
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

       

   3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2017, nos termos do padrão n°14/2002- Prorrogação de prazo. 

Processo SEI-GDF nº 1380-000002/2017

 

 Cláusula Primeira – Das partes

Pelo presente instrumento, o Distrito Federal, por intermédio da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA, com sede na QNM 13, Área
Especial- Ceilândia Sul, Brasília/DF, CEP: 72.215-130, telefone (61) 3471-9810, inscrita no CNPJ sob o n° 03.827.759/0001-30, neste ato representada por
FERNANDO BATISTA FERNANDES, portador da cédula de iden�dade n°: 856.175 SSP/DF, inscrito no CPF sob o n°: 399.349.771-68, no uso das atribuições
que lhe conferem, na qualidade de Administrador Regional de Ceilândia, 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 pela sua Diretora financeira e
comercial, senhora SILVIA ANDREA CUPERTINO, portadora da carteira de iden�dade n° 1.481.330-SSP/DF, inscrita no CPF sob o n° 780.127.161-00, e pela
sua Superintendente de Comercialização, senhora ADEILDE MATIAS CARLOS DE ARAÚJO, portadora da célula de iden�dade n° 743.495- SSP/DF, inscrita no
CPF sob o n° 348.529.301-63, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, celebram o presente contrato, com base no art. 25, caput, 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 n° 4.285/2008, e 442, de 10 de maio de 1993, no contrato de concessão n°: 01/2006 e na resolução 14/2011, de Agência Reguladora de Águas
do Distrito Federal- Adasa, e nas demais normas legais e regulamentares a�nentes à matéria, de acordo com as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

 

Cláusula Segunda – Do Objeto

O presente Termo Adi�vo tem por obje�vo a prorrogação do prazo do contrato constante na Cláusula Décima primeira (Da Vigência e Eficácia)
ora aditado, por mais 70 (setenta) dias, período compreendido de 15/05/2019 a 23/07/2019, em conformidade com art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93, e
O�cio n°: 941/2019- 6ªPROREG/MPDFT (20899691), bem como o disposto no parecer ASTEC (SEI n°: 21790352).

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=11647752&id_procedimento_atual=11647752&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110012040&infra_hash=a188108e579c9f4b9d2fda4f4a72814995fa43e9a16eecd04b3ec2b4fff47ef1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=25080971&id_procedimento_atual=11647752&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110012040&infra_hash=39daa5d9cc786ab3b95554b9698a9c818798519ef9d07f395638515309448a87
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=26087897&id_procedimento_atual=11647752&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110012040&infra_hash=5beb30c6641a1aa67e2289ed593232ffe170cf935a254148facf70ac21980777


 

Cláusula Terceira – Do pagamento

O pagamento das faturas mensais será efetuado mediante Ordem bancária, em favor da CAESB, até a data de vencimento.

Parágrafo único: O não pagamento das faturas até a data de vencimento sujeitará o CONSUMIDOR a multa de 2% ao mês, juros de mora de
0,033% por dia de atraso e correção monetária com base no índice Nacional de Preços do Consumidor- INPC, do Ins�tuto Brasileiro de Geografia e
Esta�s�ca- IBGE, sem prejuízo de outras penalidades previstas em normas legais ou regulamentares.

 

Cláusula Quarta – Do prazo de vigência

O presente Termo adi�vo entra em vigência a par�r da data de assinatura

 

Cláusula Quinta – Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o presente Termo adi�vo.

 

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 ú�l do mês subsequente
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Geral
do Distrito Federal.

 

Brasília, 14 de maio de 2019

 

 

PELO DISTRITO FEDERAL

 

FERNANDO BATISTA FERNANDES

Administrador Regional de Ceilândia- RA IX

  



PELA CAESB

 

ADEILDE MATIAS CARLOS DE ARAÚJO

  Superintendente de Comercialização da CAESB

 

 

          SILVIA ANDREA CUPERTINO           

Diretora Financeira e Comercial da CAESB   

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - Matr.0051545-
0, Procurador(a) Adjunto(a), em 31/05/2019, às 17:22, 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.

Documento assinado eletronicamente por ADEILDE MATIAS CARLOS DE ARAUJO -
Matr.0049441-0, Superintendente, em 03/06/2019, às 09:44, 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.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO BATISTA FERNANDES - Matr.1689341-7,
Administrador(a) Regional de Ceilândia, em 05/06/2019, às 11:49, 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.

Documento assinado eletronicamente por SILVIA ANDREA CUPERTINO - Matr.0039363-0,
Diretor(a) Financeiro(a) e Comercial, em 12/06/2019, às 12:57, 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 auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 22521460 código CRC= 8EB0E631.



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

QNM 13, Módulo B AE - Bairro Ceilândia - CEP 72000-000 - DF

3471-9839

1380-000002/2017 Doc. SEI/GDF 22521460

Criado por andre.rosa, versão 18 por andre.rosa em 23/05/2019 15:52:33.


