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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Administração da Frota

Gerência de Cadastro e Registro

 

Relatório Circunstanciado n.º 3/2022
- SEEC/SUCORP/COGEF/DIAF/GECAR Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2022.

 

PROCESSO Nº: 00040-00022212/2019-17

CONTRATO Nº : 40099/2019 - SEEC/DF e CASEB

ASSUNTO: Pagamento de fatura CAESB - Contrato n. 40099/2019- SEEC/DF e CAESB

 

A) O objeto

O Contrato tem por objeto prestação de forma con�nua, dos serviços públicos de abastecimento
de água tratada e esgotamento sanitário necessários ao funcionamento das instalações da
Coordenação   de Gestão da Frota, localizado na SGON Quadra 05, lote 23; iden�ficador n. 13044-
3. 

B) Nome da Empresa contratada

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB

Razão Social: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB

CNPJ: 00.082.024/0001-37

C) Data da contratação: 2

9 de novembro de 2019 (DODF nº227, pg 54).

 

D) Fundamentação legal da contratação – Modalidade de Licitação

O presente Contrato fundamenta-se na jus�fica�va de dispensa de licitação constante do Projeto
Básico, com fulcro no ar�go 24, inciso VIII e demais disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações, no Parecer nº 1.092/2009-PROCAD/PGDF (fls. 103 A 112), NA Lei Distrital
nº 442, de 10 de maio de 1993, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 26.590, de 23 de fevereiro
de 2006, no Contrato de Concessão nº 01/2006, da Agência Reguladora de Águas do Distrito
Federal – Adasa e nas demais normas legais regulamentadoras.

 

E) Necessidade e jus�fica�va da licitação

Considerando que os serviços de prestação de forma con�nua de água tratada e esgotamento
sanitário são imprescindíveis ao funcionamento do poder público e que a CAESB – COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, na condição de única concessionária do Distrito
Federal autorizada a prestação desse serviço nesta capital e criada exclusivamente para este fim,
resta configurada a inviabilidade de contratação de outra empresa, visto que, esta é a única a
oferecer o objeto em questão.
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F) Área de abrangência do Contrato

Instalações da Coordenação de Gestão da Frota, iden�ficador n. 13044-3, localizado na SCON
QUADRA 5, LOTE 23. 

 

G) O valor contratual:

Valor anual es�mado no contrato: R$ 614.733,64 (seiscentos e quatorze mil, setecentos e trinta
três reais e sessenta e quatro centavos)

Valor mensal es�mado no contrato: R$51.227,80(cinquenta e um mil, duzentos e vinte e sete reais
e oitenta centavos).

 

H) Valor Gasto

Valor mensal referente ao período de fevereiro, valor R$7.243,26 (sete mil duzentos e quarenta e
três reais e vinte e seis centavos) - FATURA 4212/5 (79619937), vencimento em 20/02/2022 (
iden�ficador 130443).

I) DINÂMICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO PELO EXECUTOR:

o acompanhamento e fiscalização são feitos a par�r das faturas emi�das mensalmente, solicitação
de manutenção sempre que há suspeita de vazamentos ( as instalações são precárias) e uso
consciente. 

 

J) O cumprimento integral das obrigações previstas em Edital de Licitação, proposta comercial e/ou
contrato pelo Contratado

Não houve registro de ocorrência para este mês. Serviço prestado com qualidade e a contento, em
estrita conformidade com as condições contratuais,  sem qualquer prejuízo ao interesse da
Administração Pública contrante. 

 

 K) As eventuais concorrências relacionadas à apresentação de documento e/ou cer�dões das faturas

As faturas para pagamento, foram disponibilizadas via Sistema Eletrônico de Informações
(79619937) ao executor na presente data, para confecção deste Relatório e do respec�vo Atesto.

 

L) As possíveis falhas a serem apontadas na contratação e que foram detectadas ao longo da execução
do Contrato, para melhor ajustamento do mesmo e atendimento ao fim Contratado, em observância
aos princípios da eficiência e do interesse público, com a apresentação de novo Projeto Básico para
nova licitação, caso necessário

Nesse período não houveram falhas nem alterações no aludido Contrato, permanecendo as
condições informadas anteriormente.

 

M) Eventuais ocorrências

Sem ocorrências

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=90244491&id_procedimento_atual=37991218&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022359&infra_hash=c65a45d515d1b60bbf0dc50839e0cc285c4895c144fddab9fa67812ebc671866
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=90244491&id_procedimento_atual=37991218&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022359&infra_hash=c65a45d515d1b60bbf0dc50839e0cc285c4895c144fddab9fa67812ebc671866


09/02/2022 15:13 SEI/GDF - 79706513 - Relatório Circunstanciado

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=90339730&infra_sistema=1… 3/3

 

N) As sugestões de medidas a serem adotadas pela SUAG para melhor acompanhamento e fiscalização
dos contratos pelo Executor

O contrato observa atentamente aos princípios da eficiência e do interesse da Administração
pública.

 

 

Edivânia Gomes de Oliveira

Executora

279-537-x

Documento assinado eletronicamente por EDIVÂNIA GOMES DE OLIVEIRA - Matr.0279537-X,
Gerente de Cadastro e Registro, em 09/02/2022, às 15:00, 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= 79706513 código CRC= 4EEA149A.
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