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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. A AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO
FEDERAL – ADASA/DF, doravante denominado APOIADOR, autarquia especial, com sede social localizada
no Setor Ferroviário - Parque Ferroviário de Brasília – Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja, Ala
Norte, CEP nº 70.631-900, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.007.955/0001-10, neste ato
representada, nos termos do disposto no inc. VI do art. 23 da Lei – DF nº 4.285, de 26 de dezembro de
2008, por seu Diretor-Presidente, Raimundo da Silva Ribeiro Neto, matrícula nº 278.290-1, portador da
OAB/DF nº 3.971, e CPF nº 116.670.871-34, residente nesta capital, nomeado pelo Decreto s/nº de 03 de
novembro de 2020, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 134-A, de 03 de novembro de 2020,
em cumprimento à decisão da Diretoria Colegiada da Adasa, tomada em reunião realizada em 29 de
setembro 2021, conforme o Extrato de Decisão da Diretoria nº 241/2021 (doc. sei nº 71708174), com
respaldo em manifestação favorável da Assessoria Jurídico-Legisla�va da Adasa, consignadas na Nota
Jurídica N.º 83/2021 - ADASA/AJL (67200505) e no Despacho - ADASA/AJL (70256574); e, de outro lado,
a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO, sediada no Setor de Autarquias Sul - Quadra
04 – Lote 09/10 – Bloco A – Salas 939/940 – Edi�cio Victória Office Tower – Brasília - DF, CEP: 70070-
938, inscrita no CNPJ nº 03.657.354/0001-00, de agora em diante denominada PROMOTORA, aqui
representada por Sílvio Humberto Viana Diniz, brasileiro, portador do CPF n° 317.677.291-20.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. Aquisição de Cota e, em contrapar�da, a ABAR disponibilizará estande de 30m2,
em localização privilegiada, na área de Exposição Comercial durante a realização do “XII Congresso
Brasileiro de Regulação" e na 6.ª Expo/ABAR, a ser realizado no período de 10 a 12 de novembro de
2021, em Foz do Iguaçu/PR.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PROMOTORA

3.1. A PROMOTORA deverá fornecer o �tulo de 01 (uma) COTA OURO ao apoiador com os
seguintes bene�cios:

* Estande de 30m² com Montagem Básica;

* 20 inscrições para o evento;

* 20 credenciais de expositor;



* Citação do nome da ADASA na cerimônia de Abertura do evento;

* Inclusão da logomarca da ADASA em sinalização interna e externa do evento;

* Inclusão da logomarca da ADASA no Website do evento, com hiperlink para o site da
Agência;

* Envio de 02 (dois) email-marke�ng para o mailing do evento(material fornecido pela
Agência);

* Inserção de material impresso da agência (fornecido pela agência) na pasta dos
par�cipantes;

* Inserção da logomarca da Agência em material impresso do evento (bloco de
anotações)

Parágrafo Primeiro - Serão de responsabilidade da PROMOTORA, a montagem e desmontagem do espaço
e a conduta de sua equipe de trabalho bem como a u�lização de todo o material necessário, tais como:
elétrico, eletrônico, de marcenaria, de serralheria e quaisquer outros.

Parágrafo Segundo - Será de responsabilidade da PROMOTORA a segurança e o perfeito funcionamento
de todo e qualquer equipamento exposto na 6.ª EXPOABAR 2021, seja na fase de instalação,
permanência ou desmonte final do evento;

Parágrafo Terceiro - Em caso de descumprimento das obrigações por qualquer das partes, fica
estabelecida multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado. A PROMOTORA fica
desobrigada a devolver os valores em caso de desistência do APOIADOR.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PRODUTOS A SEREM COMERCIALIZADOS

4.1. O APOIADOR poderá demonstrar e vender seus produtos, materiais e equipamentos,
ficando sob sua responsabilidade quaisquer tributos e encargos sociais devidos.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RECISÃO E MULTAS

5.1. A rescisão do presente Contrato, por inicia�va de quaisquer das PARTES, ensejará na
cobrança de multa, a �tulo de indenização à PARTE contrária, conforme segue:

I - Mais de 180 dias do evento – Isento de multa;

II - A 150 dias do evento – Multa de 40% do valor do contrato;

III - A 120 dias do evento – Multa de 50% do valor do contrato;

IV - A 90 dias do evento – Multa de 60% do valor do contrato;

V - A 60 dias do evento – Multa de 70% do valor do contrato;

VI - A 30 dias do evento – Multa de 100% do valor do contrato.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO EVENTO

6.1. Na hipótese de o EVENTO ser cancelado ou alterado para data e local diversos dos aqui
contratados, a PROMOTORA poderá oferecer nova data e/ou novo local para a realização do mesmo,
ficando pactuado, contudo, que o APOIADOR, a seu livre e exclusivo critério, poderá aceitar ou não a
nova data e/ou o novo local para a realização do EVENTO. Caso o APOIADOR não aceite a nova data e/ou
o novo local para a realização do EVENTO, a PROMOTORA compromete-se a res�tuir integralmente ao
APOIADOR os valores pagos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação do
APOIADOR quanto à não aceitação da alteração do EVENTO.

Parágrafo Único - Na hipótese de o EVENTO, por qualquer mo�vo não se realizar, a PROMOTORA se
compromete a devolver ao APOIADOR, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação



de reembolso do APOIADOR, o valor total pago, devidamente corrigido com base na variação do IGP-M,
calculada deste a data do pagamento até a data efe�va da devolução.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DA COTA

7.1. Pela aquisição da cota descrita na cláusula 3ª, o APOIADOR pagará à PROMOTORA, a
importância total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser paga na seguinte forma: R$
23.340,00 (vinte e três mil trezentos e quarenta reais), como crédito referente à TAXA EXTRA ins�tuída na
Assembleia Geral Ordinária de 26/04/2017, a qual é devida apenas nos anos em que a Associação realiza
o Congresso Brasileiro de Regulação e foi paga pela Adasa em março de 2021 e o restante R$
26.660,00 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta reais), após o evento.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será realizado através de depósito na Caixa Econômica Federal,
agência 0647, conta corrente 2911-7, operação 003 em nome da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS
DE REGULAÇÃO - ABAR, cabendo à PROMOTORA emi�r o respec�vo Recibo de Quitação ao APOIADOR,
para nada mais reclamar a qualquer �tulo ou pretexto.

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS

8.1. Os recursos para o custeio das despesas serão custeadas por meio do Programa de
Trabalho: 04.131.6210.3678.6036 – Realização de Eventos,  Natureza de Despesa: 33.90.39 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

 

9. CLÁUSULA NONA – DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

9.1. Não se estabelece, por força do presente contrato, nenhum vínculo emprega�cio entre o
APOIADOR e o pessoal u�lizado, empregado/subcontratado ou terceiro relacionado à PROMOTORA,
cabendo a esta úl�ma todas as responsabilidades trabalhistas, securitárias, previdenciárias e fiscais,
inclusive aquelas decorrentes de modificações na legislação em vigor, rela�vamente aos seus
empregados/subcontratados ou terceiros envolvidos na execução do presente contrato, vinculados direta
ou indiretamente à PROMOTORA, devendo esta reembolsar ao APOIADOR, no prazo de 10 (dez) dias da
comunicação, quaisquer despesas que este tenha sido obrigado a efetuar em decorrência de reclamações
trabalhistas, ações judiciais diversas e processos administra�vos, de qualquer natureza, inclusive os
rela�vos a acidente do trabalho, promovidos pelas pessoas mencionadas nesta Cláusula, devendo todos
os valores ser devidamente corrigidos com base no INPC-IBGE, desde a data do desembolso pelo
APOIADOR até a data do pagamento pela PROMOTORA.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

10.1. O prazo de duração do contrato será de 06 (seis) meses consecu�vos e ininterruptos, a
contar da data de sua assinatura.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

11.1. O presente contrato está fundamentado nos termos do art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93
e da Lei 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Os termos e disposições deste contrato prevalecerão sobre quaisquer outros
entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, expressos ou implícitos, referentes às condições
estabelecidas, não se responsabilizando, em consequência, as partes por quaisquer ajustes estabelecidos
por seus empregados, representantes, intermediários e outros que não constem das cláusulas do
presente instrumento.



Parágrafo Primeiro - Em caso de divergência entre o disposto neste Contrato e nas propostas comerciais,
prevalecerá sempre o aqui ajustado.

Parágrafo Segundo - Em qualquer ação que o APOIADOR venha a responder perante terceiros por
obrigações ou responsabilidades que, por força deste Contrato, caibam à PROMOTORA, o APOIADOR
poderá acionar regressivamente a PROMOTORA. A PROMOTORA desde já se compromete a aceitar a sua
denunciação à lide, ficando, no entanto, livre para apresentar a sua própria defesa contra a respec�va
ação.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao
cumprimento do presente Contrato.

13.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Instrumento, o qual
depois de lido vai assinado pelo(s) representante(s) da PROMOTORA e do APOIADOR e por 02 (duas)
testemunhas, através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756,
de 16 de Setembro de 2015.

 

RAIMUNDO RIBEIRO

Diretor-Presidente da Adasa

APOIADOR

 

SILVIO DINIZ

Secretário-Execu�vo Financeiro

 Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR

PROMOTORA

 

FUSAO NISHIYAMA

CPF: 149.861.401-91

TESTEMUNHA

 

THAÍS LOPES S. PEREIRA

CPF: 783.479.805-78

TESTEMUNHA

                      

Documento assinado eletronicamente por THAÍS LOPES SEIXAS PEREIRA - Matr.0271995-9,
Testemunha, em 25/10/2021, às 12:13, 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.

Documento assinado eletronicamente por FUSAO NISHIYAMA - Matr.0266967-6,
Coordenador(a) de Licitações e Contratos, em 25/10/2021, às 12:16, 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.



Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO -
Matr.0278290-1, Diretor(a)-Presidente da Agência Reguladora de Águas,Energia e
Saneamento Básico do Distrito Federal, em 25/10/2021, às 17:51, 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.

Documento assinado eletronicamente por SILVIO HUMBERTO VIANA DINIZ, Usuário Externo,
em 26/10/2021, às 14:13, 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= 72671226 código CRC= FA525BA8.
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