
ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBIGIALEGISLATIVA 

CONTRATO DE ADESÃO ND 005(2020  

Tenn°  de Congato que  cram  si fazem n 
Assembleia  Legislative  do Estado de Sergipe e a 
Companhia de Saneamento de Sergipe — 
DESO, para prestação de serviços de  °snores  e 
fornecimento de  ague  potável para as unidades 
administrativas que compõem da Contratante. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação  dc  serviços 
de esgotos e fornecimento de zigua potável, que entre si fazem per age c na melhor forma de direito. 
a Assembleia  Legislative  do Estado de Sergipe, C.G.C. M 13.170.840/0001-44, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente Deputado  Luciano  
Bispo de Lima e polo Primeira Secretário Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros,  iv-sidemen  
nesta Capital e do outro, a Companhia de Saneamento de Sergipe — DESO, estabelecida na Rua 
Campo do Brito n° 331, bairro 13 de julho, inscrita no 	sob n° 13.018.171/0001-90, 
Inscrição Estadual nt 27.052.036-2, denominada  CON 	I RAIADA, representada pelo Diietor 

Presidente Sr. Carlos  Anderson  Silveira Pedreira portador do  CPU  M 776.996.535-72 , residente e 
domiciliado nesta Capital, ajustam o presente Contrato de Serviços de esgotos e fornecimento de 
água potável,  cam  base no caput do  art.  24,ineiso VIII c/c  art.  62, §3", incise li, da Lei 8,666193 em 
sua redação  Gnat  em conformidade ao  Process() dc  DISPENSA DE LICTTAÇÃO N° 005/2019, 
resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido  poles  normas da Lei Federal M R666/93, 
com alteraçOes posteriores, Lei Federal nr 8.078, de II de setembro de 1990 (Código de Delbsa do 
Consumidor), Regulamento dos Serviços Públicos de Agua e Esgoto/DESO e demais normas 
aplicáveis à espóscie, mcdrante as cláusulas e condielies a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA —DO OBJETO 

1.1. 0 presente ajuste objetiva a prestação continua de serviços de esgotos e água potável para 
atender as Enidacks administrativas  clue  compõeni a CONTRATANTE, segundo o quadro tarifário 

na categoria de órgãos públicos e proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA— DO VALOR 

2.1. 0 preço a ser pago pela CONTRATANTd será aquele ofertado ao segmento Poder Páblicó, de 
acordo, com tabela praticada pela CONTRATADA 
2. I. 1 Os preços proposto( serão reajustados com base na majoração autorizada polo órgão 
competente. De maneira análoga, caso o referido órgão venha a determinar redução de tarifas, essas 
serão estendidas à CONTRATANTE. 
2.1.2 	 pela prestação do serviço, objeto deste Contrato, o valor mensal de RS35900,00 
(trinta e cinco mil) reais, totalizando anualmente o valor de RS420.000,00 (quatrocentos e vtre mil)  
reels.  
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CLÁUSULA TERCEIRA — DA VIGÊNCIA 

3.1.0 Termo de Contrate possui vigência pela prazo de 60(sessenta) meses, a partir da datado sua 
assinatura, com exame anual por parte da CONTRATANTE, para constatar que permanecem as 
situações de monopólio de fornecimento de água per parte da CONTRAIADA. 

CLÁUSULA QUARTA — DO EQUIIÁBRIO ECONÔMICO- 
FINANCEIRO 

4.1. Os serviços de esgotos e abastecimento de água potável serão remunerados sob a fauna da 
tarifa, de acordo como quadro tarifário da CONTRATADA. 

Al5SUI A QUINTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

5.1. As despesas  coin  a presente contratação correrão par conta da se:mimic dotação runanientária: 
Função —  Sub  Função - Programa de  Govern()  - Projeto ou Alividade: 01.031.0026.0461-
Coordenação da Ação Legislativa: Categoria Económica - Grupo de Despesa- Moda  Made  4e 
Aplicação: 3.3.90.00 - Despesas Correntes - Outras Despesas Comentes Aplicações Dircias. 

5.2. Nos execícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para  Mender  as 
despesas da mesma naturcza, cuja alocação sere feita no inicio de cada exercício financeiro. 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Cabe a Contratante o cumprimento das seguintes obrigações: 

6.1.1.  Not 	a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade eneonnada na execução dos 
serviços; 

6.1.2. Acompanhar e fisealizar, por meio de responsavel, a fiscalização das serviços commiados. 
podendo em deconnneia de falhas  qua  port:minim obscrvadas. solicitar junto a  CON  FRATA 1) A 
providências visando às correções neeessadas; 

6.1 3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, veri  clean&  sempre o  sell  bom desempenho; 

6.1 4. Prestar as informações e as esclarecimeinos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA durante o prazo de vigéncia do contrato; 

6.1 5.  Permit*  o acesso dos emprenadas da CONTRATADA. quando necessário, para execução dos 
sal:vines : 

6.1.6.Proparcionar, no que  caliber,  to 	 bps  as facilidades para que a CONTRATADA possa campdr 
suas obrigações dentro das normas e condições contratuais; 
6.1.7.Atestar a execução dos serviços objeto deste contrato por meio do setor competente; 
6.1.8.Efeluar os pagamentos devidos. 
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CLAUSULA SETTNIA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7. I.Compier fielmente os compromissos avançados, de fonna que os serviços  seam  realizados com 
presteza e qualidade: 

7.1.C. Atender às solicitações da CONTRATANTE. no prazo  maxima  de 24(vinte e quatro)  horns,  a 
contar do recebimento do  charade,  executando-se aS iustilicaiivas demandadas por situaçoes 
emergoiciais, 

7 1.2. Zelar pela galena eXeCitÇãO dos seimiços contratados, devendo as  Pallas, am  ponteutura  
sealant  a ocon-er. serem sanadas no prazo máximo estabelecido no item 7.1.1; 

7.1.2.1.  Ern  casos nos  quids  o reparo  damn&  nu4s de 24(s:bite e quatro)  Maas  para realização, a 
CONTRATADA deverá encaminhar ao CONTRATANTE uma justificativa técnica  espial°  e 
problema.  lam  como, contendo  pram  esiimado para a conclusão dos serviços reparadores: 

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos cin observatca ás nonnas  
leans  e regulamentares aplicáveis e, inclusive, ás recomendações ucitas  tab  boa técnica, 

7.3 implantar. adequadamen  le.  a supervisão permanente dos scrviços,  dc  lama O se obter uma 
operaçào correia e  erica;  

7.4. Aceilat. nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se  harem fig  
prestado dos serviços objeto do presente contrato, ate 25% (vinte e cinco por unto) do valor  ¡Meal  
atualizado do  contract;  

73. Executar os serviços nos novos endereços, em caso de mudança de local na vigênci a do 
contrato, 

7.5.1. Apresentar. sempre que soliciado pela CONTRATANTE a comprovação do valor vigente das 
tarifas na data da emissão das faturas; 

7.6. Responsabilizar-se  pm  todos os tributos. contribuições fiscais e parafiscais  Clue  incidam  oil  
venham a incidir,  dire  ia o o indiretamente sobre os serviços presTados: 

7.7.  Mailer,  dumnte a execução do contrato. a readaridade Isca] junto  tuts  orgãos fiscais: 

7.3. Prover seus funcionários com equipamentos de proteção adequados execução dos serviços, 
objeto da contratado, e responder por quaisquer acidentes de que possam ser  /stomas  quanta em 
serviço; 

7.9. Relatar à fiscaiização do contrato loda e qualquer irregularidade observada quanto à execuçâo 
flOS serviços  Reticle  da contratação; 

7 10. Responder admaistrativa. civ6 e pena [mente por quaisquer danos maieriais  or  pessoais 
ocasionados  ii  CONTRATANTE etou a terceiros, por seus empregados dolosa cm eulp samente, 

1 earantindo o contracattrio e ampla defesa, 

7.11. Atender pronamente quaisquer exigencias do representante da CONTRAPAN 7  merentes ao 
objeto da contratado: 

ze 	- 
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7.12.Comunicar à CONTRATANTE, per escrito. qualquer anormalidade nos servivos e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

CLÁUSULA OITAVA- EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

8.1.A execução de contrata  sera  aeoinpanhada e fiscalizada par reprcse.lnb da CONTIEVEAN't E. 

doravante denominado Fiscal do contraio, especialmente designado pela COTO RA1ANTE a quem 

incumbirá acompanhan cm-molar e avaliar a OXCCUSSO dos seniços, bem come dirimir as dúvidas 

que surgirem durante o seu curse; 

3.2  Quantities  axiebBias do Fiscal do conunto, inerentes ao gel cumprintemo  du  objeta deste  

connate,  deverão ser prontainnac atendidas pela CONTRATAD A: 

3.3. A riscalizaçáo será exercida no intemsse da CONTRATANIT o não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTE ATADA, inclusive perante terceiros, par quaisquer immidaridades e. 

na  sun  ocorrencia, não implica ca - responsabilidade tio Poder Público ou de seus agentes e 

CLÁUSTJLANONA-O0 PAGAMENTO E REAJUSTE 

9.1. (1 pagamento pelos serviços efetivamente prestados  sera kite  pela CONTRATANTE,  credited()  

em nome da CONTRATADA,  ern  moeda imerente nacionat, mediante Ordem Bancária em conta 

corrente por ela indicada  on  por meio de Ordem Bancária pare pagamentos de faturas com código 

de  berms,  uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste  connate,  e ocorrerá até o  pram  

previsto no documento de cobrança, desde que em conformidade  corn  a legislação vigente e de que 

o referido documento seja recebido em no  minima  5 (eineo)diasúteis do vencimento. 

6.1.2. Os pagaisienmá inediante a emissão de  (wahines  madalidade de ordem boiscarM. serão 

rcalizados desde que a CONTPKIADA c  Dan  a cobrança de 1011110 a pennitir o  complement°  das 

ezigências legars, principalmente ito que se refere às retenções  triton  rias 

9.1.3. Antes de cada pagamen to. a CONTP.ATA  DIE sari  f  Dan.'  a mgulartdade da eadastramenta da 

CONTRATADA nos  sites  competentes. 

94. Nos casos de evenniois abuses  dc  pagamento. desde  quiz  TIESO  sera  por culpa da 

CONTRAIADA, o valor devido deverá ser acrescido de encargos maratórios.  magician  desde 

dada do respectivo sienciniento ate a dote do cterivo pagamento, tende  conic  base mi Regulamento 

Geral dos Serviços Peiblicos de água e Esgoto Deerem do  Gunman  de Seroipe  in  30.996 de 

02.04.2015). 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO  CON-I RA ItAL 

10.1 A inexoeução total  on  pesetal deste contrato enseja a sua resengo, mono-one  disposto los  

enjoin  77 a 80 da lei 3.666193. 

10.1.1. OS  easels  de SCSCIShe corns:twat deverâo ser formahnente notivados nos autos dos proCeSSOS, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

10.1.2. A rescisão do contrato  nodose  ser: 
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a)derenninado por aro unilat 	 nos casos enumerados nos incisos  dc  I a XII 
do arrigo 78 da Lei anterionnente mencionada. notificando-se á outra parte  corn  anleccdancia  
minima  de Anima)  (VW.;  

ti) arnigave I. por acordo  taiga  as  pales.  desde que haja  canyon  iéneia para a administração e: 

ci¡adicial. nos termos da 1%dslat:IQ vigente sobre a matéria. 

10.2. A rescisão na forma das alíneas a e b da subelausula anterior deverã ser precedida de 
[111tIriZação  CSC  ri ia e fundantentada Iatu to 	competente: 

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE cm caso  dc  rescisão 
administrativa prevista no art.77 da Lei na  ROM.  de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÃO ADMINISTRAIIVA 

I 1.1. No  ease  de inexecução do contrato.  arm  de exemiçao, execução temper:Ida. execução 
imperrei  la.  mora de execução, inadimplemento contratual, a CONTRATADA estar sujeita as 
seguintes sanções adrnin  Munn-as, garantida a previa defesa: 

1-Arivegéncia: 

11- Xlulta  (qua  poderão ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora de 
Receitas Públ Sias, por nieio de  aria  de Recolhimento a ser  wench  ida de acordo com instruções 
fornecidas  nab  CONTRAIANTE): 

a) de 0,1% (um décimo por cento) sabre o valor mensal estimado do contrato por dia de atraso, 
limitado a 5% do mesmo valor , por ocorrência, entendendo como atraso o não cumprimento de 
qualquer dos prazos consignados no contrato; 

b) de 0,1% (uni décimo por cento) sobre o valor mensal estimado do contrato, por infração de 
qualquer outra cláusula ou condição do contrato; 

Suspensão temporária de participação em licitação e  impedimenta  de contratar com a 
CONTRATANTE por prazo não superior a 2(dois)  antis,  

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos deterrninantes da punição ou aN  quo  seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuizos 
resultantes e após decorrido o prazo da sariotio aplicada  coin  base no inciso anterior; 

11.2. No  process()  de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e á ampla defesa, 
ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa será de 5 (cinco) dias úteis contados da 
respectiva notificação; 

113.A sanção prevista no inciso IV é de competência exclusiva da CONTRATANTE 1'o prazo para 
apresentação de defesa será de 10 (dez) dias; 

11.4. 0 valor das multas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contar da data da 
notificação. Se o valor no for pago, ou depositado, será automatica 	c descontado do 

r's 
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pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. 

11.5. As sanções previstes nos incisos 1,111,e IV desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente 
com as do inciso II. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DISPENSA DE 
LICITAÇÂOtEEICÁCIA/PUBLICAÇÃO 

12.1. No interesse da Contratante, o objeto da contralação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 
rios termos do artigo 65, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas 

justificativas. 
12.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido  ern  lei, exceto as 
supressões resultantes de acordo entre as partes. 
123. Este Contrato decorre de Dispensa  dc  Licitação n° 005/2019, ettias condições o integram para 

todos os fins legais e  we  que couber a proposta da Contratada. 
12_4.0 presente Contrato só terá validade e eficácia após a publicação do seu extrato no  Diann}  

Oficial de Sergipe. 
12.5.A publicação do  commie  devera ser providenciada em extrato no Diário Oficial de Sergipe, 
nos termos do parágrafo  (mien  do artigo 61 da Lei 8.666/93, cuja despesa correrá ás  expenses  da 

CONTRATAIXTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA fERCEIRA — 00  FORD  

13.1 	Fine eleito o Oro da cidade  dc  Araca ju /SI::. com renuncia de qualquer outro pus mais 
piivilegiado  aid  seta, para d rijo ir quaisquer dõvidas em relação ao ores  en  to  Connate.  

para 	e como piano de assim haverent entre sX giustado e contraddo, foi lavrado o 
presente contraio, que depois de lido e achado  con  forme. assinado. cm  itquairol vias de igual tear 
e formh pelas porres contratantes e testemunhas abaixo nomeadas. 

SEhh2 de ishlsth—es—p de 2020.  

Deputado l 11(440 Addrade 
12  SeersM .0 — Contratante  

Sit Carlos Anderson Stla"ilitrWichaportador do CPF 776.996335-72  
Diretor-Presidente  

Firma  Companhia  de Saneumento de Sergipe — OF-SO - CNPJ n" 13.018.171/0001-90 
Conn tuadu 

TESTI MTNII 

 

lantdus  agá  S. Dula 
tirtnerYarn 11W, MIPCIP 
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pagamento a que a CONTRATADA  fiver Ins.  

11.5. As sanções previstas nos incisos 1,I1Le IV desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente 

com as do inciso H. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO/EFICÁCIA/PUBLIGAÇÃO 

12.1. No interesse da Contratante, o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 
nos ermos do artigo 65, da Lei nu 8.666/93 e alteraçà es posteriores,  corn  a apresentação das devidas  

just  ficativas. 
12.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as 
supressões resultantes de acordo ente as pastes. 
12.3, Este Contrato  decant  de Dispensa de Licitação n° 005/2019,  *us  condições o integram para 
todos os fins legais e no que couber a proposta da Contratada. 
12.4.0 presente Contrato  sir  Lerá validadc e eficácia apôs a publicaçáo do seu extrato no Diário 
Oficial de Sergipe. 
I2.5.A publicação do contrato deverá ser providenciada cm extrato no Diário oficial de Sergipe, 
nos termos do parágrafo  Olio°  do artigo 61 da Lei 8.666/93, cuja despesa correrá às expensas da 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCINIA TERCEIRA — DO FORO 

111. Fica elerto o thro da cidade de Aracaju/SE-  got  onúncia  dc  qualquer outro por 
privilefiado  quo  seja. paro dirimir quaisquer dúvidas em rglação  an  presente  Con ham.  

F. para firmeza e come prova de assim haverem. coo U. rtrustado e  coot-made,  for  
promo  contra to que depois de lido e achado conforme, é assinado, gor 4iquarto) ri  Ds  de 
e forma. pelas partes contratantes e testemunhas abaixo nomeadas. 

AsscajuISE,O2  ere  /1/04.-evur 

10 0  

de 2020. 

Deputado Lucia 	i 	de Lima 
Presidente 	RIC 

Deputado ticji[4'ntárjdrade 
IISeen/4o — Contratante 

Sr. Carlos  Anderson  Silapiii7tS reira portador do  Cyr  II° 776.996.535-72 
Diretor-PresideMe 

Firma Companhia de Saneamento de Sergipe — DESO - CNP.1  it"  13.018.171/0001-90 
Contratada  

TES I Ent IND AS 
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io ad. 	nil n roleo o 
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N° 005/2020 

CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRUADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE — DES.0  

OR JET  0: PRESTAÇÃO  CON &OA  DE SERVIÇOS DE ESGOTOS E AGUA POTÁVEL PARA 

ATENDER. AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPÕEM A COMEATANTE. 

VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES. CONTA DOS A PARTIR DA DATA DE SUA A SSINMURA, COM 
EXAME ANUM, POR PARTE DA CONTRAIANTE 

RASE LEGAL: LEI N° 866M3 EM  WA  RED/VC:AO AI  UAL.  

DATA DA ASSINATURA: 02 DE JANEIRO DE 2020 

ARACAJU, II DE FEVEREIRO DE 2020 

TERESA  VIRGINIA  VALENÇA DE MENEZES 

Republicado por incorreção 
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Zimbra 	 estersgial.se.leg.br  

Extrato do Contrato n°005/2020 

De : Maria Ester Dantas Santos 
idesters@al.se.leg.br> 

Assunto : Extrato do Contrato no 005/2020 

Para : Valtencira@al.se.gov.br  

Qua, 04 de mar de 2020 12:53 

01  anexo  

Val.  
Segue em anexo o Extrato do Contrato n° 005/2020 - Deso 
Att. Ester 

Ext. Contrato no 0052020 Companhia de Saneamento de Sergipe 
DESO.odt 
38  KB  

Immo/Avebniainotsoleg.br/h/printinessage?idoM-33I833tz=Ainerica/Araguaina 	04/03/2020 
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