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CoNTRATO N.. OO5/2O19

pRocEsso N." o28.ooo.om2t I 2oL9 -6

INEXIGIBILIDADE N.o OO4 I 2019

coNTRATo DE nnestaqAo DE
SERVIqOS CELEBRADO ENTRE A
DEFENSoRTA p0sr,rca Do EsrADo
DE SERGIPE E A DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S/A.

A DEFENSoRH prisLrca Do ESTADo DE SERGIPE, regulamentada

pela Lei Complementar Estadual n.' 183/2O10, localizada na Trav. JoAo

Francisco da Silveira (BarAo de Maruim), n." 115 - Bairro Sao Jos€,

CEP 49.015-080, Aracaju/SE, inscrita no CNPJ n." 13.728.7981OO29'

02, neste ato representada pelo DEFENSoR POBLICo-GERAL, JOSE

ts6 op CARVALHo NETo, portador de RG n." 833.961 SSP/SE e CPF

n." 601.707.355-91, doravante denominada CONTRATANTE e a

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, doravante

denominada CONTRATADA, com sede na Rua Ministro Apoldnio Sales,

81 Conjunto In6cio Barbosa em Aracaju - SE, inscrita no CNPJ sob o

n.' l3.O77 .462|000I-63, Inscriqdo Estadual n". 27.076.743-6, neste

ato representada pelo Sr. WELLINGTON ARANHA JUIIIOR, brasileiro,

residente e domiciliado nesta Capital. CPF n". 005.279.515-28, nos

termos da Lei n.o 8.666193, artigo 25, Caput. e slagS.o

complementar, {irmam o

Inexigibilidade n." O5/ 20 I O.

presente Contrato, da
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CL{USULA PRIMEIRA. DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contrataeao de servigos de

fornecimento de energia el6trica as unidades consumidoras da

contratante, situadas na area de concessdo da CONTRATADA, que

serdo prestadas nas condie6es estabelecidas no Termo de Refer€ncia.

UNIDADE CONSUMTDORA - UC N." 3/5152-4

ENDEREQO: Trav. Jodo Francisco da Silveira (Bar6o de Maruim), n.o 94

- Central de Atendimento - Bairro Centro, CEP 49.O10-360.

UNIDN)E CONSUMIDORA - UC N.. 3/5152-4

ENDEREQO: Trav. Jodo Francisco da Silveira (Bar6o de Maruim), n."

115, Bairro Sao Jose, CEP 49.015-080.

UNIDADE CONSUMIDORA - UC N." 3/5159-9

ENDEREQO: Trav. Jodo Francisco da Silveira (Barao de Maruim), n."

44. Condominio. Bairro Centro. CEP 49.015-080.

UNIDADE CONSUMIDORA - UC N.. 3/1062007-8

ENDEREQO: Trav. Jodo Francisco da Silveira (Barao de Maruim), n.o

44, Sala 1, Bairro Centro, CEP 49.015-080.

UNIDADE CONSUMTDORA - UC N.' 3/1062009-4

ENDEREQO: Trav. JoAo Francisco da Silveira (Barao de Maruim), n."

44. Sala 2. Bairro Centro. CEP 49.015-O8O.

ENDEREQO: Trav. Jo5.o Francisco da Silveira (Bar6o de Maruim), n."

44, Sala 3. Bairro Centro, CEP 49.015-080.

UNIDN)E CONSUMIDORA - UC N.. 3/1062011-0
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA, VALIDADE E PRORROGASAO

Serd formalizado instrumento contratual que ter6 vig6ncia por 6O

lsessentaf meses, Contados a partir de Ol de outubro de 2019;

CLAUSULA TERCEIRA - Do AUMENTo oU SUPRFSSAO

Caso haja necessidade de aumentar ou diminuir a demanda contratada

e tambem, nos casos de quaisquer tributos ou encargos legais a serem

criados, serA permitida a revisAo nos preeos contratados, os quais

poderdo sofrer variagS.o para mais ou para menos, conforme o caso. A

Ag€ncia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL autorizara os aumentos

no preeo do KW fornecido ao consumidor; na ausdncia desta, qualquer

outro orgAo autorizado pelo Governo Federal para tratar da materia.

Ademais, qualquer solicitaqao de aumento deve observar as disposig6es

contidas no Art. 65 da Lei n" . 8.666 / 93.

CLAUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1 . Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente

AdministraEdo ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo

fornecimento de energia eletrica, desde que devidamen

no

comprovada. A CONTRATADA 6 responsdvel por todos os encargos

sociais, trabalhistas, fiscais, comerciais, bem como pelos relativos ds

entidades de classes, resultantes da adjudicagao deste Contrato e

SEDE ADMINISTR,ATIVA
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2.

outros que porventura venham a ser criados pelo Governo Federal,

Estadual e/ou Municipal.

Responsabilizar-se por seus empregados em decorr€ncia dos servigos

prestados, respondendo inclusive pela imediata indenizagAo de

danos por eles eventualmente causados nas depend€ncias da

SFA/ SE, quer seja por dolo ou impericia, desde que devidamente

comprovada.

Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragAo que venha a

ser praticada por seus empregados quando da execugSo dos

servigos, objeto deste Contrato, desde que devidamente comprovada.

Indenizar a CONTRATANTE pelos prejuizos atribuidos a

interrupqdes, variag6es e/ou perturbag6es do fornecimento de

energia, desde que devidamente comprovada !r responsabilidade da

prestadora dos servigos.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMEITTO E DA FTSCALIZAQAO

O acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos serAo exercidos pelo

Fiscal de Contrato do Thiago Santos Nascimento CPF: O03.213.105-43 e

Ricardo Correia, RG 480.476 SSP/SE, CPF: 312.408.015-72, para o

acompanhamento do contrato, reportando-se mensalmente ao Setor de

Contratos sobre fatos ocorridos.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA. O Representante da CONTRATANTE

o poder de sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado

desacordo com o especificado e aceito, devendo encaminhar

J.

4.
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escrito esta decisdo ao Chefe da Unidade Administrativo, que ap6s

anAlise e parecer a enviar5r ao Superintendente da CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA SEGUNDA. O Representante devera encaminhar ao

Setor Financeiro da CONTRATANTE, imediatamente, apos a

apresentaeao, as faturas devidamente atestadas.

SUBCLAUSULII TERCEIRA. As decis6es e provid€ncias que

ultrapassarem a compet€ncia do representante deverAo ser

solicitadas ao seu superior imediato, para adogAo das medidas

convenientes.

SUBCLAUSULII QUARTA. O CONTRATANTE poderd solicitar da

CONTRATADA o corte programado no fornecimento de energia,

visando principalmente realizagdo de manutengS.o preventiva e/ou

corretiva na subestagdo. T6o logo seja solucionado o problema, o

fornecimento deve ser restabelecido.

SUBCLAUSULA QUINTA. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar

ao CONTRATANTE com anteced€ncia minima de 24 (vinte e quatro)

horas quando tiver que interromper o fornecimento de energia para

executar consertos, reparos ou melhoramentos programados em seus

sistemas ou Dara executar manutene6es preventivas.

cLAusuLA sExTA- DA REPACTUAQAO DO CONTRATO

Ser6L admitida a repactuagAo dos pregos dos serviqos

contratados corr, prazo de vig€ncia igual ou superior a

desde que haja alteragAo da classificagdo tarifAria

continuados

doze meses,
Ide unidade,

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

Sao Jose - CEP 49015-080 - Aracalu-SE
Tel.: (79) 3205-3800

DE ATENDIMENTO
Tv. Joeo Francisco da Silveira (Bardo de Maruim), 94

Centro - CEP 4901 0-360 - Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3700 - Fax: (79) 3205-3711



\$
r
tl,

L,
(t
tt!

consumidora A pedido da CONTRATANTE, ou reajuste de tarifa

autorizado pelo poder concedente.

SUBCL(USULA PRIMEIRA. A repactuagao poderA ocorrer quando

houver modificaqdo na demanda contratada, ou da segmentageo

tarifdria, neste caso a AdministraqSo visar6 d melhor adequaQao

tecnica ao objeto.

SUBCL(USULA SEGUNDA. A modificagSo do valor contratual podere

sofrer acr6scimo ou diminuigd.o, dependendo do quantitativo do

objeto a ser alterado.

SUBCLAUSULA TERCEIRA. O contrato tambem poderd sofrer

alteragAo no seu valor mensal, com base no consumo efetivamente

realizado pela Unidade e tambem, por parte de aumentos autorizados

pelo Governo Federal mediante anAlise da Ag€ncia Nacional de

Energia Eletrica - ANEEL.

CLAUSULA SfTIMA - DA DESPESA

SUBCLAUSULA PRIMEIRA. O valor mensal estimado

contrato 6 de R$ 7.O(X),OO (sete mil reaisf, perfazendo

anual de R$ 84.OOO,OO loitenta e quatro mil
pagamento ocorrerA mediante apresentagdo, peia CO

respectivas notas fiscal/ fatura;

do presente

o valor global

reaisf, cujo

das

$"Wu
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suscl,Ausul,a SEGUNDA. As despesas com o pagamento do referido

objeto est6 prevista no orQamento da Defensoria Publica, do ano de

20 19, conforme classificagdo orgamentdria detalhada abaixo:

Para o Exercicio Financeiro de 2019

CLAUSULA OITAVA - DO FORNBCIMENTO

Este Contrato amparo o fornecimento continuado, d partir da sua

assinatura, observando-se a seguinte subclausula:

SUBCLAUSULA PRIMEIRA. A energia eletrica ser6. fornecida A

CONTRATANTE, no ponto de entrega (Iocal onde se encontram os

medidores da CONTRATADA), em baixa tensdo, observado o contrato

de adesAo estipulado pela ANEEL, ou se media tensdo, na

especificaqdo t6cnica objeto de contrato especifico.

e1A
cLAusuLA NoNA - DA ATESTAQAO OOS SERvrgOt/

Unidade Orgament5ria: 28101
B. Fonte de Recursos: 0101

C. Programa de Trabalho 122

D. Projeto/Atividade/Denominag6o: 03.122.0046.1329
E. Natureza de Despesa: 33.90.00

A atestagAo dos servigos prestados caberA ao servidor designado na

CLAUSULA QUINTA, e seTA feita consta na SUBCLAUSULA SEGUND
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Tv. Joao Francisco da Silveira (Bar6o de Maruim), 115
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cr,Ausur,e oEcrrra - Do PAGAMENTo

A CONTRATADA apresentara nota fiscal A CONTRATANTE, para

liquidagS.o e pagamento da despesa, mediante ordem bancdria a ser

creditada em conta corrente.

SUBCLAUSULII PRIMEIRA. A apresentagao da fatura mensal pela
CONTRATADA devera ocorrer ate lO(dez) dias de anteced€ncia do seu
vencimento, ficando a CONTRATANTE obrigada ao pagamento da
fatura no seu vencimento, ou no dia r1til seguinte, em caso de feriado
bancArio.

SUBCLAUSULA SBGUNDA. Como crit€rio de atualizagdo financeira
dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de

adimplemento de cada parcela at6 a data do efetivo pagamento,
define-se como indice de atualizagdo a variagdo do IGPM, mora de l%o

a.m. pro rata temporis, e multa de 2%o, mediante a aplicag6o da
seguinte formula:

AF = VP x {1 + 0,02 + N/300O) + [(flGPMn / fIGPMO)-1] ],
onde:

flGPMn = fator acumulado do IGPM referente ao m€s

anterior ao do efetivo pagamento.

flGPMO = fator acumulado do IGPM referente ao m€s

anterior ao do vencimento da fatura.

AF = Atualizagdo financeira;

VP = Valor da fatura a ser paga, igual ao principal;

da etapaN = Numero de dias entre a data do
e a do efetivo pagamento.
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O presente crit6rio aplica-se aos casos de compensag6es financeiras por

eventuais atrasos de pagamentos.

Na hip6tese de pagamento de juros de mora e demais encargos por

atraso, os autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos, e

ser submetidos ?r apreciaqdo da autoridade superior competente, que

adotar6 as provid€ncias para verilicar se 6 ou n6o caso de apuragAo de

responsabilidade, identificaqAo dos envolvidos e imputagao de 6nus a

ouem deu causa.

CLAUSULII DECIMA PRIMEIRA - Do AMPARo LEGAL

A lavratura do presente Contrato decorre da realizagdo de Dispensa de

Licitagd.o n' 01 l2OlO, com fundamento na Lei, a.666193 e legislaqdo

complementar mencionada no predmbulo, cujos serviEos foram

devidamente adjudicados conforme despacho exarado no respectivo

orocesso.

CLAUSULA DECIMA SDGUNDA - DA ExBcUcAo Do coNTRATo

A execuqd.o deste Contrato, bem como os casos nele omissos reguiam-se

pelas clAusulas contratuais e pelos preceitos de direito publico,

aplicando-1hes

contratos e as

supletivamente, os principios de teoria geral dos

disposig6es de direito privado, na forma do.4rtjgo 54, da

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira (Bar5o de Maruim), 1'15
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Lei 8.666193, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo

diploma legal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSI96ES GERAIS

O fornecimento de energia el€trica, objeto deste Contrato, obedecerd ds

disposig6es da Legislaqdo em vigor, bem como dos instrumentos

normativos que venham a ser fixados pelo Poder Concedente.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Quaisquer Cldusulas deste Contrato

que disponham em contrario a Normas, Regulamentos e Leis que

vierem a ser promulgadas pelo Poder Concedente (Governo Federal),

ficarAo canceladas de pleno direito, passando-se a aplicar as referidas

Normas, Regulamentos e Leis.

SUBCLAUSULA SBGUNDA - Qualquer tolerdncia por parte da

CONTRATADA no que tange d aplicagAo das clAusulas ora

convencionadas, fora dos crit€rios aqui estabelecidos, sera

considerada mera liberalidade, n6o se constituindo em novagS.o por

procedimento invocS.vel por qualquer parte.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA na.o garante o

fornecimento ininterrupto de energia eldtrica, comprometendo-se a

prestar os serviqos de distribuigdo de energia eletrica dentro dos

padr6es de qualidade e continuidade estabelecidos pelo Poder

Concedente. no caso. a ANEEL.

Pardgrafo 0nico: As unidades consumidoras que n6o podem

prescindir do fornecimento ininterrupto de energia devem adotar

SEDE ADMINISTRATIVA
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sistemas proprios de emerg€ncia para manutengSo do respectivo

fornecimento.

cLAusuLA DECTMA QUARTA - DAs PENALTDADES;

Pela inexecug6o total ou parcial do objeto deste Contrato, a

CONTRATANTE poder6r, garantido o contraditorio e a ampla defesa a

pr6via, aplicar d CONTRATADA as seguintes sang6es, conforme

Instrugdo Normativa n." 05, de 2l l07 /97 /MARE.

1. advert€ncia, comunicada oficialmente e por escrito, registrada

SICAF:

2. multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em questAo, assim

entendido disp€ndio inerente ao exercicio financeiro em que ocorra a

infragS.o, que serd recolhida no prazo mdximo de 15 (quinze) dias

corridos, uma vez comunicada oficialmente;

SUBCLT{USULA PRIMEIRA. Se o motivo ocorrer por comprovado

impedimento ou de reconhecida forga maior, devidamente justificado

e aceito pela AdministraEdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA

ficarS. isenta das penalidades mencionadas.

SUBCLAUSULA SEGUNDA. A aplicaqAo das sang6es de suspensdo e

declaragS.o de inidoneidade implica na inativagdo do cadastro,

impossibilitando o fornecedor de relacionar-se comercialmente com a

AdministraEdo Federal, no dmbito do SISG (Sistema de ServiEos

Gerais).
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cLAusuLA DEcrMA eurNTA - DA REscrsAo

A inexecugdo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisdo,

conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Ler 8.666193.

SUBCL(USULII PRIMEIRA. Os casos de rescisao contratual deverAo

ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contradit6rio e a ampla defesa.

SUBCLAUSULA SEGUNDA. A rescisao do contrato poderA ser:

a) determinado por ato unilateral e escrito das partes, e nos casos

enumerados nos incisos de I a XII do artigo 78 da Lei

anteriormente mencionada, notificando-se d outra parte com

anteced€ncia minima de 30 (trinta) dias;

b) amigdvel, por acordo entre as partes, desde que haja

conveni€ncia para a AdministraqAo e;

c) judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a materia.

SUBCLAUSULA TERCEIRA. A rescis6.o na forma das alineas a e b

da subclausula anterior dever6 ser precedida de autorizaEdo escrita e

fundamentada da autoridade comoetente.

CL{USULA DECIMA sExTA - Do FoRo

I
M

As quest6es decorrentes da execugdo deste

possam ser dirimidas administrativamente

Instrumento, que nao

serao e
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julgadas no Foro da Justiga Federal, Segao Judici6ria de Sergipe, com

exclusS.o de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E para ftrmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente

termo contratual em 3 (tr€s) vias de igual teor e forma, para que surtam

um s6 efeito, as quais s6.o assinadas pelos representantes das partes,

CONTRATANTE e CONTRATADA. e oelas testemunhas abaixo.

Aracaju/sE, h o" ,,16^1y,.., u" zol

Defensor P{blico Geral

DE ENERGIA S/A

TESTEMUNHAS:

CPF n.o:

CPF n.o:

ENERGISA SERGIPE
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