIDOR, no Programa de Trabalho 03.122.6001.8517-9797 - Manutenção de
Serviços Administrativos - natureza da despesa 339039 Fontes 100/111/120. az .
Parágrafo único. Foi emitida, em 01/02/2017, as notas de empenho iniciais 2017NE0035 no
valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e 2017NEOO36 no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) do tipo estimativo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua

assinatura, prorrogável por iquajs e sucessivos períodosplimitada a 60 (sessenta)
meses a duração total da contratação.
Parágrafo único. Como condição de sua eficácia, o presente contrato e seus aditamentos
deverão ser publicados no Diário Oficial do Distrito Federal , por extrato resumido, até o 5° dia
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, O que será providenciado pelo CONSUMIDOR às
suas expensas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações:

a) solicitação do CONSUMIDOR, por escrito;
b) por ação da CAESB quando não forem cumpridas as obrigações contratuais por

parte do usuário, ou, na ocorrência de eventuais impedimentos na prestação de
serviços;

c) por inadimplência de qualquer das partes, observadas as peculiaridades do tipo
de serviço prestado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
O CONSUMIDOR designará servidor para acompanhar e fiscalizar a execução

deste contrato, O qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relativas ao serviço
contratado e tomará as providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Os casos omissos serão resolvidos com base nas normas legais e regulamentares

aplicáveis à matéria, especialmente as Leis n° 8.987/95 e 8.078/90, a Lei Distrital n°
3.365/2004, 0 Decreto do GDF n° 26.590/2006 e o Cont? de Concessão n° 01/2006 -
Adasa.
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b) por ação da CAESB quando não forem cumpridas as obrigações contratuais por

parte do usuário, ou, na ocorrência de eventuais impedimentos na prestação de
serviços;

c) por inadimplência de qualquer das partes, observadas as peculiaridades do tipo
de serviço prestado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
O CONSUMIDOR designará servidor para acompanhar e fiscalizar a execução

deste contrato, O qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relativas ao serviço
contratado e tomará as providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Os casos omissos serão resolvidos com base nas normas legais e regulamentares

aplicáveis à matéria, especialmente as Leis n° 8.987/95 e 8.078/90, a Lei Distrital n°
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para

dirimir eventuais dúvidas relativas ao cumprimento deste pacto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A lavratura deste Contrato foi autorizada, por parte do CONSUMIDOR, por ato de

reconhecimento de inexigibilidade de licitação, registrada sob o contrato n° 01/2017 RA-Ill e
formalizada nos autos de processo administrativo de n° 132.000.017/2017, ao qual o
CONSUMIDOR se acha vinculado.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar O presente contrato, do qual
extraíram-se O3 (três) vias, para um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

BrasiIia,0L de Ózzvf-‹~ó‹;~<) de 2017.
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Ii/I RCELO NToNIo TEixEIRA PINTO ADEIIÊSVE ATIAS CARLOS DE ARAÚJO
iretor Fi anceiro e Comercial Sup intenden e de Comercialização

CAESB CAESB

CONSUMIDOR:

RICARDO L SA JACOBINA
Administrador R gi nal de Taguatinga

TESTEMUNHAS:

I \\gI\%I\7ÉAI¶šii3É@ÕÍoPEs
Gerente de Orçamento e Finanças da RA-III
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Il GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
" SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL

 \ ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA
z \

~~~~ \‹›.1z«1»v1;

rf TERMO AD1T1vO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2017 RA - 111,
Nos TERMOS DO PADRÃO N° 14/2002.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO Processo n°
132.000.017/2017.
N” FATURAS CAESB: 4009/1 e 4009/2

F‹›1h.‹z N° _¿¢› 73
Proc. N°: 132.0='}0.0H*¡'§_7;z__'_}1X~

Rut›.:_§6‹››¿_.1~.~1.â«.1. rzzz1.:i0‹1.2

Cláusula Primeira - Das Partes

Pelo presente instrumento. o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. por intermédio da
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA, com sede na Área Especial S/N ~
Praça do Relógio - Taguatinga Centro ~ Taguatinga - DF. CEP 72.010-900. telefone (61) 3451-
2567/2565. inscrita no CNPJ sob o n" 03.328.439-0001-36, neste ato representada por
KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES. portadora da Cédula de Identidade n°
248.519-1 SESP. CPF n” 733.782.591-91. no uso das atribuições de Administradora Regional
de Taguatinga. conferidos pela nomeação através do Decreto de 15 de dezembro de 2017.
publicado no D.O.D.F. n.° 240 de 18 de dezembro de 2017 pág. 09. doravante denominada
CONSUMIDOR. e a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL - CAESB. com sede no Centro de Gestão Águas Emendadas, Av. Sibipiruna. lotes
13/21. Águas Claras. Brasília/DF. CEP 71.928-720. Inscrição Estadual n° 07.324.667-001-67.
inscrita no CNPJ sob o 11° 00.082.024/0001-37. neste ato representada pelo seu Diretor
Financeiro e Comercial. Senhor MARCELO ANTONIO TEIXEIRA PINTO, portador da
Cédula de Identidade 11° 2.91 1.144 - SSP/DF. inscrito no CPF sob O 11° 152.264.335-49. e pela
sua Superintendente de Comercialização. Senhora ADEILDE MATIAS CARLOS DE
ARAÚJO. portadora da Cédula de Identidade n° 743.495 - SSP/DF. inscrita no CPF sob o n°
348.529.301-63. ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, celebram O presente Contrato.
com base no art. 25. capuz. art. 57. inciso II. e art. 62. § 3°. inciso II, todos da Lei n° 8.666. de 21
de junho de 1993: nas Leis n° 8.078. de 11 de setembro de 1990. e 8.987. de 13 de fevereiro de
1995, nas Leis Distritais 11° 3.365. de 16 de junho de 2004. e 442, de 10 de maio de 1993, no
Contrato de Concessão 11° 01/2006 e na Resolução 14/201 1. da Agência Reguladora de Águas do
Distrito Federal - Adasa. e nas demais normas legais e regulamentares atinentes à matéria. de
acordo com as cláusulas e condições a seguir enumeradas:
Cláusula Segunda - Do Objeto
2.1 - O presente Termo Aditivo de Contrato objetiva a prorrogação do prazo de vigência do
contrato por mais 12 meses. com base no inciso II. art. 57 da Lei n° 8.666/93, período
compreendido de 01/02/2018 a 30/01/2019.
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Il GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
'I SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL
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it TERMO ADiTivO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 00i/2017 RA - iii,
Nos TERMOS DO PADRÃO N° 14/2002.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO Processo n°
i32.000.0i'//2017.
N” FATURAS CAESB: 4009/1 e 4009/2

F‹IIi~i.‹z N° _¿¢› 73
Proc. N°: 132.0='}0.0H*¡'Í:.i__'_}1X~

RiiI›.:_§6‹›¿_.i~.~i.â«.i. iizzI.:ii:~I.2

Cláusula Primeira - Das Partes

Pelo presente instrumento. O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. por intermédio da
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA, com sede na Área Especial S/N ~
Praça do Relógio - Taguatinga Centro ~ Taguatinga - DF. CEP 72.010-900, telefone (61) 3451-
2567/2565, inscrita no CNPJ sob o n" 03.328.439-0001-36., neste ato representada por
KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES, portadora da Cédula de Identidade n°
248.519-1 SESP. CPF n” 733.782.591-91, no Liso das atribuições de Administradora Regional
de Taguatinga, conferidos pela nomeação através do Decreto de 15 de dezembro de 2017,
publicado no D.O.D.F. n.° 240 de 18 de dezembro de 2017 pág. 09, doravante denominada
CONSUMIDOR. e a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL - CAESB. com sede no Centro de Gestão Águas Emendadas, Av. Sibipiruna. lotes
13/21, Águas Claras. Brasilia/DF, CEP 71.928-720, Inscrição Estadual n° 07.324.667-001-67,
inscrita no CNPJ sob O n° 00.082.024/0001-37. neste ato representada pelo seu Diretor
Financeiro e Comercial. Senhor MARCELO ANTONIO TEIXEIRA PINTO, portador da
Cédula de Identidade 11° 2.91 1.144 - SSP/DF. inscrito no CPF sob O n° 152.264.335-49. e pela
sua Superintendente de Comercialização, Senhora ADEILDE MATIAS CARLOS DE
ARAÚJO, portadora da Cédula de Identidade n° 743.495 - SSP/DF, inscrita no CPF sob O n°
348.529.301-63, ambos residentes e domiciliados ein Brasília/DF, celebram o presente Contrato.
com base no art. 25, capuz, art. 57. inciso Il. e art. 62, § 3°, inciso Il, todos da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993: nas Leis n° 8.078. de 11 de setembro de 1990. e 8.987. de 13 de fevereiro de
1995, nas Leis Distritais n° 3.365. de 16 de junho de 2004. e 442, de 10 de maio de 1993, no
Contrato de Concessão n° 01/2006 e na Resolução 14/201 1. da Agência Reguladora de Águas do
Distrito Federal - Adasa, e nas demais normas legais e regulamentares atinentes à matéria, de
acordo Coin as cláusulas e condições a seguir enumeradas:
Cláusula Segunda - Do Objeto
2.1 - O presente Termo Aditivo de Contrato objetiva a prorrogação do prazo de vigência do
Contrato por mais 12 meses. com base no inciso ll, art. 57 da Lei n° 8.666/93, periodo
compreendido de 01/02/2018 a 30/01/2019.
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Il GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
'I SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL

 , ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA
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it TERMO ADiTivO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 00i/2017 RA - iii,
Nos TERMOS DO PADRÃO N° 14/2002.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO Processo n°
i32.000.0i'//2017.
N” FATURAS CAESB: 4009/1 e 4009/2

F‹IIi~i.‹z N° _¿¢› 73
Proc. N°: 132.0='}0.0H*¡'Í:.i__'_}1X~

RiiI›.:_§6‹›¿_.i~.~i.â«.i. iizzI.:ii:~I.2

Cláusula Primeira - Das Partes

Pelo presente instrumento. O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. por intermédio da
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA, com sede na Área Especial S/N ~
Praça do Relógio - Taguatinga Centro ~ Taguatinga - DF. CEP 72.010-900, telefone (61) 3451-
2567/2565, inscrita no CNPJ sob o n" 03.328.439-0001-36., neste ato representada por
KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES, portadora da Cédula de Identidade n°
248.519-1 SESP. CPF n” 733.782.591-91, no Liso das atribuições de Administradora Regional
de Taguatinga, conferidos pela nomeação através do Decreto de 15 de dezembro de 2017,
publicado no D.O.D.F. n.° 240 de 18 de dezembro de 2017 pág. 09, doravante denominada
CONSUMIDOR. e a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL - CAESB. com sede no Centro de Gestão Águas Emendadas, Av. Sibipiruna. lotes
13/21, Águas Claras. Brasilia/DF, CEP 71.928-720, Inscrição Estadual n° 07.324.667-001-67,
inscrita no CNPJ sob O n° 00.082.024/0001-37. neste ato representada pelo seu Diretor
Financeiro e Comercial. Senhor MARCELO ANTONIO TEIXEIRA PINTO, portador da
Cédula de Identidade 11° 2.91 1.144 - SSP/DF. inscrito no CPF sob O n° 152.264.335-49. e pela
sua Superintendente de Comercialização, Senhora ADEILDE MATIAS CARLOS DE
ARAÚJO, portadora da Cédula de Identidade n° 743.495 - SSP/DF, inscrita no CPF sob O n°
348.529.301-63, ambos residentes e domiciliados ein Brasília/DF, celebram o presente Contrato.
com base no art. 25, capuz, art. 57. inciso Il. e art. 62, § 3°, inciso Il, todos da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993: nas Leis n° 8.078. de 11 de setembro de 1990. e 8.987. de 13 de fevereiro de
1995, nas Leis Distritais n° 3.365. de 16 de junho de 2004. e 442, de 10 de maio de 1993, no
Contrato de Concessão n° 01/2006 e na Resolução 14/201 1. da Agência Reguladora de Águas do
Distrito Federal - Adasa, e nas demais normas legais e regulamentares atinentes à matéria, de
acordo Coin as cláusulas e condições a seguir enumeradas:
Cláusula Segunda - Do Objeto
2.1 - O presente Termo Aditivo de Contrato objetiva a prorrogação do prazo de vigência do
Contrato por mais 12 meses. com base no inciso ll, art. 57 da Lei n° 8.666/93, periodo
compreendido de 01/02/2018 a 30/01/2019.
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Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária Í V V I.

As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato. a cargo Ido CONSUMIDOR. serão
custeadas através do Programa de Trabalho 03.122.600l.85l7-9797 - Manutenção de Serviços
Administrativos - natureza da despesa 339039 Fontes 100/111/120, conforme Lei Orçamentária Anual
n.° 6.060 de 29.12.2017 para o exercício 2018. com empenhos iniciais n.° 11/2018 no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) e 12/2018 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cláusula Quarta - Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo
Aditivo.

Cláusula Quinta - Da Publicação e do Registro
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento. na Imprensa
Oficial, até o quinto dia útil do mês subsequente de sua assinatura, após o que deverá ser
providenciado o registro pela Administração Regional de Taguatinga.

Taguatinga-DF.5É1:1ejaneiro de 2018.

CAESB

MA CELO šONlO TEIXEIRA PINTO ADEIL E TIAS ARLOS DE ARAÚJO
Diretor inanceiro e Comercial Su intendente de Comercialização

CAESB CAESB

/1//ãíz

MF ¬
coNsu1\/11DoRz ã .-5 Ds,A 9

i<ARoi.v1~ÍE Guiivios Q Os BORGES
Administradora ' ionalde Tagt tinga

TESTEMUNHAS:

\ílLVEA RIBEIRII liOPES
Gerente de Orçamento e Finanças da RA-III

“Brasilia - Pzitrimônlo Cultural da Hiiinanidade"
CRIA ¿\di'slzZR' :ldcT': Y-

ff-RULUQY

Vo

. nini. r'iç"io eèioni agiiilinga RA 111
Area Fspccizil - Edilicio Sede z Praça do Relogio - 1.o1e*`A"- Cep: 72.010-900 f 1-Ones: 3451-2565 - Fax: 3451-2570

"1 lzivendo irrcgiilziridades neste insn^1111ieii1‹›. entre em conizilo com a Ouvidoria de Combate ëi Corriipção. no telefone 0800-(›4490(›0."
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Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária Í V V I.

As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato, a cargo Ido CONSUMIDOR, serão
custeadas através do Programa de Trabalho 03.l22.600l.85l7-9797 - Manutenção de Serviços
Administrativos - natureza da despesa 339039 Fontes 100/111/120, conforme Lei Orçamentária Anual
n.° 6.060 de 29.12.2017 para o exercicio 2018. com empenhos iniciais n.° 11/2018 no valor de
R$ 100.000,00 (cein mil reais) e 12/2018 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cláusula Quarta - Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo
Aditivo.

Cláusula Quinta - Da Publicação e do Registro
A eficácia do Contrato fica condicionada a publicação resumida do instrumento, na Imprensa
Oficial, até O quinto dia útil do mês subsequente de sua assinatura, após o que deverá ser
providenciado o registro pela Administração Regional de Taguatinga.

Taguatinga-DF.5É1:1ejaneiro de 2018.

CAESB

MA CELO šONlO TEIXEIRA PINTO ADEIL E TIAS ARLOS DE ARAÚJO
Diretor inanceiro e Comerc|al Su intendente de Comercialização

CAESB CAESB

/I//ía;

MF ¬
CONSUMIDOR ã .-5 Ds,A 9

i<AROi.vi~ÍE Guiivios Q Os BORGES
Adininistradora ' ioiialde Tagt tinga

TESTEMUNHAS:

\í1LVEA RIBEIRO IIOPES
Gerente de Orçamento e Finanças da RA-III

“Brasilia - Pzitrimôiiio Ciilliiral da Hiiinaniclade"
CRIA ¿\di'slzZR' :ldcT': Y-

ff-Í-¬.ULUQY
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. iiiiii. r'iç"io eLioni aguiliiiga RA III
AreaFspccizi1 - Edilicio Sede z Praça do Relogio - Lote ”A" - Cep: 72.010-900 F I-`Ones: 3451-2565 - Fax: 3451-25'/0

"I Iziveiido iircgiilziridades iieste iiisiiiiiiieiiio. entre em coiiizilo com a Ouvidoria de Combate :I Coiriipçzio, iio telefone 0800-6449060."
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Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária Í V V I.

As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato, a cargo Ido CONSUMIDOR, serão
custeadas através do Programa de Trabalho 03.l22.600l.85l7-9797 - Manutenção de Serviços
Administrativos - natureza da despesa 339039 Fontes 100/111/120, conforme Lei Orçamentária Anual
n.° 6.060 de 29.12.2017 para o exercicio 2018. com empenhos iniciais n.° 11/2018 no valor de
R$ 100.000,00 (cein mil reais) e 12/2018 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cláusula Quarta - Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo
Aditivo.

Cláusula Quinta - Da Publicação e do Registro
A eficácia do Contrato fica condicionada a publicação resumida do instrumento, na Imprensa
Oficial, até O quinto dia útil do mês subsequente de sua assinatura, após o que deverá ser
providenciado o registro pela Administração Regional de Taguatinga.

Taguatinga-DF.5É1:1ejaneiro de 2018.

CAESB

MA CELO šONlO TEIXEIRA PINTO ADEIL E TIAS ARLOS DE ARAÚJO
Diretor inanceiro e Comerc|al Su intendente de Comercialização

CAESB CAESB

/I//ía;

MF ¬
CONSUMIDOR ã .-5 Ds,A 9

i<AROi.vi~ÍE Guiivios Q Os BORGES
Adininistradora ' ioiialde Tagt tinga

TESTEMUNHAS:

\í1LVEA RIBEIRO IIOPES
Gerente de Orçamento e Finanças da RA-III

“Brasilia - Pzitrimôiiio Ciilliiral da Hiiinaniclade"
CRIA ¿\di'slzZR' :ldcT': Y-

ff-Í-¬.ULUQY

Vo

. iiiiii. r'iç"io eLioni aguiliiiga RA III
AreaFspccizi1 - Edilicio Sede z Praça do Relogio - Lote ”A" - Cep: 72.010-900 F I-`Ones: 3451-2565 - Fax: 3451-25'/0

"I Iziveiido iircgiilziridades iieste iiisiiiiiiieiiio. entre em coiiizilo com a Ouvidoria de Combate :I Coiriipçzio, iio telefone 0800-6449060."
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22 TERMO AD|T|vo Ao coNTRATo DE PRESTAÇÃO DE sERv|ços N2 001/2017 RA - |||,
ALTERAÇÃO PARA |NcLusÃo Do vALoR Do coNTRATo E coRREçÃo DA DATA DE VALIDADE
DO 19 TERMO ADITIVO Processo n9 132.000.017/2017.

N9 FATURAS CAESB: 4009/1 e 4009/2

Cláusula Primeira - Das Partes

Pelo presente instrumento, QGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA, com sede na Área Especial S/N -
Praça do Relógio - Taguatinga Centro - Taguatinga - DF, CEP 72.010-900, telefone
(61) 3451-2567/2565, inscrita no CNPJ sob o n9 03.328.439-0001-36,neste ato
representada por KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES, portadora da
Cédula de Identidade n9 248.519-1 SESP, CPF n9 733.782.591-91, no uso das
atribuições de Administradora Regional de Taguatinga, conferidos pela nomeação
através do Decreto de 04 janeiro de 2019, publicado no D.O.D.F. n.9 4 de 07 de
janeiro de 2019, pág. 04, doravante denominada CONSUMIDOR, e a COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, com sede no
Centro de Gestão Águas Emendadas, Av. Sibipiruna, lotes 13/21, Águas Claras,
Brasília/DF, CEP 71.928-720, Inscrição Estadual n9 07.324.667-001-67, inscrita no
CNPJ sob o n9 00.082.024/0001-37, neste ato representada pelo seu Diretor
Financeiro e Comercial, Senhor CARLOS AUGUSTO LIMA BEZERRA, portador da
Cédula de Identidade n9 624.867 - SSP/DF, inscrito no CPF sob o n9 116.430.133-00,
e pela sua Superintendente de Comercialização, Senhora ADEILDE MATIAS CARLOS
DE ARAÚJO, portadora da Cédula de Identidade n9 743.495 - SSP/DF, inscrita no
CPF sob o n9 348.529.301-63, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF,
celebram o presente Contrato, com base no art. 25, caput, art. 57, inciso ll, e art. 62,
§ 39, inciso II, todos da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993; nas Leis ni' 8.078, de
11 de setembro de 1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nas Leis Distritais n9
3.365, de 16 de junho de 2004, e 442, de 10 de maio de 1993, no Contrato de
Concessão n9 01/2006 e na Resolução 14/2011, da Agência Reguladora de Águas do
Distrito Federal- ADASA, e nas demais normas legais e regulamentares atinentes à
matéria, de acordo com as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

-M L/  
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"Brasilia - Património Cultural da Ilumm1idad<:"
Adnlinistração Regional de Taguatinga I- RA III

Arca lispccial - lídificío Sede - Praça do Relógio - Cep.: 72.010-900 - Fones: 345 I-2500
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22 TERMO AD|T|vo Ao coNTRATo DE PRESTAÇÃO DE sERv|ços N2 001/2017 RA - |||,
ALTERAÇÃO PARA |NcLusÃo Do vALoR Do coNTRATo E coRREçÃo DA DATA DE VALIDADE
DO 19 TERMO ADITIVO Processo n9 132.000.017/2017.

N9 FATURAS CAESB: 4009/1 e 4009/2

Cláusula Primeira - Das Partes

Pelo presente instrumento, QGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA, com sede na Área Especial S/N -
Praça do Relógio - Taguatinga Centro - Taguatinga - DF, CEP 72.010-900, telefone
(61) 3451-2567/2565, inscrita no CNPJ sob o n9 03.328.439-0001-36,neste ato
representada por KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES, portadora da
Cédula de Identidade n9 248.519-1 SESP, CPF n9 733.782.591-91, no uso das
atribuições de Administradora Regional de Taguatinga, conferidos pela nomeação
através do Decreto de 04 janeiro de 2019, publicado no D.O.D.F. n.9 4 de 07 de
janeiro de 2019, pág. 04, doravante denominada CONSUMIDOR, e a COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, com sede no
Centro de Gestão Águas Emendadas, Av. Sibipiruna, lotes 13/21, Águas Claras,
Brasília/DF, CEP 71.928-720, Inscrição Estadual n9 07.324.667-001-67, inscrita no
CNPJ sob o n9 00.082.024/0001-37, neste ato representada pelo seu Diretor
Financeiro e Comercial, Senhor CARLOS AUGUSTO LIMA BEZERRA, portador da
Cédula de Identidade n9 624.867 - SSP/DF, inscrito no CPF sob o n9 116.430.133-00,
e pela sua Superintendente de Comercialização, Senhora ADEILDE MATIAS CARLOS
DE ARAÚJO, portadora da Cédula de Identidade n9 743.495 - SSP/DF, inscrita no
CPF sob o n9 348.529.301-63, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF,
celebram o presente Contrato, com base no art. 25, caput, art. 57, inciso ll, e art. 62,
§ 39, inciso II, todos da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993; nas Leis ni' 8.078, de
11 de setembro de 1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nas Leis Distritais n9
3.365, de 16 de junho de 2004, e 442, de 10 de maio de 1993, no Contrato de
Concessão n9 01/2006 e na Resolução 14/2011, da Agência Reguladora de Águas do
Distrito Federal- ADASA, e nas demais normas legais e regulamentares atinentes à
matéria, de acordo com as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

-M L/  
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"Brasilia - Património Cultural da Ilumm1idad<:"
Adnlinistração Regional de Taguatinga I- RA III

Arca lispccial - lídificío Sede - Praça do Relógio - Cep.: 72.010-900 - Fones: 345 I-2500
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22 TERMO ADITIVO Ao coNTRATo DE PRESTAÇÃO DE sERviços N2 001/2017 RA - Iii,
ALTERAÇÃO PARA iNcLusÃo Do VALOR DO CONTRATO E CORREÇÃO DA DATA DE VALIDADE
DO 19 TERMO ADITIVO Processo n9 132.000.017/2017.

N9 FATURAS CAESB: 4009/1 e 4009/2

Cláusula Primeira - Das Partes

Pelo presente instrumento, OGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA, com sede na Área Especial S/N -
Praça do Relógio - Taguatinga Centro - Taguatinga - DF, CEP 72.010-900, telefone
(61) 3451-2567/2565, inscrita no CNPJ sob O n9 03.328.439-0001-36,neste ato
representada por KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES, portadora da
Cédula de Identidade n9 248.519-1 SESP, CPF n9 733.782.591-91, no uso das
atribuições de Administradora Regional de Taguatinga, conferidos pela nomeação
através do Decreto de 04 janeiro de 2019, publicado no D.O.D.F. n.9 4 de 07 de
janeiro de 2019, pág. 04, doravante denominada CONSUMIDOR, e a COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, com sede no
Centro de Gestão Águas Emendadas, Av. Sibipiruna, lotes 13/21, Águas Claras,
Brasília/DF, CEP 71.928-720, Inscrição Estadual n9 07.324.667-001-67, inscrita no
CNPJ sob O n9 00.082.024/0001-37, neste ato representada pelo seu Diretor
Financeiro e Comercial, Senhor CARLOS AUGUSTO LIMA BEZERRA, portador da
Cédula de Identidade n9 624.867 - SSP/DF, inscrito no CPF sob O n9 116.430.133-00,
e pela sua Superintendente de Comercialização, Senhora ADEILDE MATIAS CARLOS
DE ARAÚJO, portadora da Cédula de Identidade n9 743.495 - SSP/DF, inscrita no
CPF sob O n9 348.529.301-63, ambos residentes e domiciliados em Brasilia'/DF,
celebram O presente Contrato, com base no art. 25, caput, art. 57, inciso ll, e art. 62,
§ 39, inciso ll, todos da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993; nas Leis ni' 8.078, de
11 de setembro de 1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nas Leis Distritais n9
3.365, de 16 de junho de 2004, e 442, de 10 de maio de 1993, no Contrato de
Concessão n9 01/2006 e na Resolução 14/2011, da Agência Reguladora de Águas do
Distrito Federal- ADASA, e nas demais normas legais e regulamentares atinentes à
matéria, de acordo com as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

-M L/  
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"I3rcisilizI - Património Cultural da Iliimniiidadc"
Administração Regional de Taguatiiiga I- RA lll

Arca lispccial - lídificio Sede - Praça do Relógio - Cep.: 72.010-900 - Fortes: 3-151-2500
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22 TERMO ADITIVO Ao coNTRATo DE PRESTAÇÃO DE sERviços N2 001/2017 RA - Iii,
ALTERAÇÃO PARA iNcLusÃo Do VALOR DO CONTRATO E CORREÇÃO DA DATA DE VALIDADE
DO 19 TERMO ADITIVO Processo n9 132.000.017/2017.

N9 FATURAS CAESB: 4009/1 e 4009/2

Cláusula Primeira - Das Partes

Pelo presente instrumento, OGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA, com sede na Área Especial S/N -
Praça do Relógio - Taguatinga Centro - Taguatinga - DF, CEP 72.010-900, telefone
(61) 3451-2567/2565, inscrita no CNPJ sob O n9 03.328.439-0001-36,neste ato
representada por KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES, portadora da
Cédula de Identidade n9 248.519-1 SESP, CPF n9 733.782.591-91, no uso das
atribuições de Administradora Regional de Taguatinga, conferidos pela nomeação
através do Decreto de 04 janeiro de 2019, publicado no D.O.D.F. n.9 4 de 07 de
janeiro de 2019, pág. 04, doravante denominada CONSUMIDOR, e a COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, com sede no
Centro de Gestão Águas Emendadas, Av. Sibipiruna, lotes 13/21, Águas Claras,
Brasília/DF, CEP 71.928-720, Inscrição Estadual n9 07.324.667-001-67, inscrita no
CNPJ sob O n9 00.082.024/0001-37, neste ato representada pelo seu Diretor
Financeiro e Comercial, Senhor CARLOS AUGUSTO LIMA BEZERRA, portador da
Cédula de Identidade n9 624.867 - SSP/DF, inscrito no CPF sob O n9 116.430.133-00,
e pela sua Superintendente de Comercialização, Senhora ADEILDE MATIAS CARLOS
DE ARAÚJO, portadora da Cédula de Identidade n9 743.495 - SSP/DF, inscrita no
CPF sob O n9 348.529.301-63, ambos residentes e domiciliados em Brasilia'/DF,
celebram O presente Contrato, com base no art. 25, caput, art. 57, inciso ll, e art. 62,
§ 39, inciso ll, todos da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993; nas Leis ni' 8.078, de
11 de setembro de 1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nas Leis Distritais n9
3.365, de 16 de junho de 2004, e 442, de 10 de maio de 1993, no Contrato de
Concessão n9 01/2006 e na Resolução 14/2011, da Agência Reguladora de Águas do
Distrito Federal- ADASA, e nas demais normas legais e regulamentares atinentes à
matéria, de acordo com as cláusulas e condições a seguir enumeradas:
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Cláusula Segunda - Do Objeto

O presente Termo Aditivo de Contrato objetiva a alteração na cláusula décima do
Contrato n9 01/2017 para fazer constar expressamente o valor total contratado e a
correção da data de validade do 19 Termo Aditivo.

Cláusula Terceira - Altera a Cláusula Décima - Da Dotação Orçamentária

Para fazer constar de modo expresso o valor estimado total da despesa, conforme
Projeto Básico, a cláusula décima do Contrato n9 01/2017 passa a viger com a
seguinte redação:
"As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato, com valor total
estimado de RS 704.686,41 (setecentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis
reais, quarenta e um centavos), a cargo do CONSUMIDOR, serão custeadas através
do Programa de Trabalho 03.122.6001.8517-9797 - Manutenção de Serviços
Administrativos - natureza da despesa 339039 Fontes 100/111/120.
Parágrafo único. Foi emitida, em 01/02/2017, as notas de empenho iniciais
2017NE0035 no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e 2017NE0036
no valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) do tipo estimativo."

Cláusula Quarta - Altera a Cláusula Segunda - Da Objeto do 19 Termo Aditivo
Para que a vigência do contrato corresponda a 12 meses, ou seja, um ano civil, a
cláusula segunda do 19 Termo Aditivo do Contrato n9 1/2017 passa a viger com a
seguinte redação: _

"O presente Termo Aditivo de Contrato objetiva a prorrogação do prazo de vigência
do contrato por mais 12 meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei n9 8.666/93,
período compreendido de 01/02/2018 a 31/01/2019.” `

Cláusula Quinta - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o
presente Termo Aditivo.

` Í, _/_.
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Cláusula Segunda - Do Objeto

O presente Termo Aditivo de Contrato objetiva a alteração na cláusula décima do
Contrato n9 01/2017 para fazer constar expressamente o valor total contratado e a
correção da data de validade do 19 Termo Aditivo.

Cláusula Terceira - Altera a Cláusula Décima - Da Dotação Orçamentária

Para fazer constar de modo expresso o valor estimado total da despesa, conforme
Projeto Básico, a cláusula décima do Contrato n9 01/2017 passa a viger com a
seguinte redação:
"As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato, com valor total
estimado de RS 704.686,41 (setecentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis
reais, quarenta e um centavos), a cargo do CONSUMIDOR, serão custeadas através
do Programa de Trabalho 03.122.6001.8517-9797 - Manutenção de Serviços
Administrativos - natureza da despesa 339039 Fontes 100/111/120.
Parágrafo único. Foi emitida, em 01/02/2017, as notas de empenho iniciais
2017NE0035 no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e 2017NE0036
no valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) do tipo estimativo."

Cláusula Quarta - Altera a Cláusula Segunda - Da Objeto do 19 Termo Aditivo
Para que a vigência do contrato corresponda a 12 meses, ou seja, um ano civil, a
cláusula segunda do 19 Termo Aditivo do Contrato n9 1/2017 passa a viger com a
seguinte redação: _

"O presente Termo Aditivo de Contrato objetiva a prorrogação do prazo de vigência
do contrato por mais 12 meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei n9 8.666/93,
período compreendido de 01/02/2018 a 31/01/2019.” `

Cláusula Quinta - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o
presente Termo Aditivo.

` Í, _/_.
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Cláusula Segunda - Do Objeto

O presente Termo Aditivo de Contrato objetiva a alteração na cláusula décima do
Contrato n9 01/2017 para fazer constar expressamente o valor total contratado e a
correção da data de validade do 19 Termo Aditivo.

Cláusula Terceira - Altera a Cláusula Décima - Da Dotação Orçamentária

Para fazer constar de modo expresso o valor estimado total da despesa, conforme
Projeto Básico, a cláusula décima do Contrato n9 01/2017 passa a viger com a
seguinte redação:
"As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato, com valor total
estimado de RS 704.686,41 (setecentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis
reais, quarenta e um centavos), a cargo do CONSUMIDOR, serão custeadas através
do Programa de Trabalho O3.122.6001.8517-9797 - Manutenção de Serviços
Administrativos - natureza da despesa 339039 Fontes 100/111/120.
Parágrafo único. Foi emitida, em 01/O2/2017, as notas de empenho iniciais
2017NEOO35 no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e 2017NEOO36
no valor de R5 50.000,00 (cinquenta mil reais) do tipo estimativo."

Cláusula Quarta - Altera a Cláusula Segunda - Da Objeto do 19 Termo Aditivo
Para que a vigência do contrato corresponda a 12 meses, ou seja, um ano civil, a
cláusula segunda do 19 Termo Aditivo do Contrato n9 1/2017 passa a viger com a
seguinte redação: _

"O presente Termo Aditivo de Contrato objetiva a prorrogação do prazo de vigência
do contrato por mais 12 meses, com base no inciso Il, art. 57 da Lei n9 8.666/93,
período compreendido de O1/O2/2018 a 31/01/2019.” `

Cláusula Quinta - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o
presente Termo Aditivo.

` Í, _/_.
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Cláusula Segunda - Do Objeto

O presente Termo Aditivo de Contrato objetiva a alteração na cláusula décima do
Contrato n9 01/2017 para fazer constar expressamente o valor total contratado e a
correção da data de validade do 19 Termo Aditivo.

Cláusula Terceira - Altera a Cláusula Décima - Da Dotação Orçamentária

Para fazer constar de modo expresso o valor estimado total da despesa, conforme
Projeto Básico, a cláusula décima do Contrato n9 01/2017 passa a viger com a
seguinte redação:
"As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato, com valor total
estimado de RS 704.686,41 (setecentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis
reais, quarenta e um centavos), a cargo do CONSUMIDOR, serão custeadas através
do Programa de Trabalho O3.122.6001.8517-9797 - Manutenção de Serviços
Administrativos - natureza da despesa 339039 Fontes 100/111/120.
Parágrafo único. Foi emitida, em 01/O2/2017, as notas de empenho iniciais
2017NEOO35 no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e 2017NEOO36
no valor de R5 50.000,00 (cinquenta mil reais) do tipo estimativo."

Cláusula Quarta - Altera a Cláusula Segunda - Da Objeto do 19 Termo Aditivo
Para que a vigência do contrato corresponda a 12 meses, ou seja, um ano civil, a
cláusula segunda do 19 Termo Aditivo do Contrato n9 1/2017 passa a viger com a
seguinte redação: _

"O presente Termo Aditivo de Contrato objetiva a prorrogação do prazo de vigência
do contrato por mais 12 meses, com base no inciso Il, art. 57 da Lei n9 8.666/93,
período compreendido de O1/O2/2018 a 31/01/2019.” `

Cláusula Quinta - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o
presente Termo Aditivo.

` Í, _/_.
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Cláusula Sexta - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento, na
Imprensa Oficial, até O quinto dia útil do mês subsequente de sua assinatura, após o
que deverá ser providenciado O registro pela Administração Regional de Taguatinga.

Taguatinga-DF, 30 de janeiro de 2019.

cAEsaz ›
CARLOS AUGUSTO LIMA BEZERRA

Diretor Financeiro e Comercial

ADEILDE A Asc RLOS DE ARAÚJO
Super t dente eComercialização

~
_r_H. z

KAROLYNE GUIMARÃE V01. SANTOS BORGES
Administradora Regional de Taguatinga

CONSUMIDOR:

TESTEMUNHA:

r1i%A RIIÊEIREREOPES
Gerente de Orçamento e Finanças da RA-III

"Brasilia - Patriniônio Cultural da Humanidade"
¡\¡\)`_-jr. Adniiiiistração Regional dc Taguatinga - RA III

Ary/ Arca Especial - Edificio Sede - Praça do Relogio ~ Cep.: 72.010-900 - Fones: 3451-2500
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Cláusula Sexta - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento, na
Imprensa Oficial, até O quinto dia útil do mês subsequente de sua assinatura, após o
que deverá ser providenciado O registro pela Administração Regional de Taguatinga.

Taguatinga-DF, 30 de janeiro de 2019.

cAEsaz ›
CARLOS AUGUSTO LIMA BEZERRA

Diretor Financeiro e Comercial

ADEILDE A Asc RLOS DE ARAÚJO
Super t dente eComercialização
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KAROLYNE GUIMARÃE V01. SANTOS BORGES
Administradora Regional de Taguatinga

CONSUMIDOR:

TESTEMUNHA:

r1i%A RIIÊEIREREOPES
Gerente de Orçamento e Finanças da RA-III

"Brasilia - Patriniônio Cultural da Humanidade"
¡\¡\)`_-jr. Adniiiiistração Regional dc Taguatinga - RA III

Ary/ Arca Especial - Edificio Sede - Praça do Relogio ~ Cep.: 72.010-900 - Fones: 3451-2500
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Cláusula Sexta - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento, na
imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês subsequente de sua assinatura, após o
que deverá ser providenciado o registro pela Administração Regional de Taguatinga.

Taguatinga-DF, 30 de janeiro de 2019.

cAEsBz ›
CARLOS AUGUSTO LIMA BEZERRA

Diretor Financeiro e Comercial

ADEILDE A Asc RLos DE ARAÚJO
Super t dente eComercialização
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KAROLYNE GUIMARÃE V01. SANTOS BORGES
Administradora Regional de Taguatinga

CONSUMIDOR:

TESTEMUNHA:

riišzx RII`š`ÉIIiö%ñDPEs
Gerente de Orçamento e Finanças da RA-III

"Brasilia - Pairiniônio Cultural da Humanidade"
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Cláusula Sexta - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento, na
imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês subsequente de sua assinatura, após o
que deverá ser providenciado o registro pela Administração Regional de Taguatinga.

Taguatinga-DF, 30 de janeiro de 2019.

cAEsBz ›
CARLOS AUGUSTO LIMA BEZERRA

Diretor Financeiro e Comercial

ADEILDE A Asc RLos DE ARAÚJO
Super t dente eComercialização

I
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KAROLYNE GUIMARÃE V01. SANTOS BORGES
Administradora Regional de Taguatinga

CONSUMIDOR:

TESTEMUNHA:

riišzx RII`š`ÉIIiö%ñDPEs
Gerente de Orçamento e Finanças da RA-III

"Brasilia - Pairiniônio Cultural da Humanidade"
¡\¡\)`¡_?. Adniinistraçãn Regional dc 'Taguatinga - RA lll
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39 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N9 001/2017 RA - III,
NOS TERMOS DO PADRÃO N9 14/2002, PRORROGAÇÃO DE PRAZO Processo n9
132.000.017/2017.

N9 FATURAS CAESB: 4009/1 e 4009/2

Cláusula Primeira - Das Partes

Pelo presente instrumento, o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA, com sede na Área Especial S/N
- Praça do Relógio - Taguatinga Centro - Taguatinga - DF, CEP 72.010-900, telefone
(61) 3451-2567/2565, inscrita no CNPJ sob o n9 03.328.439-0001-36,neste ato
representada por KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES, portadora da
Cédula de Identidade n9 248.519-1 SESP, CPF n9 733.782.591-91, no uso das
atribuições de Administradora Regional de Taguatinga, conferidos pela nomeação
através do Decreto de 15 de dezembro de 2017, publicado no D.O.D.F. n.9 240 de
18 de dezembro de 2017 pág. 09, doravante denominada CONSUMIDOR, e
a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB,
com sede no Centro de Gestão Águas Emendadas, Av. Sibipiruna, lotes 13/21,
Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71.928-720, Inscrição Estadual n9 07.324.667-00l-
67, inscrita no CNPJ sob o n9 00.082.024/0001-37, neste ato representada pelo seu
Diretor Financeiro e Comercial, Senhor CARLOS AUGUSTO LIMA
BEZERRA, portador da Cédula de Identidade n9 624.867 - SSP/DF, inscrito no CPF
sob o n9 116.430.133-00., e pela sua Superintendente de Comercialização,
Senhora ADEILDE MATIAS CARLOS DE ARAÚJO, portadora da Cédula de
Identidade n9 743.495 - SSP/DF, inscrita no CPF sob o n9 348.529.301-63, ambos
residentes e domiciliados em Brasília/DF, celebram o presente Contrato, com base
no art. 25, caput, art. 57, inciso Il, e art. 62, § 39, inciso II, todos da Lei n9 8.666, de
21 de junho de 1993; nas Leis n9 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, nas Leis Distritais n9 3.365, de 16 de junho de 2004, e 442,
de 10 de maio de 1993, no Contrato de Concessão n9 01/2006 e na Resolução
14/2011, da Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal - Adasa, e nas
demais normas legais e regulamentares atinentes à matéria, de acordo com as
cláusulas e condições a seguir enumeradas:

Cláusula Segunda - Do Objeto

O presente Termo Aditivo de Contrato objetiva a prorrogação do prazo de
vigência do contrato por mais 12 meses, com base no inciso II, art., 57 é. ei n9
8.666/93, período compreendido de 31/01/2019 a 31/01/2020./^ ¡'. , ea..
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39 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N9 001/2017 RA - III,
NOS TERMOS DO PADRÃO N9 14/2002, PRORROGAÇÃO DE PRAZO Processo n9
132.000.017/2017.

N9 FATURAS CAESB: 4009/1 e 4009/2

Cláusula Primeira - Das Partes

Pelo presente instrumento, o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA, com sede na Área Especial S/N
- Praça do Relógio - Taguatinga Centro - Taguatinga - DF, CEP 72.010-900, telefone
(61) 3451-2567/2565, inscrita no CNPJ sob o n9 03.328.439-0001-36,neste ato
representada por KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES, portadora da
Cédula de Identidade n9 248.519-1 SESP, CPF n9 733.782.591-91, no uso das
atribuições de Administradora Regional de Taguatinga, conferidos pela nomeação
através do Decreto de 15 de dezembro de 2017, publicado no D.O.D.F. n.9 240 de
18 de dezembro de 2017 pág. 09, doravante denominada CONSUMIDOR, e
a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB,
com sede no Centro de Gestão Águas Emendadas, Av. Sibipiruna, lotes 13/21,
Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71.928-720, Inscrição Estadual n9 07.324.667-001-
67, inscrita no CNPJ sob O n9 00.082.024/0001-37, neste ato representada pelo seu
Diretor Financeiro e Comercial, Senhor CARLOS AUGUSTO LIMA
BEZERRA, portador da Cédula de Identidade n9 624.867 - SSP/DF, inscrito no CPF
sob o n9 116.430.133-00., e pela sua Superintendente de Comercialização,
Senhora ADEILDE MATIAS CARLOS DE ARAÚJO, portadora da Cédula de
Identidade n9 743.495 - SSP/DF, inscrita no CPF sob o n9 348.529.301-63, ambos
residentes e domiciliados em Brasília/DF, celebram o presente Contrato, com base
no art. 25, caput, art. 57, inciso Il, e art. 62, § 39, inciso ll, todos da Lei n9 8.666, de
21 de junho de 1993; nas Leis n9 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, nas Leis Distritais n9 3.365, de 16 de junho de 2004, e 442,
de 10 de maio de 1993, no Contrato de Concessão n9 01/2006 e na Resolução
14/2011, da Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal - Adasa, e nas
demais normas legais e regulamentares atinentes à matéria, de acordo com as
cláusulas e condições a seguir enumeradas:

Cláusula Segunda - Do Objeto

O presente Termo Aditivo de Contrato objetiva a prorrogação do prazo .de
vigência do contrato por mais 12 meses, com base no inciso II, art., 57 é. ei n9
8.666/93, período compreendido de 31/01/2019 a 31/01/2020./^ ¡'. , ea..
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39 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N9 001/2017 RA - III,
NOS TERMOS DO PADRÃO N9 14/2002, PRORROGAÇÃO DE PRAZO Processo n9
132.000.017/2017.

N9 FATURAS CAESB: 4009/1 e 4009/2

Cláusula Primeira - Das Partes

Pelo presente instrumento, o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA, com sede na Área Especial S/N
- Praça do Relógio - Taguatinga Centro - Taguatinga - DF, CEP 72.010-900, telefone
(61) 3451-2567/2565, inscrita no CNPJ sob o n9 03.328.439-0001-36,neste ato
representada por KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES, portadora da
Cédula de Identidade n9 248.519-1 SESP, CPF n9 733.782.591-91, no uso das
atribuições de Administradora Regional de Taguatinga, conferidos pela nomeação
através do Decreto de 15 de dezembro de 2017, publicado no D.O.D.F. n.9 240 de
18 de dezembro de 2017 pág. 09, doravante denominada CONSUMIDOR, e
a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB,
com sede no Centro de Gestão Águas Emendadas, Av. Sibipiruna, lotes 13/21,
Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71.928-720, Inscrição Estadual n9 07.324.667-001-
67, inscrita no CNPJ sob O n9 00.082.024/0001-37, neste ato representada pelo seu
Diretor Financeiro e Comercial, Senhor CARLOS AUGUSTO LIMA
BEZERRA, portador da Cédula de Identidade n9 624.867 - SSP/DF, inscrito no CPF
sob o n9 116.430.133-00., e pela sua Superintendente de Comercialização,
Senhora ADEILDE MATIAS CARLOS DE ARAÚJO, portadora da Cédula de
Identidade n9 743.495 - SSP/DF, inscrita no CPF sob o n9 348.529.301-63, ambos
residentes e domiciliados em Brasília/DF, celebram o presente Contrato, com base
no art. 25, caput, art. 57, inciso Il, e art. 62, § 39, inciso ll, todos da Lei n9 8.666, de
21 de junho de 1993; nas Leis n9 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, nas Leis Distritais n9 3.365, de 16 de junho de 2004, e 442,
de 10 de maio de 1993, no Contrato de Concessão n9 01/2006 e na Resolução
14/2011, da Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal - Adasa, e nas
demais normas legais e regulamentares atinentes à matéria, de acordo com as
cláusulas e condições a seguir enumeradas:

Cláusula Segunda - Do Objeto

O presente Termo Aditivo de Contrato objetiva a prorrogação do prazo .de
vigência do contrato por mais 12 meses, com base no inciso II, art., 57 é. ei n9
8.666/93, período compreendido de 31/01/2019 a 31/01/2020./^ ¡'. , ea..
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Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária

As despesas estimadas em RS 704.686,41 (setecentos e quatro mil, seiscentos e
oitenta e seis reais, quarenta e um centavos) decorrentes da execução do objeto
deste contrato, a cargo do CONSUMIDOR, serão custeadas através do Programa de
Trabalho 03.122.6001.8517-9797 - Manutenção de Serviços Administrativos -
natureza da despesa 339039 Fontes 100/11/1120, conforme Lei Orçamentária
Anual n.9 6.254 de 09 de janeiro de 2019 para o exercício 2019, com empenhos
iniciais n.9 2019NE00O13 no valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais) -Fonte
120, 2019NE00014 no valor de RS 1.000,00 (Um mil reais) Fonte 111,
2019NE00015 no valor de RS 1.000,00 (Um mil reais) Fonte 100.

Cláusula Quarta - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o
presente Termo Aditivo.

Cláusula Quinta - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês subsequente de sua assinatura, após
o que deverá ser providenciado o registro pela Administração Regional de
Taguatinga. ~

Taguatinga-DF, 30 de janeiro de 2019.

CAESB: CARLOS AUGUSTO LIMA BEZERRA

Diretor Financeiro e Comercial

. Á
ADEILDEzivIATIz%ARLOS DE ARAÚJO

Superintendente de Comercialização

Ú/ LrnLS?.i Êlšiä.

CONSUMIDOR:

KAROLY \--. z 1 ' DOS SANTOS BORGES
Administrablor a .iai de Taguatinga

QNQ. ' 'mu “V
TESTEMUNHA: ILVEA RIBEIRO L%EES

Gerente de Orçamento e Finanças da RA-Ill
Jal z 14 z _ "Bras|lI;I- Pzitrlmónio Cultural da llumnnidadc

lui

"¬.Cz'( __ -..

\f»;‹ê.):.ê.'¢./“

4' *ff - . _ _ .. .IJ? A "" - Administração Rcfllonaldc laviiatinea RA Ill
Area Especial f I-Idificiu Sede - Praça do Relogio -DCep.;E72.0I0-900 - Fones: 3451-2500
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Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária

As despesas estimadas em RS 704.686,41 (setecentos e quatro mil, seiscentos e
oitenta e seis reais, quarenta e um centavos) decorrentes da execução do objeto
deste contrato, a cargo do CONSUMIDOR, serão custeadas através do Programa de
Trabalho O3.122.6001.8517-9797 - Manutenção de Serviços Administrativos -
natureza da despesa 339039 Fontes 100/11/1120, conforme Lei Orçamentária
Anual n.9 6.254 de 09 de janeiro de 2019 para o exercício 2019, com empenhos
iniciais n.9 2019NE00013 no valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais) -Fonte
120, 2019NE00014 no valor de RS 1.000,00 (Um mil reais) Fonte 111,
2019NE00015 no valor de RS 1.000,00 (Um mil reais) Fonte 100.

Cláusula Quarta - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o
presente Termo Aditivo.

Cláusula Quinta - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês subsequente de sua assinatura, após
O que deverá ser providenciado o registro pela Administração Regional de
Taguatinga. ~

Taguatinga-DF, 30 de janeiro de 2019.

CAESB: CARLOS AUGUSTO LIMA BEZERRA

Diretor Financeiro e Comercial

. Á
ADEILDEzivIATIz%ARLos DE ARAÚJO

Superiintenden/te de Comercialização

Ú/ LrnLS?.I Êíããl.

CONSUMIDOR:

KAROLY \--. z 1 ' DOS SANTOS BORGES
Administraiior I .I al de Taguatinga

QNQ. ' 'mu “V
TESTEMUNHA: ILVEA RIBEIRO L%RES

Gerente de Orçamento e Finanças da RA-III
Jal z 14 z _ "Bras|lIa- Patriinónio Cultural da Ilumanidadc

lui

"¬.Cz'( __ -..

\f;ê.l:.ês/“

4' *ff - . _ _ .. .IJ? I "" - Administração Rcflinnaldc laviiatinea RA lll
Arca Especial f I-Idilicio Scdc - Praça do Relogio -DCcp.;I72.0Il.l-000 - Fones: 3451-2500
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Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária

As despesas estimadas em RS 704.686,41 (setecentos e quatro mil, seiscentos e
oitenta e seis reais, quarenta e um centavos) decorrentes da execução do objeto
deste contrato, a cargo do CONSUMIDOR, serão custeadas através do Programa de
Trabalho O3.122.6001.8517-9797 - Manutenção de Serviços Administrativos -
natureza da despesa 339039 Fontes 100/11/1120, conforme Lei Orçamentária
Anual n.9 6.254 de 09 de janeiro de 2019 para o exercício 2019, com empenhos
iniciais n.9 2019NE00013 no valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais) -Fonte
120, 2019NE00014 no valor de RS 1.000,00 (Um mil reais) Fonte 111,
2019NE00015 no valor de RS 1.000,00 (Um mil reais) Fonte 100.

Cláusula Quarta - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o
presente Termo Aditivo.

Cláusula Quinta - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês subsequente de sua assinatura, após
O que deverá ser providenciado o registro pela Administração Regional de
Taguatinga. ~

Taguatinga-DF, 30 de janeiro de 2019.

CAESB: CARLOS AUGUSTO LIMA BEZERRA

Diretor Financeiro e Comercial

. Á
ADEILDEzivIATIz%ARLos DE ARAÚJO

Superiintenden/te de Comercialização

Ú/ LrnLS?.I Êíããl.

CONSUMIDOR:

KAROLY \--. z 1 ' DOS SANTOS BORGES
Administraiior I .I al de Taguatinga

QNQ. ' 'mu “V
TESTEMUNHA: ILVEA RIBEIRO L%RES

Gerente de Orçamento e Finanças da RA-III
Jal z 14 z _ "Bras|lIa- Patriinónio Cultural da Ilumanidadc

lui

"¬.Cz'( __ -..

\f;ê.l:.ês/“

4' *ff - . _ _ .. .IJ? I "" - Administração Rcflinnaldc laviiatinea RA lll
Arca Especial f I-Idilicio Scdc - Praça do Relogio -DCcp.;I72.0Il.l-000 - Fones: 3451-2500
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-I” `I`|:ÍRl"I'IO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVI§_ÍOS N" IIIIIIIIIIT
RA - III. NOS TERIIFIOS DO PADRAO N" 1-IJZIIIIZ, PRORROGAÇAO DE PRAZO
Processo n° 132.l]~l}I}.II lTi"2I] I T.

Ni' FATURAS CAESB: =II}Il€Ii“I e 4IIII'Ii'2

Cláusula Prirneini - Das Partes

Pelo presente instrumento. o GOVERIIIO DO DISTRITO_ FEDERAL. por intermédio da
ADMINISTRAÇAO REGIONAL DE TAGUATINGA. com sede na Area Especial Fii":`\l -
Praça do Relogio - Taguatinga Centro -Taguatinga - DF, CEP ?2.tlILl-900. ielelonc tell 3-'l5I-
25tfiT.I25¬65. inscrita no CNPJ soh o tt" 03.328.439-Dl}[I1-36, neste ato representada por
GERALDO CESAR DE AR.=ItÚ.IO. portador da Cédula de Identidade n“ -Iñ3.I'IItl SSP-l)I". CPI`
n° l54.0?l.?9l-T2. iio uso das atribuições de Adriiinistrador Regional de Taguatinga.
conferidos pela iiomeação atraves do Decreto de 09 dc agosto de 2019. publicado no D.O.D.F.
nf' ISI de 12 dc agosto de 2019 pág. Io. doravante denominada CONSI.íl'vIlDOR. e a
COMPANHIA DE 5¡ANEAMI‹1N'I`O AMIiII'LN'I`AL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB.
com sede no Centro de Gestão Aguas Emendadas, .II-.¬i'. Sibipiruna, lotes l3.~"2l. Aguas C Iaras.
BrasíIia.*T}F, CEP T1923-T2t"I. Inscrição Estadual ri” 0?.324.tiEiT-Útil-til inscrita no CNPJ sob o
n“ t`I0.082.II2-'I.~"0UüI -3 T. neste ato representada pelo seu Diretor Financeiro e Comcrcial. Senhor
PEDRO CARDOSO DE SANTANA FILHO. portador da Cédula de Identidade n° T03. I20 -
SSPÍDF. inscrito no CPF soh o n° 364.193.341-04. e pelo seu Superintendente de
Comercialização. Senhor DIEGO REZENDE FERREIRA, portador da (Íedula de Identidade
n” 2.3fit'I.0l2 - SSP.="I}l¬`, inscrito no CPI-` sob o n” T35.l 15.511-153. ambos residentes e
domiciliados eni llrasiliaftll-`. celebram o presente Contrato. com base no art. 25. I.-ripiii. art. ST.
inciso II. e art. 62. § 3°. inciso II. todos da Lei n° 3.666. de El de junho de I993: nas I.eis n”
E.0?8, de I I de setembro de IÊI*iItI_ e 2518?. de 13 de fevereiro de lililã. nas Leis Distritais n”
3.365. de lo de junho de 2004. c 442. de I0 de maio de I'-}I93. no Contrato de Concessão n°
01.-'E006 c na Resolução I4.~"2ÍlI I. da Agencia Reguladora de Aguas do Distrito I-ederiil - Adasa.
e nas demais normas Icgfiis e regulamentares atinentes à matéria. de acordo com as cláusulasÍ

condições a seguir enumeradas:

Cláusula Segunda - Do Objeto

Fil.

É
w AO presente Tenno Aditivo de Contrato objetiva a prorrogacan do prazo de irigencia do

contrato por mais I2 meses. com base no inciso ll. art. 5? da Lei n° E.EIEIEii“š|'ÊI. periodo
eurnpreendido de 31I'IIIi'2l_l2lÍI 3 3li"IlIi'2[III.

Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária

As despesas estimadas em R5 104.686,41 tsetecentos e quatro mil. seiscentos e oitenta e seis
reais. quarenta e um eeutarosj decorrentes da eiteeuçiio do objeto deste contrato. a cargo do
Ct`Il*s`5[ll'IIIDOR. serão custeadas atraves do Programa dc Trabalho Il4.l22.S205.II5l?-0090 -

"l3-".i:iil iii ]'¡iLi iitiü-ntu L`uIttiritl da IIun'I¿tn:dai.le"
Administração Regional dc Taguatinga R.-'L III '

Area Especial - Edificio Sede - Praça do Reiogin - Cep T1 ITI l0-9t'JI`l- - Fn nos 1.155 '1'iiÍ-=`I _ '_
/§5ítT\
ro .. gi.
Í

E .Ã-Í-3-_ *ci
ClHi*

.fil

-L

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Ii SECRETARLA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL

1 .i\lJMIl~Ãl5`l`Rs'i.C.¡tU Rl:LÍ_`fI(_ÍIl*~‹`i"tl. DE 'I`AOUA`I`Il`~lüi”t- RA-Ill

-I” `I`|:ÍRl"I'IO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVI§_ÍOS N" IIIIIIIIIIT
RA - III. NOS TERIIFIOS DO PADRAO N" 1-IJZIIIIZ, PRORROGAÇAO DE PRAZO
Processo n° 132.l]~l}I}.II lTi"2I] I T.

Ni' FATURAS CAESB: =II}Il€Ii“I e 4IIII'Ii'2

Cláusula Prirneini - Das Partes

Pelo presente instrumento. o GOVERIIIO DO DISTRITO_ FEDERAL. por intermédio da
ADMINISTRAÇAO REGIONAL DE TAGUATINGA. com sede na Area Especial Fii":`\l -
Praça do Relogio - Taguatinga Centro -Taguatinga - DF, CEP ?2.tlILl-900. ielelonc tell 3-'l5I-
25tfiT.I25¬65. inscrita no CNPJ soh o tt" 03.328.439-Dl}[I1-36, neste ato representada por
GERALDO CESAR DE AR.=ItÚ.IO. portador da Cédula de Identidade n“ -Iñ3.I'IItl SSP-l)I". CPI`
n° l54.0?l.?9l-T2. iio uso das atribuições de Adriiinistrador Regional de Taguatinga.
conferidos pela iiomeação atraves do Decreto de 09 dc agosto de 2019. publicado no D.O.D.F.
nf' ISI de 12 dc agosto de 2019 pág. Io. doravante denominada CONSI.íl'vIlDOR. e a
COMPANHIA DE 5¡ANEAMI‹1N'I`O AMIiII'LN'I`AL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB.
com sede no Centro de Gestão Aguas Emendadas, .II-.¬i'. Sibipiruna, lotes l3.~"2l. Aguas C Iaras.
BrasíIia.*T}F, CEP T1923-T2t"I. Inscrição Estadual ri” 0?.324.tiEiT-Útil-til inscrita no CNPJ sob o
n“ t`I0.082.II2-'I.~"0UüI -3 T. neste ato representada pelo seu Diretor Financeiro e Comcrcial. Senhor
PEDRO CARDOSO DE SANTANA FILHO. portador da Cédula de Identidade n° T03. I20 -
SSPÍDF. inscrito no CPF soh o n° 364.193.341-04. e pelo seu Superintendente de
Comercialização. Senhor DIEGO REZENDE FERREIRA, portador da (Íedula de Identidade
n” 2.3fit'I.0l2 - SSP.="I}l¬`, inscrito no CPI-` sob o n” T35.l 15.511-153. ambos residentes e
domiciliados eni llrasiliaftll-`. celebram o presente Contrato. com base no art. 25. I.-ripiii. art. ST.
inciso II. e art. 62. § 3°. inciso II. todos da Lei n° 3.666. de El de junho de I993: nas I.eis n”
E.0?8, de I I de setembro de IÊI*iItI_ e 2518?. de 13 de fevereiro de lililã. nas Leis Distritais n”
3.365. de lo de junho de 2004. c 442. de I0 de maio de I'-}I93. no Contrato de Concessão n°
01.-'E006 c na Resolução I4.~"2ÍlI I. da Agencia Reguladora de Aguas do Distrito I-ederiil - Adasa.
e nas demais normas Icgfiis e regulamentares atinentes à matéria. de acordo com as cláusulasÍ

condições a seguir enumeradas:

Cláusula Segunda - Do Objeto

Fil.

É
w AO presente Tenno Aditivo de Contrato objetiva a prorrogacan do prazo de irigencia do

contrato por mais I2 meses. com base no inciso ll. art. 5? da Lei n° E.EIEIEii“š|'ÊI. periodo
eurnpreendido de 31I'IIIi'2l_l2lÍI 3 3li"IlIi'2[III.

Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária

As despesas estimadas em R5 104.686,41 tsetecentos e quatro mil. seiscentos e oitenta e seis
reais. quarenta e um eeutarosj decorrentes da eiteeuçiio do objeto deste contrato. a cargo do
Ct`Il*s`5[ll'IIIDOR. serão custeadas atraves do Programa dc Trabalho Il4.l22.S205.II5l?-0090 -

"l3-".i:iil iii ]'¡iLi iitiü-ntu L`uIttiritl da IIun'I¿tn:dai.le"
Administração Regional dc Taguatinga R.-'L III '

Area Especial - Edificio Sede - Praça do Reiogin - Cep T1 ITI l0-9t'JI`l- - Fn nos 1.155 '1'iiÍ-=`I _ '_
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MIANUTENÇÃÚ DE SERVIÇOS .P-.Dh‹'1INlSTRz1TIV0S GEEIIS-:XDMINISTEEÇÀU
REGIÚNAL- TAGIJATINGA - naluteza da despesa Ê›39üÊ›9 Funlt-:5 Iüüf I I If] ED. cm coníiormà:
Lci Urçamcntaría fitnual n.“" 15.432 do UE? do janeiro dc 2ü2U' para o cxcrcicio EUEU. com
cmpcnhos íniciaís'n.° 11ƒ2{ÍI2ü no valor dc R$ IE9.Uüü.üU [conto c oitenta c not-c mil rcais_iL n°
IÊEÊUÊÚ no valor dc H$ IiJ.üüü,üü ídca mii reais] o n“ I3f'2ü2ü no valor de ILS 1 .üüüllü (um mil
roaisi.

Cláusula Quarta - Da Rutificação

Pcrmancccm inalteradas as demais clausulas do Contrato a auc sc rcfcrc o prcscntc Tcrmo
Aditivo.

'U

Cláusula Quinta - [la Publicação o do Registro

A cficac ia do Contrato tica condicionada à publicação rcsumida do instrumcnto. na lmprcnsa
Ulicial, até o quinto dia util do mês subs::qL|onlo da sua assinalura. ap-os o que deverá ser
providcncíado o rcgislro pela Administração Regional do Taguatinga.

Tala inga-DF. 30dc_1anciro de ÊÚÊÚ. _

caasaz I -_ ;"If`:
I f- _ _ _ I

PEDRO CARDÚ DE SANTAN I-IO DTEGÚ REZÊIIIDE FERREIRA
Dirctor Fina ccíro c Como 'z Supcrinlcndontc da Comercialização

AÉSB' Í..`AI¬lSIi

coastuatooaz :

£:E.aaLoo mo
Administrador - uatinga

fa *_

T; "l`I-LM ` 1_{AÍ~`›: 1*

imfaa t¬t “ij Lonas
Garanto de ürçamcnto c Finanças da RA-III

"Bra5[Ita- Fatrtmñnin I."uIturaI da H1t|1'|a|n:lad¢"
-1dm\r|iaIr¡1rã.u [-h:gi1.1r|¡:I do lagualmga - RA III
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MIANUTENÇÃÚ DE SERVIÇOS .P-.Dh‹'1INlSTRz1TIV0S GEEIIS-:XDMINISTEEÇÀU
REGIÚNAL- TAGIJATINGA - naluteza da despesa Ê›39üÊ›9 Funlt-:5 Iüüf I I If] ED. cm coníiormà:
Lci Urçamcntaría fitnual n.“" 15.432 do UE? do janeiro dc 2ü2U' para o cxcrcicio EUEU. com
cmpcnhos íniciaís'n.° 11ƒ2{ÍI2ü no valor dc R$ IE9.Uüü.üU [conto c oitenta c not-c mil rcais_iL n°
IÊEÊUÊÚ no valor dc H$ IiJ.üüü,üü ídca mii reais] o n“ I3f'2ü2ü no valor de ILS 1 .üüüllü (um mil
roaisi.

Cláusula Quarta - Da Rutificação

Pcrmancccm inalteradas as demais clausulas do Contrato a auc sc rcfcrc o prcscntc Tcrmo
Aditivo.

'U

Cláusula Quinta - [la Publicação o do Registro

A cficac ia do Contrato tica condicionada à publicação rcsumida do instrumcnto. na lmprcnsa
Ulicial, até o quinto dia util do mês subs::qL|onlo da sua assinalura. ap-os o que deverá ser
providcncíado o rcgislro pela Administração Regional do Taguatinga.

Tala inga-DF. 30dc_1anciro de ÊÚÊÚ. _

caasaz I -_ ;"If`:
I f- _ _ _ I

PEDRO CARDÚ DE SANTAN I-IO DTEGÚ REZÊIIIDE FERREIRA
Dirctor Fina ccíro c Como 'z Supcrinlcndontc da Comercialização

AÉSB' Í..`AI¬lSIi

coastuatooaz :

£:E.aaLoo mo
Administrador - uatinga

fa *_

T; "l`I-LM ` 1_{AÍ~`›: 1*

imfaa t¬t “ij Lonas
Garanto de ürçamcnto c Finanças da RA-III

"Bra5[Ita- Fatrtmñnin I."uIturaI da H1t|1'|a|n:lad¢"
-1dm\r|iaIr¡1rã.u [-h:gi1.1r|¡:I do lagualmga - RA III
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA
 

Apostilamento n.º 1º /2020  

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 01/2017, CELEBRADO ENTRE A
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA – RAIII E A COMPANHIA DE SANEAMENTO

AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB - PROCESSO Nº 132.000.017/2017.

 

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA,
CNPJ-03.328.439/0001-36, representada pelo Administrador Regional de Tagua nga,
o senhor EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA, RG-898.097 SSP-DF, CPF 357.794.621-00, de acordo com as
informações con das no Processo n.º 132.000.017/2017, RESOLVE APOSTILAR ao Contrato de n.º
01/2017, (Contrato SIGGO- 34228) firmado com a empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.082.024/0001-37, a seguinte
Clausula:

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

            O presente instrumento tem como obje vo apresentação de crédito
orçamentário para custeio do contrato no mês de janeiro de 2020, vista a aprovação da Lei
Orçamentaria anual do Distrito Federal n.º 6.482 de 09/01/2020.

            Os recursos estão consignados no Programa de Trabalho 04.122.8205.8517-
0090 - Manutenção de Serviços Administra vos Gerais - Natureza da despesa 33.90.39-serviços, com
Nota de Empenho es ma va inicial 2020NE00010, Data de Emissão 17/01/2020, Fonte 120 no valor
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

 

EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA

Administrador Regional de Taguatinga

Substituto

Documento assinado eletronicamente por EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA - Matr.1689502-9,
Administrador(a) Regional de Taguatinga-Substituto(a), em 22/01/2020, às 14:55, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 34364461 código CRC= 978F1126.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Edi fício Sede - Setor Centra l  -Praça  do Relógio - Ba i rro Taguatinga  Centro - CEP 72010-900 - DF
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