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TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0112016 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CEB DISTRIBUiÇÃO S.A. E A SECRETARIA DE 
ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL 
SEDESIDF. 

A CEB DISTRIBUiÇÃO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 07.522.669/0001-92, constituída como 
subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília - CEB, concessionária do serviço público 
de distribuição de energia elétrica, nos termos do Contrato de Concessão nO 66/1999 da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com sede no SAI - Setor de Áreas Públicas, Lote C 
Brasília, Distrito Federal, doravante denominada CEB-D, de um lado, e de outro, SECRETARIA DE 
ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEDES/DF, inscrito no 
CNPJ/MF sob n° 03.636.479/0001-45, neste simplesmente denominado CONSUMIDOR, 
representadas, ambas as partes, por aqueles que firmam, em seu nome, o presente instrumento, 
em conformidade com a Resolução Normativa n° 414 de 09/09/2010, da Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL e subsidiariamente às disposições da Lei n° 8.666 de 21/06/1993, a que 
se vincula o presente, têm justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da vigência do Contrato ora aditivado, por 12 
(doze) meses, a contar de sua assinatura (de 30/09/2016 a 30/09/2017), podendo ser prorrogado 
por até 60 (sessenta) meses em conformidade com Art. 57, inciso 11 da Lei n° 8.666/93, bem como 
alterar a Cláusula Oitava do Contrato, itens "1" e "3", que seguirá com o seguinte texto: 

1.	 Este contrato está vinculado ao Termo de Inexigibilidade de Licitação publicado no DODF nO 
182, de 26/09/2016, pág. 36, cuja autorização decorre do Processo nO 370.000.443/2016, no 
âmbito da CONTRATANTE"; 

3.	 As despesas com a execução do presente CONTRATO estão limitados à importância global 
estimada de R$ 171.280,68 (cento e setenta e um mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e 
oito centavos), correrá à conta de Fonte de Recurso de Despesa - Código 100, Programa de 
Trabalho 0412.2600.18517.0062, Natureza da Despesa 339039, conforme Nota de Empenho 
nO 2016NE00234 de 23/09/2016, no valor de R$ 57.093,56 (cinquenta e sete mil, noventa e 
três reais e cinquenta e seis centavos) para este exercício. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato ora aditado, naquilo que não 
conflitarem com o presente Instrumento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE a publicação do Extrato do presente Termo Aditivo no Diário Oficial, 
conforme o dispõe o parágrafo único do art. 61, da Lei nO 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro de Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo Aditivo. 

E assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 02 (duas) vias de um só teor e efeito, 
perante as testemunhas abaixo assinadas, que, desde já consideram abonadas em juízo ou fora dele, 
obrigando-se por si e seus sucessores a fazê-lo cumprir nos termos e condições estipuladas. 

Brasília, 09 de novembro de 2016 

PELA CEB-D: 

PELO CONSUMIDOR: 
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'\ FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

CPF: 042.459.541-91 - RG: 273.988 SSPIDF 
SECRETÁRIO DE ESTADO - RESPONDENDO 

Testemunhas 

-~-~~ 
HELENA MARIA MOTA DE BRITO LíGIA COSTA COELHO 

CPF: 182.937.351-04 - RG: 654.278 CPF: 659.099.331-91 - RG: 1.597-703
SSPIDF SSPIDF 


