Companhia Imobiliária de Brasília

NUCCA/GERAT/DIRAF

COUT.RATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
N,B/2018, QUE ENTRE 'Si'ÊÂZEU'Ã CÓiÜHÁiiÜÃ
IMOBILIÁRIA

DE BRASÍLIA-TERRACAP

E COMUNIX

TECNOLOGIA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. NA
FORMA ABAIXO:

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASiLIA -- TERRACAP,
A COMPANHIA
Empresa
Pública, com sede no Setor de Administração Municipal, Bloco "F", Edifício TERRACAP.
nesta Capital, inscrita na Junta Comercial do Distrito Federal sob o n9 5350000034-8. CNPJ
ne 00.359.877/0001-73,

doravante denominada

simplesmente CONTRATANTE.

neste ato

representada por seu Presidente, JÜLIO CESAR DE AZEVEDO REIS, engenheiro
agrimensor, casado, portador da Carteira de Identidade n9 M7.470.861-SSP/MG e do CPF
n9 058.768.636-70por seu Diretorde Comercialização e de Novos Negócios Respondendo
cumulativamente pela Diretoria de Administração e Finanças, RICARDO HENRIQUE

SAMPAIO SANTIAGO, engenheiro florestal, divorciado, portador da Carteira de Identidade
431.943-SSP/DF e do CPF n9 144.999.591-87, ambos brasileiros. residentes e

domiciliadosnesta Capital, assistidos pela Advogada Geral da Advocacia e Consultoria
Jurídica, ANDREA SABOIA FONSECA, brasileira,solteira,
solteira,aGvoaada
advogada,portadorada
OAB/DF n' 23.214 e do CPF no 909.438.051-04 residente e domiciliada também nesta
Capital,que assinaem conjunto,
Internoda
conjunto, por
por força
força do
do Artigo
Artigo 99
99 do
do Regimento
em conformidade
TERRACAP, em
conformidade com a Decisão
Decisão n9
ng 1.312ada Diretoria
Diretoria Colegiada da

TERRACAP. em sua 2964' Sessão, realizadaem 03/12/2014,
que homologouo
resultado

da Licitação

Pública,

na modalidade

de Pregão

Presencial

n9 08/2013-

CPLIC/TERRACAP, e Decisão n' 284 da DIRET, Sessão 3243', datada de 25/05/2018.e
de outrolado,e de outrolado, COMUNIXTECNOLOGIA E SOLUÇOES CORPORATlyAS

LTDA, com sede na CNB 03 Lote 05/06, sala 601 a 607, Taguatinga -- Brasília/DF, inscrita
no CNPJ sob o n' 11.387.411/0001-06,doravante denominada CONTRATADA. neste ato
representada por RAPHAEL LEONARDO ESTANISLAU NEVES, solteiro, empresário
portador da Carteira de Identidade n' 1.506.835 SSP/DF e do CPF no 636.133.601-87. e

LUIS CLAUDIO TIVERON, casado, empresário. portador da Carteira de Identidade
n'' 010.326/CRC/DF
010.326/CRC/DF e
e do
do CPF
CPF n' 417.172.011-72, ambos brasileiros. residentes e
domiciliados nesta Capital, tendo em vista o constante do Processo Administrativo
n' 111.001 .646/2012 -- TERRACAP, resolvem firmar presente contrato. mediante as

cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
Dor objeto a prestação de serviços de atendimento
Este contrato
contrato tem
tem por
e-mail.
multimídia (telefone, e-mail, fax, internet, web chat) ee presencial visando prover
TERRACAP de operações especializadas nas áreas de relacionamento com cidadãos e
Ouvidoria, mediante atendimento receptivo e ativo
ativo, incluindo a disponibilização de
infraestrutura física e tecnológica, procedimentos de mon toração e gestão de operações
solução completa de telefonia e atendimento multimédia- DAC(Distribuidor Automático de
Chamadas), URA (Unidade
(Unidade de
de Resposta Audível) com integração CTI (Compus
baseada
Telephony Integration) e baseada na plataforma Vo IP (Voz sobre IP),
automatizadas de recepção e envio de fax/e-mail. conforme especificado no
Referência.
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Parágrafo Primeiro Da Forma e Regime de Execução
Os serviços ora contratados serão executados sob a forma de Empreitada por
Preço Global, conforme previsto no artigo 6', Inciso VIII. da Lei no 8.666/1993.

Parágrafo Segundo -- A CONTRATADA deverá executaro contratocom

estrita observância ao que dispõe o Pregão Presencial no 08/2013, seus anexos, o Termo
de Referência, sua proposta, os termos deste contrato e os demais elementos constantes
do Processo Administrativon9 111.001.646/2012-TERRACAP,que integramo presente
instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA Das Obrigações das Partes
DA CONTRATADA
As obrigações da CONTRATADA são as especificadas no Termo de
Referência e no Edital, além das constantes dos itens seguintes:

1) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidadecom as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas
em razão da natureza do objetocontratado;

2) Aceitar, quando necessário. a modificaçãodo valor contratual,em

decorrência de acréscimo ou diminuiçãoquantitativado seu objeto, nas mesmas condições
deste contrato, limitados os acréscimos ou supressões obrigatórios das quantidades
origináriasem até 25% (vintee cinco por cento), nos termos do parágrafo primeiro,artigo
65, da Lei n9 8.666/93.
3) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela TERRACAP.
reclamações se obrigam a atender prontamentel

cujas

4) Atender prontamenteàs reclamações feitas pelo executordo contrato,

incluindoas que implicarem
na substituiçãode empregadosou prepostosque
apresentarem comportamentosincompatíveis com os trabalhos desenvolvidos nas
dependências da CONTRATANTE.

5) Atender rigorosamente as especificações e cumprir os prazos definidos no
Termo de Referência.

DA CONTRATANTE
As obrigações da CONTRATANTE são as especifica.
Referência e no Edital. além das constantes dos itens seguintes:

1) Comunicar à CONTRATADA, o mais prontamente
anormalidade observada na prestação dos serviçosl
2) Acompanhar a execução dos sewiços
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Agência de Desenvolvimento do DístHtoFederal

3) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência em desacordo
com o cumprimento das obrigações assumidasl
4) Cumprir com os compromissos financeiros assumidos com a

CONTRATADA;

5) Designar servidor como executor do contrato

CLÁUSULA TERCEIRA -- Do Valor
O valor do presente contrato é de R$ 1.567.759,15 (um milhão, quinhentos e

sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos).
Parágrafo

Unico

- Os preços ora contratados

poderão ser repactuados.

visando a adequação aos novos preços de mercado, desde que seja observado o
interregno mínimo de um ano e a demonstração analítica da variação dos componentes dos
custos do contrato. devidamente justificada.

CLÁUSULA QUARTA Da Dotação Orçamentária
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do

Programa de Trabalho 23.122.6001.8517.9763 -- Manutenção de Serviços Administrativos
Gerais da Companhia Imobiliáriade Brasília, Classificação Económica 3390.39 -- Outros
Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUINTA Das Disposições Gerais
Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato será dirigidoà Presidência
da TERRACAP, a quem caberá o deferimentoou não do pedido.
Parágrafo Primeiro -- É facultadoa TERRACAP figurarde modo padronizado
ou opcional nas listas telefónicas oficiais, observadas as regras de figuração definidas na
regulamentação em vigor.

Parágrafo Segundo -- A CONTRATADA
deverá abster-se de quaisquer
iniciativas que impliquem ónus para a TERRACAP, se não previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA -- Da Vigência
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser

prorrogadoaté o limitede 48 (quarentae oito) meses, nos termosdo artigo57 da Lei n'
8.666/1993.
CLÁUSULA SÉTIMA - Do Pagamento

O pagamento dos serviços ora contratados será efetuado mensalmente.

mediante apresentação de fatura. creditado em conta corrente, em nome da
CONTRATADA,

junto ao BANCO

DE BRASÍLIA

S/A -

BRB,

ou em outi

bancária no caso de a CONTRATADA se enquadrar em uma das hipóteses
Artigo 6' do Decreto Distrital n' 32.767/201 1, em até 15 (quinze) dias úteis,

data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devgjdqmenteatestada pelo
contrato.
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Parágrafo Primeiro - As faturas deverão vir acompanhadas das certidões
negativas exigidas pela legislação em vigor, sob pena de o pagamento da fatura ficar
suspenso até o cumprimento da exigência em causa.

Parágrafo Segundo - A fatura/nota fiscal deverá ser encaminhada juntamente

com carta endereçada à Divisão de Atendimento ao Cliente - DIATE/PRESI, Orgão
responsávelpela conferenciada fatura e do relatóriode disponibilidade
de serviços, bem
como pela liberaçãodo atestado de execução dos serviços.

Parágrafo Terceiro -- Os documentosde cobrança,rejeitadospor erro ou

incorreção no preenchimento,serão formalmenteenviados à CONTRATADA, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua apresentação.
Parágrafo Quarto -- Os documentos de cobrança, escoimados das causas

que motivaram a rejeição, deverão ser reapresentados no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis

Parágrafo Quinto - Havendo rejeição da notafiscal/fatura,motivada por erro
ou incorreção,o prazo de pagamentopassará a ser contabilizadoa partirda data de sua
reapresentação.
Parágrafo Sexto - A TERRACAP não autorizará nenhum pagamento à
CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que porventura Ihe tenha sido aplicada
ou, ainda, enquanto não tenha sido indenizado o dano provocado.

Parágrafo Sétimo - Nessas hipótesesa TERRACAP efetuará a

retenção/desconto do valor da multa na seguinte ordem: 1) no valor da garantia depositadas
2) no valor das parcelas devidas à CONTRATADAS e, 3) mediante procedimento
administrativo ou judicial de execução.

Parágrafo Oitavo - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA

enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que Ihe for imposta, em virtude de

penalidadeou inadimplência,
sem que isso gere direitoao pleitode reajustamento
de
preços ou correção monetária,quando for o caso.

Parágrafo Nono - Caso haja multa por inadimplementocontratual,essa será

descontada do valor total do contrato.

CLÁUSULA OITAVA Das Penalidades e Multas
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do
contrato, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto n' 26.851/2006
alterações posteriores, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas
nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002.

Parágrafo Unico -- A critério da CONTRATANTE poderão,.)ta
e
aplicadas as demais penalidades a que se referem os artigos81, 86,
lo'

incisos e parágrafo, da Lei ng 8.666/1993 e o artigo 7' da Lei n9 l0.520/20Í)

g

!'
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CLÁUSULA NONA - Da Garantia Contratual
Obriga-se a CONTRATADA a recolher na assinatura deste contrato, como
garantia da execução do objeto contratado, importância correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor deste instrumento,em títulos da dívida pública, seguro garantia, fiança
bancária ou em dinheiro mediante guia a ser fornecida pelo Núcleo de Contratos e
Convênios Administrativos - NUCCA, nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993.
Parágrafo

Unico -- A garantia ora prestada pela CONTRATADA

será liberada

ou restituídaapós a execuçãodo objetocontratado,uma vez expedidoo Termo de
RecebimentoDefinitivo.Quando em dinheiro,será corrigidapelo Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna - IGP-DI.

CLÁUSULA DECIMA - Da Rescisão Contratual
A CONTRATANTE

poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses

autorizadas pelo artigo 79, inciso 1, da Lei ne 8.666/1993, justificando o motivo e

asseguradoà CONTRATADA o direitoao contraditório
e à ampladefesa,sujeitando-se
a

CONTRATADA às consequências determinadas pelo artigo 80 do mesmo diploma legal.
sem prejuízodas demais sanções estabelecidas neste contrato.
Parágrafo

Unico

- O contrato será

rescindido

independentemente

de

interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à contratada direito a indenização de

qualquerespécie.nos casos previstosnos artigos77 e 78, incisosl a XVll da Lei ng
8.666/1993,observadas as disposições do $ 2' do artigo 79 da mesma lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Dos Casos Omissos
Os casos omissos serão dirimidos pelos ditames da Lei n9 8.666/1993
legislação aplicável ao presente.

CLAUSULADECIMA SEGUNDA

Do Acompanhamento e da Fiscalização

O Presidente da TERRACAP designará, por portaria, empregado e seu
substitutoque terão a incumbência de supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução
do presente contrato, na forma do artigo67, caput, da Lei n' 8.666/1993.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA Da Publicação
O presente Contrato será
responsabilidade da TERRACAP.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -- Do Foro
É competente o foro de Brasília, Distrito Federal para dirimir quaisquer
dúvidas decorrentes da execução deste contrato

E, por estarem assim justos e de acordo, assinam o presente em 03 (três) vias
de igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas, que
também assinam.

"Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060".Decreto n' 34.031, de 12 de
dezembro de 2012"

de 2018

Brasíli:Í-DJ

P/CONTRATANTE

RICARDO HÊNRIQUE
D retor de Codercializaéãl
Respondendo cumul;

.IO SANTIAGO

Novos Negócios
:la DIRAF

P

ANDREA

/!Pdogada-Geral

P/CONTRATADA

P@- u«.««.,m*'L

kÃPHAEL LEONARDO ESTANISLAU NEVES
Representante Legal

'{

q..,},'.&-= F-..

LUIS CLÁUDIO TIVERON
Representante Legal
TESTEMUNHAS
1. LEONARDO JOSÉ MARTINS MENDES
2. FRANCISCA

LIVEIRA

Z:\2018\CONTRATOS\PRESA\CONTRATO ATENDIMENTO CALL CENTER-DIATE-PRESl-PREGÃO

FFSO.doc

8-2013-PROC 111001646-2012
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

NUCCA/GERAT/DIRAF

PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 01/2019
AO CONTRATO Nº 23/2018, DATADO DE
12/06/2018, QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIATERRACAP E COMUNIX TECNOLOGIA E
SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, empresa pública, com sede no Setor de Administração Municipal, Bloco "F", Edi cio
TERRACAP, nesta Capital, inscrita na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 5350000034-8, CNPJ
nº 00.359.877/0001-73, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada
por seu Presidente, GILBERTO MAGALHÃES OCCHI
, advogado, portador da Carteira de Iden dade nº
3.434.955-3 – SSP/SE e do CPF nº 518.478.847-68, e pelo Diretor de Administração e Finanças,
EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES
, advogado, portador da Carteira de Iden dade nº
1.769.170 – SSP/PB e do CPF nº 992.680.864-68, ambos brasileiros, casados, residentes e domiciliados
nesta Capital, conforme Decisão nº 273/2019, da Diretoria Colegiada da TERRACAP, Sessão 3343ª,
realizada em 14/06/2019, e de outro lado, COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS
LTDA, com sede na CNB 03 Lote 05/06, sala 601 a 607, Tagua nga – Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob
o nº 11.387.411/0001-06, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
RAPHAEL LEONARDO ESTANISLAU NEVES
, solteiro, empresário, portador da Carteira de Iden dade
nº 1.506.835 SSP/DF e do CPF nº 636.133.601-87, e LUIS CLÁUDIO TIVERON
, casado, empresário,
portador da Carteira de Iden dade nº 010.326/CRC/DF e do CPF nº 417.172.011-72, ambos brasileiros,
residentes e domiciliados nesta Capital, tendo em vista o constante do Processo Administra vo nº
00111-00003189/2019-07 - TERRACAP/SEI, resolvem ﬁrmar o presente termo, mediante as cláusulas
seguintes:

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este termo tem por ﬁnalidade aditar o Contrato nº 23/2018, datado de 12/06/2018, cujo
objeto é a prestação de serviços de atendimento mul mídia (telefone, e-mail, fax, internet, web chat)
e presencial, visando prover a TERRACAP de operações especializadas nas áreas de relacionamento
com cidadãos e Ouvidoria, mediante atendimento recep vo e a vo, incluindo a disponibilização de
infraestrutura sica e tecnológica, procedimentos de monitoração e gestão de operações, solução
completa de telefonia e atendimento mul mídia – DAC (Distribuidor Automá co de Chamadas), URA
(Unidade de Resposta Audível) com integração CTI (Computer Telephony Integra on) e baseada na
plataforma VoIP (Voz sobre IP), aplicações automa zadas de recepção e envio de fax/e-mail, visando
prorrogar o prazo de vigência contratual.
Termo Aditivo - 01/2019 ao Contrato nº 23/2018 (23886592)
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2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato ﬁca, por este termo, prorrogado pelo período de 12
(doze) meses, contados da data do seu vencimento, nos termos do Ar go 57, Inciso II, da Lei nº
8.666/1993.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor para fazer face às despesas decorrentes do presente termo é de R$
1.567.759,15 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e
quinze centavos).
Parágrafo Único - Os preços ora contratados poderão ser repactuados, visando a
adequação aos novos preços de mercado, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano e
a demonstração analí ca da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente
justificada.

4.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste termo correrão à conta dos recursos
previstos no Programa de Trabalho 23.122.6001.8517.9763 – Manutenção de Serviços Administra vos
Gerais da Companhia Imobiliária de Brasília, Elemento de Despesas 3390.39 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa.

5.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

Obriga-se a CONTRATADA a recolher na assinatura deste termo, como garan a da
execução do objeto contratado, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste
termo adi vo, em tulos da dívida pública, seguro garan a, ﬁança bancária ou em dinheiro mediante
guia a ser fornecida pelo Núcleo de Contratos e Convênios Administra vos - NUCCA, nos termos do
art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Único – A garan a ora prestada pela CONTRATADA será liberada ou
res tuída após a execução do objeto contratado. Quando em dinheiro, será atualizada
monetariamente conforme a lei, se for o caso.
6.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem ra ﬁcadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato ora
aditado, do qual este termo passa a fazer parte integrante.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O presente termo será publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal sob a
responsabilidade da TERRACAP.

E, por estarem assim justos e de acordo, assinam o presente, juntamente com 02 (duas)
Termo Aditivo - 01/2019 ao Contrato nº 23/2018 (23886592)
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testemunhas.
“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 (Decreto Distrital nº 3431, de 12 de
dezembro de 2012) ”.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO DO CARMO CRUZ - Matr.0002129-6, Chefe
do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios Administrativos, em 14/06/2019, às 15:37,
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 VANDA MARIA COSTA - Matr.0000628-9, Assistente
Administrativo(a), em 14/06/2019, às 15:38, 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 EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES,
Diretor(a) de Finanças e Administração, em 14/06/2019, às 16:30, 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 GILBERTO MAGALHÃES OCCHI Matr. 2795-2,
Presidente da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, em 14/06/2019, às 18:30,
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 Raphael Leonardo Estanislau Neves, Usuário Externo,
em 14/06/2019, às 20:10, 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 Luis Claudio Tiveron, Usuário Externo, em
14/06/2019, às 20:11, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 23886592 código CRC= 442E5C83.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - BRASILIA/DF - Ba i rro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF
33422402
00111-00003189/2019-07

Termo Aditivo - 01/2019 ao Contrato nº 23/2018 (23886592)

Doc. SEI/GDF 23886592

SEI 00111-00003189/2019-07 / pg. 3

