
CoNTRATO N.o OO3/2Or9

Inexigibtlidade de Licttagao OO2I2O19

QUALIFICAQAO DA COI{TRATANTE

A DEFENSORIA PIiBLICA DO ESTADIO DE SERGTPE.

EIDERECO: TRv, JOAO
FRANCISCO DA SILVEIRA, N."
1r5, BATRRO CENTRO.

CIDAITE: ARACAJU UF.: SERGIPE

cNPrt N.o r3.L2A.79alOO29-O2

RTPRESENTANTE LEGAL: JOSE LE6 DE cARvALHo ITETo

ESTADO CML: CASADO PROFISSAOI DEFEIISOR POBLICO

cPF I{." 601.707.355_91 Rc N.o a33961 SSP/SE

QUALIFICAQAO DA COI{TRATADA

RAZAO SOCIAL:

Rua Campo do Brito,331 - Bairro Praia 13 de
.tulho - SE
r3.o14.171lo(x)1-9()

REPRESENTATTE LF,GALI CARLOS FERNANDF,S DE MEI,O NBNO

de SaneaEelto de Sergipe

N." DA CART.
IDEITIDADE:

SEDE AOMINISTRATIVA
Tv. JoSo Francisco da Silveira (Barao de I\,4aruim),
Seo Jos6 - CEP 49015-080 - Aracaju-SE
Tel.: {79) 3205-3800

Colnpanhia
DESO

661.828.835-53

1.026.995 SSP/SE

ENDEREQO:

It.O DO CNPJ:

N." DO CPF:

CENTRAL DE OIMENTO
Jo6o Francisco da Silveira (Bar5o de N4aruim), 94

Centro - CEP 49010-360 -Aracaiu-SE
Tel.: (79) 3205-3700 - Fax (79) 3205-3711
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O presente contrato esta de acordo com a I€i n." 8.666/93, e sua
legislaeao suplementar, que se regerd pelas clausulas e condiedes
sesuintes:

CL(USULA PRIMELRA - Do oBJETo (alt. 55. inclao I. de Lei
4.666193t.

O objeto do presente instrumento 6 o fornecimento continuo
de dgua e prestaeao de servigos de esgoto para a Defensoria priblica do
Estado de Sergipe, na area de area de abrang€ncia da Companhia de
Saneamento de Sergipe - DESO.

CL.iiUsULA SEGUNDA - Doa ELEMEITToS INTEGRANTF^S.

Integram o presente Contrato como se nele estivessem
transcrltos, para todos os fins de direitos, os seguintes documenros, os
quars as partes contratantes declaram ter pleno conhecimento dos
mesmos: Justificativa de Inexigibilidade de Licitaeao_

1 - pela prestaeao dos servigos, objeto deste contrar.o) a
Contratante pagara a Contratada o valor anual estimado de R$
28.590,30 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa reais e tnnta
centavos), valor esse equivalente ao real consumo de asua.

51'- Nenhum pagamento seri efetuado a emoresa.

tl'

enquanto
virtude de

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Jo6o Francisco da Silveira (Bareo de N4aruim), 115
Sao Jos6 - CEP 49015-080 - Aracaiu-SE
Tel.: {79) 3205-3800

houver pend6ncia de liquidagao de obrigagao financeira, em
penalidade ou inadimpl€ncia contratual.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Tv. Joao Francisco da Silveira (Barao de lvlaruim), 94

Centro - CEP 49010-360 - Aracaju-SE
Tel.r (79) 3205-3700 - Fax: (79) 3205-3711
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52" - Nao havere, sob hip6tese alguma, pagamento

antecipado.

S3" - A Contratada emitira fatura mensal dos servigos de
fornecimento de Agua e coleta de esgoto, com base nos consumos e nos
termos do seu Quadro Tarifdrio.

cLAusuLA OUARTA - DA vIGiNcIA lart. ss. inctso w.
e Art. 57. ilciso II da Lei t1.. 8.666/991.

O presente Contrato tera vig€ncia de 60 (sessenta) mcses,
produzindo os seus efeitos a partir da data de Ol de abril de 2OI9, ern
razao da finalizagio da anu€ncia do Contr:ato Centralizado n."
OO4/2015 da SEPLAG, que ocorrera em 31 de margo de 2019.

As despesas com o pagamento do referido
or9amento da Defensoria hiblica, do ano
classifi cagdo orgamentiria detalhada abaixo:

objeto esta prevista no
de 2019, conforme

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. JoSo Francisco da Silveira (gar6o de I\,4aruim),
Sao Jos6 - CEP 490'15-080 -Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3800

CENTRAL DE ATENOIMENTO
Tv. Joao Francisco da Silveira (Bar5o de lraruim), 94

Centro CEP 49010-360 -Aracaiu-SE
Tel.: (79) 3205-3700 - Fax (79) 32OS-3711

Para o Exerciclo Financelro de 2Ot9
A. Unidade Orgarnenteria: 28101

B. Fonte de Recursos: o 101

C. Programa de Trabalho r22
D. 03.122.0046.1329

E. Natureza de Despesa: 33.90.00
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CLAUSULA SE;KTA - DO DIRTITO E RESFONSABILIDADE DAS
PARTES (art. 55. ipclso VII e XIII. da Lei r' 8.666/931.

A CONTRATADA, durante a vigCncia deste Contrato,
compromete-se a fomecer o objeto deste Contrato em estrita
conformidade com o mesmo e ainda conforme as resDonsabilidades
dispostas a seguir:

Manter durante toda a execuQao do Contrato, todas as condiQoes
de habilitaQao e qualiflcagao exigidas neste contrato;

Adotar medidas preventivas para a ocorrencia de interrupgoes,
variaqdes e ou perturbag6es, sejam as minimas possiveis

Exigir a qualquer tempo a instalagao de adequado sistema de
protegao nas instalagdes da CONTRATANTE, no intuito de
proteger seus slstemas ou terceiros contra quaisquer
perturbaQoes provenientes de fornecimento anormal de
equipamentos de propriedade desta;

Comunicar d CONTRATANTE diretamente ou atraves da imprensa
com antecedCncia minima de 72 lsetenta e duas) horas quando
tiver que interromper o fornecimento de dgua para executar
conserto ou melhoramento programados em seus sistemas
eletricos ou para execuL€lr manutenqdo prevenriva.

Excepcionalmente, em caso de interrupedes, oriundas de eventos
nao detectaveis de forma previa a exemplo de caso fortuito e forca
maior devidamente comprovado a CONTRATADA, devera
formalizar comunicagdo e CONTRATANTE informando as casas
dos problemas ocorridos, bem como as providencias que estao
sendo tomadas e o prazo para o restabelecimento do
fornecimento. Juntas a CONTANTANTE e a CONTRATADA fareo
uma avaliaQao da situaqao para providencias cabiveis.

e)

b)

d)

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv Joao Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 115
Sao Jos6 - CEP 49015-080 Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3800

CENTRAL DE ATENDIMENTO
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Agir o mais rdpido eficientemente possivel em caso d€

interrupedes de serviqos em situagao de urgCncia para o pronto

restabelecimento do servigo interrompido ate o meximo de 48

horas de ptazo para a solug6.o do problema contado da

interrupqao do servigo.

Excepcionalmente em caso de interrupgdes acima do prazo

estabelecido no item acima, devera formalizar comunicagao a

CONTRATANTE, informando as causas dos problemas ocorridos
bem como as providcncias que estao sendo tomadas e o prazo

para o restabelecimento do fornecimento. Juntas e

CONTRATANTE e e CONTRATADA farao uma avaliaqao da

situaQao para as providencias cabiveis.

h) Observar durante a vigencia do Contrato os dispositivos
constantes da Lei n'8.078 de I I de setembro de l99O (C6digo de

Defesa do Consumidor).

i) Cumprir as normas de seu regulamento de servigos e dernais

norrnas regulamentaies.

durante a vigcncia deste Contrato,O CONTRATANTE,
compromete-se a:

a) Efetuar o Pagamento a
no Contrato.

c) Solicitar ao
com erros,
contratado.

CONTRATADO a correQao dos servigos executados

imperfeig6es ou em desacordo com o objeto

Contratada de acordo com o estabelecido

b) Verificar a conformidade da execugdo dos serviqos com as normas

especificadas em Contrato.

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira (Bar6o de Maruim)' 115

Sao Jos6 - CEP 49015-080 -Aracaj!-sE
Tel.: (79) 3205-3800

CENTRAL DE ATENOIMENTO
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Atestar a execueeo dos servigos objeto deste Contrato por meio do
setor competente.

Permitir durante a vigCncia do Contrato o acesso dos
representantes ou funcionarios da Contratada, desde que
devidamente identificados e acompanhados por representante do
orgao contratante dos serrriqos.

fl Facilitar o acesso a equipamentos, instalag6es, documentos e
informag6es solicitadas pela CONTRATADA para a execugio dos
servlQos.

gl Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

CLAUSULA SiaIMA - DAs PENALIDADES E MULTAS IArt. 55. inciso
VII. da Lei n' 8.666/931.

Pelo abaso injustificado na execueao do Contrato, pela inexecuQao total
ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, o Contratante podere
aplicar a Contratada as seguintes sangoes, garantido a pr€via defesa:

I - advertencia;

II - multa de O,5o/o (zerc virgula cinco por cento) por
dia, ate o mdximo de 1oo/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em
decorr€ncia de atraso injustificado no fornecimento;

III - multa de lOo/o (dez por cento) sobre o valor total
deste Contrato, no caso de inexecugao total ou parcial do mesmo;

d)

el

SEDE ADTIINISTRATIVA
Tv. Joeo Francisco da Silveira (Bareo de Nraruim), 115
Sao Jos6 - CEP 49015-080 -Arac€iu-SE
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cl,ausul,A oITAVA - DA RESCISaO lart. 55. irci8o VIU. da Lei !.
4.666t931.

Independentemente de notificaeoes ou
interpelaQoes judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos para
rescisao do Contrato as situaQdes previstas nos artigos 77 e 78, na
forma do artigo 79, d.a Let n." a.666/93.

g 1" - O presente Contrato poderd ser rescindido,
tamb6m, por conveniencia administrativa, a Juizo do Contratante, sem
que caiba a Contratada qualquer agao ou interpelaQao judicial.

$ 2' - No caso de rescisao do Contrato, o Contratante
fica obrigado a comunicar tal decisao a Contratada, por escrito, no
minimo com 3O (trinta) dias de antecedCncia.

S 3" - Na ocorrencia da rescisio prevista no "caput"
desta clausula, nenhum onus recaira sobre o Contratante em virtude
desta decisao, ressalvado o disposto no S 2' do artlgo 79 da Lei n",
4.666/93 e alteracdes.

CLAUSUI.A NONA - DOS DIREITOS DO CONTRATATTE ItO CASO DE
RESCISAO lArt. 55. incbo I)(. da Lei n' 8.666/931.

Na hipotese de rescisao administrativa do presente
Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de
adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80, da Lei n'.
4.666193.

cLAusuLA picrMA - DA LEGTsLAcAo ApLIcAvEL A E aEcucAo
TO E OS CASOS OMISSOS lart.

4.666/931.

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Jo6o Francisco da Silveira (Bareo de lraruim), 115
Sao Jos6 - CEP 49015-080 Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3800

Tv. Joao Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 94
Centro CEP 49010-360 Arac€ju-SE

Tel.: (79) 3205-3700 - Fax: (79) 3205-3711
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O presente Contrato fundamenta-se:

I - nos termos de Inoxlglbllldade de licitagao n" O2|2OI9
oue. simultaneamente:

a) constam do
028.OOO.O0OO7/2O 19-6;

Processo Administrativo N."

b) nao contrarie o interesse piblico:

c) Parecer Juridico n.' 636/2019 - PGE

II - nas demais determinacdes da Lei 8.666193,

III - nos preceitos do Direito Priblico;

IV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos
Contratos e nas disposigoes do Direito Privado.

Paregrafo unico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que
se fizerem necessdrios, em decorrCncia deste Contrato, serao acordados
entre as partes, lavrando-se, na ocasiao, Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DA PUBLICACAo.

O Conbatante publicara, no Diario Ofrcial do Estado,
o extrato do presente Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de
sua assinatura, com indicagdo de seu nrimero de refer€ncia.

CL{USULA DECIMA SFGUNDA. DAs ALTERACOES IAIt. 65. Lei !.

SEDE ADii|INISTRATIVA CENTRAL OE ATENDIi,|ENTO
Tv. JoSo Francisco da Silveira (Bar5o de l\4aruim), 94Tv. JoSo Francisco da Silveira (Barao de l,laruim), 115

S5o Jos6 - CEP 49015-080 -Aracaju-SE
Tel.: {79) 3205-3800
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Este instrumento
de quaisquer fatos estipulados
devidamente comprovados.

poderd ser alterado na ocorrencia
no artigo 65, da Lei 8.666/93,

g 1' A Contratada lica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acriscimos e supressoes que se
fizerem necessdria, ate o Imite legal previsto, calculado sobre o valor
inicial atualizado do contrato.

g 2" Nenhum acrescimo ou supressao podere
exceder o limite estabelecido nesta condieao, salvo as supressdes
resultantes de acordo celebrados entre as Dartes.

cI,AusUI"A DECIMA TERCEIRA - Do ACoMPAITHAMETTo E DA
FrscALrzAcAo tArt. 67, Lei !. 8.666/93t.

Na forma do que dispoe o artigo 67, da Lei a.666/93,
fica designado os servidores Ricardo Correia, RG 48O.476 SSP/SE, CPF:
312.4O4.O15-72 e Thiago Santos Nascimento, CPF:Oo3.213.105-43,
devidamente credenciados, ao qual competirri dirimir as dividas que
surgirem no curso da execuQao e que de tudo dara ciCncra ao
credenciante (art. 67 da Lei n'8.666/931-

1. O setor responsavel pela fiscalizagao do contrato
devere:

a) Conferir os documentos listados nos paragrafos
1' e 2'. da Cleusula Terceira.

S 1" - A fiscalizagao competer entre outras
atribuiqoes, verificar a conformidade da execugeo do
Contrato com as normas especificadas, se os
procedimentos sao adequados parq garantir a
qualidade desejada. // 1

SEDE ADI,IINISTRATIVA
Tv. JoSo Francisco da Silveira (Barao de [4aruim), 115
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S 2" - A aQao da fiscalizagAo nao exonera a contratada
de suas responsabilidades contratuais.

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do
Estado de Sergipe como Unico competente pala dirimir as quest6cs que
porventura surglrem na execuQao do presente Contrato, com renuncia
expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes
assinam este instrumento em 03 (tr6s) vias de iguat teor e forma, para
um s6 efeito, a fim de que produza seus eieitos legais.

Aracaju/SE, 13 de marao de 2019.

EE Substituigeo

TESTEMUNHAS:

NOME:

TOME:

CpF: I 02 -a ia <-L r'-/te

cPF: Q0l. ). /l /0\ - 11

UARTA- DO FORO

SEOE AOMINISTRATIVA
Tv. Jo6o Francisco da Silveira (Barao de L4aruim). 115
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