
CONTRATO N” 0412018 QUE ENTRE SI CELEBRANI 0 DISTRITO
FEDERAL, POR INTERMEDIO DA ADMINISTRAQÃO REGIONAL DO
JARDIIVI BOTÃNICO RA-XXVII, E A CONIPANHIA DE SANEAMIENTO
AMB|ENTA_L DO DISTRITO FEDERAL -- CAESB, OBJETIVANDO A
PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E ESGOTAIVIENTO SANITARIO.

Pelo _ presente instrumento, o DI§TRITO FEDERAL, por intermadio da
ADIVIINISTRACAO REGIONAL DO JARDIM BOTANICO RA-XXVII, com sede no Avenida das
Paineiras, EQ 03/05. Bloco A, Edificio Jardim Imperial, salas 201 a 218, Jardim Botanico III-,
BrasiIia!DF, CEP: 71.681-120, telefone (61) 99108-0186, inscrita no CNPJ: 0?.268.625i0001-49
sob o n° 07266625000149, neste ato representada por NILTON REIS BATISTA JÚNIOR,
portadora da Cedula de ldentidade n° 884920 - SSPIDF, inscrita no CPF sob o n° 539.993.471-
04, no uso das atribuiçoes que Ihe conferem o Decreto 38.094 de 28 de março de 2017, doravante
denominada CONSUMIDOR, e a COIVIPANHIA DE E-ANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL - CAESB, com sede no Centro de Gestao Aguas Emendadas, Av. Sibipiruna, lotes
13/21, Aguas Claras, Brasilia/DF, CEP 71.928-720. Inscrição Estadual nf' 07.324.867-001-67,
inscrita no CNPJ sob o n° 00.082.024l0001-37, neste ato representada pelo seu Diretor Financeiro
e Comercial, Senhor MARCELO ANTONIO TEIXEIRA PINTO, portador da Cedula de
Identidade ni' 2.911.144 - SSPIDF, inscrito no CPF sob o n° 152.264.335-49, e pela sua
Superintendente de Comercializaçäo, Senhora ADEILDE MATIAS CARLOS DE ARAÚJO,
portadora da Cédula de Identidade n° 743.495 - SSP,-f'DF, inscrita no CPF sob o n°
348.529.301-63, ambos residentes e domiciliados en¬ Brasilia./DF, celebram o presente Contrato,
com base no art. 25, capur, art. 57, inciso II, e art. 62. § 3°, inciso II, todos da Lei n° 8.668, de 21
de junho de 1993; nas Leis n° 8.078, de 11 de setembre de 1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, nas Leis Distritais ni' 4.285/2008, e 442, de 10 de maio de 1993, no Contrato de Concessao
n° 0112008 e na Resolução 14/2011, da Agència Reguladora de Aguas do Distrito Federal -
Adasa, e nas demais normas legais e regulamentares atinentes a materia, de acordo com as
cláusulas e oondiçöes a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestaçao, de forma continua, dos serviços

públicos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario e outros serviços para as
dependências do CONSUMIDOR na unidade de consumo localizada na Avenida das Paineiras
EQ 03/05, Bloco A, Edificio Jardim imperial, 2° andar, salas 201 a 218 e Tarreo Iojas cornerciais,
nf' U4 e 08, Jardim Botánico III.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO
A CAESB executara de forma continua os serviços de que trata a clausula primeira e,

em intervalos regulares, efetuara a Ieitura do hidrometro da unidade de consumo para apurar o
volume de agua fornecido no periodo de referencia,
Parágrafo primeiro. O consumo de agua, expresso em metros cúbicos (mii), sera apurado peia
diferença entre duas Ieituras consecutivas do mesmo hidrömetro, desprezadas fraçiìies de metro
cúbico. -

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRINCIPAIS DIREITI)S DO CONSUMIDOR
Sao direitos do CONSUMIDOR, sem prejuizo de outfos garantidos em normas legais

ou regulamentares:
I - receber serviço adequado, assim considerado aquele que satisiaz as oondiçöes de
regularidade, continuidade, eficiancia, segurança, atualida-Jìe, generalidade, cortesia na sua
prestaçao e modicidade das tarifas;
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regulamentares;
V - obter informaçöes detalhadas relativas as suas contas de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario e sobre os serviços realizados pela CAESB;
VI - obter verificaçöes gratuitas, da CAESB, quando o resultado constatar erro fora da faixa
de variaçao admissivel de -5% a +5% nos instrumentos de medição, independente do
intervalo de tempo;
VII - ser previamente informado, pela CAESB, de quaisquer alteraçöes e interrupçöes na
prestaçao dos serviços decorrentes de manutenção programada, com indicaçao clara dos
periodos e alteraçöes 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 alteraçöes previstas e das medidas mitigadoras;
IX -- obter serviço especifico, gratuito, eficiente e de facil acesso, para atendimento as
reclamaçees do CONSUMIDOR com presteza.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRINCIPAIS DEVERES DO CONSUMIDOR
Sao deveres do CONSUMIDOR, sem prejuizo 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;
II - comunicar as autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela CAESB na
prestação do serviço;
Ill - contribuir para a permanencia das boas condiçöes dos bens públicos atraves dos quais
Ihe sao prestados os serviços;
IV - utilizar, de modo adequado, os senriços de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario, mantendo em condiçees adequadas as instalaçöes internas da respectiva unidade
de consumo;
V - colaborar com a preservação dos recursos hídricos, controlando os desperdicios e
perdas de sua utilização;
VI - obsenrar, no uso dos sistemas de saneamento basico, os padröes permitidos para
Iançamento na rede coretora, responsabilizando-se por todo e qualquer dano causado ao
sistema e aos recursos I'-idricos por lançarnentos indevidos;
VII - 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 instalaçao,
reparação, substituição ou remoçeo de hidrömetros, bem como retirem ou substituam os
respectivos selos;
IX -› solicitar a CAESB a substituiçao do hidrometro em decorrencia de danos, avarias, furto
ou perda total, sem prejuizo das multas a que estiver sujeito em tais casos;
X - permitir o acesso de empregados e representantes da CAESB a suas instalaçües,
quando nec-essario realizar serviços relacionados ao objeto deste Contrato,

CLAUSULA QUINTA - DA SUSPENSÃO DOS SERVICOS
Nao se caracteriza como descontinuidade dos serviços a sua interrupçao em situaçao

de emergencia ou, apos previo aviso, quando:
I - por inadimplemento do CONSUMIDOR, caracterizado pelo atraso superior a 60
(sessenta) clias no pagamento de fatura mensal;
II - motivada por razöes de ordem tecnica ou de segurança das instalaçöes.

CLAUSULA SEXTA - DAS TARIFAS
A cobrança do serviço de abastecimento de _agua obedecera a estrutura tarifaria

atualizada, homologada pela Agencia Reguladora de Aguas do Distrito Federal - Adasa,
aplicando-se ao CONSUMIDOR a tarifa correspondente a categoria em que se enquadrar o
imevel.



CLAUSULA SETIMA - DOS REAJUSTES E REVISOES DE TARIFAS
Os reajustes ou revisöes das tarifas praticadas pela CAESB serao analisados e

homologados pela Adasa, obedecendo a criterios e periodicidade definidos por esta agencia
reguladora, sem qualquer interferencia do CONSUMIDOR e independente de sua anuencia.

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

consumo apurado e na tarifa atualizada correspondente a classificaçao e a faixa de consumo do
CONSUMIDOR.
Parágrafo único. Na fatura de agua, a CAESB devera informar o volume de agua consumido no
mes, o mes de apuração do volume de agua faturado, datas de Ieitura do hidrömetro (mes anterior
e atual), o número do hidrömetro e os valores individualizados dos tributos incidentes sobre o
consumo de agua e sobre o faturamento relativo ao esgotamento sanitario.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO
O pagamento das faturas mensais sera efetuado mediante Ordem Bancaria, em favor

da Caesb, ate a data de vencimento.
Parágrafo único. O não-pagamento das faturas ate a data de vencimento sujeitara o
CONSUMIDOR a multa _de 2% ao mes, juros de mora de 0,033”/1 por dia de atraso e correçao
monetaria com base no Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica - IBGE, sem prejuizo de outras penalidades previstas em normas
legais ou regulamentares.

c|_rtusuLA oÉci|v|A _ DA oo†AçAo oRçA|v|EN†AR|A
As despesas decorrentes da execuçao do objeto deste contrato, a cargo do CONSUMIDOR,
ADMINISTRACAO REGIONAL DO JARDIM BOTANICO- RA - XXVII, correra a conta da seguinte
Dotação Orçamentaria:

I-Unidade Orçamentaria: 59129

II-Programa de Trabalho: 04.122.6001.8517.9787 - Manutençao dos Senziços Administrativos
Gerais

lll-Natureza da despesa: 33.90.39

IV-Fonte de recursos: 100

Parágrafo único. Foi emitida, em 09110/2018, a nota de empenho 2018NE00146, do tipo
estimativo, no valor de R$ 15.000.000 (quinze mil reais).

c|.Ausu|.A oÉc|MA PRnv|E|RA - DA v|eÉNc|A E EFICACIA _
O contrato tera vigencia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua

assinatura, prorrogavel por iguais e sucessivos periodos, limitada a 60 (sessenta) meses a
duraçao total da contratação.
Parágrafo único. Como condiçao de sua eficacia, o presente contrato e seus aditamentos
deveråo ser publicados no Diario Oficial do Distrito Federal, por extrato resumido, ate o 5° dia útil
do mes seguinte ao de sua assinatura, o que sera providenciado pelo CONSUMIDOR as suas
EXPEÍISEIS.



a) solicitação do CONSUMIDOR, por escrito;
b) por açao da CAESB quando nao forem cumpridas as obrigaçöes contratuais por

parte do usuario, ou, na ocorrencia de eventuais impedimentos na prestaçao de
serviços;

c) por inadimplen-:ia de qualquer das partes, observadas as peculiaridades do tipo de
serviço prestado.

dl
ci.Ausui.A oi'zciiviA †ERceiRA - oA i=iscAi.IzAçÃo

O CONSUMIDOR designará servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste
contrato, o qual anotara em registro proprio todas as ocorrencias relativas ao serviço contratado e
tomara as providencias cabiveis para sanar faltas ou defeitos observados,

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA -- DOS CASOS OMISSOS E LEGISLACÃO APLICAVEL
Os casos omissos serao resolvidos com base nas normas legais e regulameritares

aplicaveis a materia, especialmente as Leis n° 8.987/95 e 8.078/90, a Lei Distrital nf' 428512008 e
a Resoluçao 1-'-II2011 - Adasa.

ci.Ausui.A DÉCIMA QUINTA - oo Fono
Fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciaria do Distrito Federal, para dirimir

eventuais dúvidas relativas ao cumprimento deste pacto.

ci.Ausui_A oeciIvIA sExTA - oAs oiseosiçöes I=ii~II-iiis
A lavratura deste Contrato foi autorizada, por parte do CONSUMIDOR, por ato de

reconhecimento de inexigibilidade de licitação, formalizada nos autos de processo administrativo
de nf' 0030?-0000141812018-45, ao qual o CONSUMIDOR se acha vinculado.

E, por estarem de acordo, foi mandado Iavrar o presente contrato, do qual extrairam-se
03 (tres) vias, para um so efeito, as quais, depois de lidas, seo assinadas pelos representantes
das partes e pelas testemunhas abaixo.

Brasilia, 10 de outubro de 2018

"/T\i)ii.†oi\i Reis BA isTA .IUNIORI
Administrador Regional do Jardim Botánico-RAXXVII
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ARCELCI NTONIO TEIXEIRA PINTO ADEILDEI TIAS ARLOS DE ARAÚJÚ


