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CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 
O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA (SEEC/DF), com sede
nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.394.684/0001-53, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por ANDERSON FABRÍCIO DE ALCÂNTARA,
portador da cédula de iden dade RG nº 1442162, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº
806.190.611-20, na qualidade de Subsecretário de Compras Governamentais - Subs tuto, nos termos
das atribuições previstas no ar go 31 do Decreto n.º 32.598, de 15 de dezembro de 2010, nos termos
de autorização prevista no ar go 1º do Decreto Nº 42.489, de 09 de setembro de 2021 e conforme
delegação de competência prevista na Portaria Nº 235, de 30 de Agosto de 2021, em conformidade
com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito
Federal e, de outro lado, a empresa INTERATIVA FACILITIES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
05.058.935/0001-42, com sede e domicílio no Setor de Indústrias Bernardo Sayão - SIBS, Quadra 02,
Conjunto E, Lote 01, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, CEP nº 71.736-205, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por IZAIAS JUNIO VIEIRA, portador da cédula de
iden dade RG nº 1.882.960 - SSP/DF e CPF/MF nº 852.336.331-91, na qualidade de Sócio -
Administrador, conforme Vigésima Alteração e Consolidação Contratual (fls. 4/9 - 72626135),
celebram o presente Termo, com fulcro na Lei Federal nº 8.666/1993, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Re ficar a data final e os valores dispostos no item 2.2 da Cláusula Segunda do 3º Termo Adi vo ao
Contrato nº 40235/2019 (74490057), para fazer constar a revisão contratual até a data da prorrogação
de vigência, conforme a seguir:

2.2 - Conceder adicional de insalubridade em conformidade com as
planilhas de custos e formação de preços (66561243 - 66561400), por meio
de revisão contratual, conforme orientação jurídica proferida na Nota
Jurídica N.º 299/2021 - SEEC/GAB/AJL/ULIC (66707466), nos limites
estabelecidos no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT) (fls. 26 a 46 - 63945932), resultando nos consolidados dos períodos
a seguir:

a) Revisão dos valores constantes no 1º Termo Adi vo ( 42282677), para
o período de 01/07/2020 a 31/12/2020, que passará o valor do
contrato de R$ 11.054.743,21 (onze milhões, cinquenta e quatro mil
setecentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos) para o montante
de R$ 13.187.479,38 (treze milhões, cento e oitenta e sete mil
quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos). O acréscimo
corresponde a aproximadamente 19,29% no valor anual do contrato,
sendo que o valor devido para pagamento correspondente será de R$
1.066.368,08 (um milhão, sessenta e seis mil trezentos e sessenta e oito
reais e oito centavos), conforme detalhamento a seguir: 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66829/exec_dec_32598_2010.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/a1cdd118589a44b0a69e560cd8c69906/Decreto_42489_09_09_2021.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/f75fecfe9fe349a3b489f2a6f41cfc23/Portaria_235_30_08_2021.html


b) Revisão dos valores constantes no 1º Termo de Apos lamento
(60246738), para o período de 01/01/2021 a 04/12/2021, que passará o valor
do contrato de R$ 11.479.708,78 (onze milhões, quatrocentos e setenta e
nove mil setecentos e oito reais e setenta e oito centavos) para o
montante de R$ 13.743.226,27 (treze milhões, setecentos e quarenta e
três mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos). O acréscimo
corresponde a aproximadamente 19,72% no valor anual do contrato,
sendo que o valor devido para pagamento correspondente será de R$
2.100.041,23 (dois milhões, cem mil quarenta e um reais e vinte e três
centavos), conforme detalhamento a seguir: 



c) Portanto, resta consolidado que o valor devido para fins de pagamento
da revisão de preços, correspondente ao período de 01/07/2020 a
04/12/2021, será de R$ 3.166.409,31 (três milhões, cento e sessenta e seis
mil quatrocentos e nove reais e trinta e um centavos).

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo entra em vigência a partir da sua assinatura.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas a que se refere o 3º Termo Adi vo ao Contrato
(74490057).

 

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 
A eficácia do CONTRATO fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração,
na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro no livro próprio da
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.

 

 

Pela CONTRATADA:



 

 

IZAIAS JUNIO VIEIRA 
Sócio - Administrador

 

 Pelo DISTRITO FEDERAL:

 

ANDERSON FABRÍCIO DE ALCÂNTARA
Subsecretário de Compras Governamentais - Substituto

 

Documento assinado eletronicamente por Izaias Junio Vieira, Usuário Externo, em 02/12/2021,
às 09:54, 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 ANDERSON FABRÍCIO DE ALCÂNTARA -
Matr.0127076-1, Subsecretário(a) de Compras Governamentais substituto(a), em 02/12/2021,
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