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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2017

 

Padrão n° 14/2002 - Prorrogação de prazo
Processo n° 00308-00000017/2019-21

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

O Distrito Federal, por intermédio da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII,
inscrita no CNPJ 07.334.402/0001-52 denominada CONTRATANTE, com sede na Quadra 378, Conjunto A,
Área Especial n° 04, Del Lago, CEP: 71.590000, em Brasília/DF, telefone (61) 3369-9402, representada neste
ato por, MARCUS VINÍCIUS COTRIM MENDES  na qualidade de Administrador Regional, Portador da Cédula de
Iden�dade, RG 1182333 - SSP DF, inscrito no CPF n° 505.576.021-49, residente e domiciliado na Quadra 17,
Conjunto 05, Lote 05, casa H, Setor de Mansões Park Way, Distrito Federal e a FUNDAÇÃO DE AMPARO AO
TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP, inscrita no CNPJ n°.0 ,03.495.108/0001-90,
doravante denominada CONTRATADA, situada no SIA Trecho 02, Lote 1835/1845, 1° andar, Brasília/DF CEP.
72.200020, Telefone: (61) 3233-6478/3233-8523, Fax: (61)3234-8566, neste ato representada por DEUSELITA
PEREIRA MARTINS, portadora do RG n. 714270 SSP/DF, inscrita no CPF sob o n. 305.327.361-68, na qualidade
de Diretora Execu�va da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, resolvem celebrar este Termo Adi�vo,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO

O presente Termo obedece aos termos do Projeto Básico fls. 04/21, constante no processo
�sico, anexo ao presente.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Adi�vo de Contrato tem por objeto prorrogar o prazo do Contrato
Administra�vo n. 02/17, por mais 12 meses, no período compreendido de 11/09/2020 a 10/09/2021, com
base no Inciso II, art. 57, da Lei n. 8.666/1993.

O contrato acima descrito tem por objeto a contratação de mão de obra para a prestação de
serviços a serem realizados por 8 (oito) Reeducados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal,
sentenciados dos regimes Aberto, Semiaberto e aqueles sujeitos as Medidas de Segurança, para execução de
tarefas de baixa complexidade a serviço das unidades da Contratante, promovendo reintegração social e
ressocialização de trabalhador preso, consoante especificado Projeto Básico.

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1 A es�ma�va de gasto para o contrato é de R$ 169.851,12 (cento e sessenta e nove mil
oitocentos e cinquenta e um reais e doze centavos)  correspondente a prestação do serviço atualmente de 8
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(oito) sentenciados, conforme planilhas abaixo.

 

NÍVEL 1 (4 reeducandos)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1 Bolsa Ressocialização R$ 783,75

2 Custos Operacionais e Ins�tucionais para a FUNAP/DF R$ 247,45

3 Vale-Transporte R$ 242,00

4 Auxílio-Alimentação R$ 374,00

Valor mensal por sentenciado R$ 1.647,20 

Valor mensal por 04 sentenciados R$ 6.588,80 

Valor anual por 04 sentenciados R$ 79.065,60

 

NÍVEL 2 (2 reeducandos)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1 Bolsa Ressocialização R$ 927,23

2 Custos Operacionais e Ins�tucionais para a FUNAP/DF R$ 247,45

3 Vale-Transporte R$ 242,00

4 Auxílio-Alimentação R$ 374,00

Valor mensal por sentenciado R$  1.790,68

Valor mensal por 02 sentenciados R$  3.581,36

Valor anual por 02 sentenciados R$  42.976,32

 

NÍVEL 3 (2 reeducandos)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1 Bolsa Ressocialização R$ 1.128,60

2 Custos Operacionais e Ins�tucionais para a FUNAP/DF R$ 247,45
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3 Vale-Transporte R$ 242,00

4 Auxílio-Alimentação R$ 374,00

Valor mensal por sentenciado R$ 1.992,05

Valor mensal por 02 sentenciados R$ 3.984,10

Valor anual por 02 sentenciados R$ 47.809,20

 

4.2 O valor do Vale Transporte obedecerá ao reajuste conforme Decreto nº 40.381, de 9 de
janeiro de 2020 e Publicado no DODF nº 7, de 10 de janeiro de 2020 e alterado pelo Decreto 40.392 de 16 de
janeiro de 2020:

Art. 5º As tarifas rela�vas ao Serviço de Transporte Público Complementar Rural -
STPCR passam a vigorar com os seguintes valores:
IV - as linhas de R$ 5,00 (cinco reais) passam para R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta
centavos).

4.3 Assim o vale-transporte é calculado da seguinte forma: (R$ 5,50 x 2 - ida e volta) x 22 –
valores variáveis conforme os dias úteis do mês e do i�nerário a ser percorrido pelo sentenciado no
deslocamento de sua residência/recolhimento até o local da efe�va prestação do serviço. 

4.4 O vale-transporte será concedido de acordo com o Decreto Nº 34.495, de 27 de Junho de
2013, o qual ins�tuiu a integração tarifária do novo modelo do sistema de transporte público cole�vo do
Distrito Federal:

Art. 1º Fica ins�tuída no Sistema de transporte Público Cole�vo do Distrito Federal
STPC/DF a integração tarifária, nas linhas do Serviço Básico – SB, a que se refere o
§1º do art. 5º da Lei nº 4.011, de 12 de setembro de 2007 operadas pelas empresas
concessionárias, cujos contratos de concessão decorrem da Concorrência n.º
1/2011 – ST e Concorrência n.º 1/2011- ST – reabertura, promovida pelo Distrito
Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de transportes do Distrito Federal,
com a Sociedade de transportes Cole�vos de Brasília Ltda. – TCB e com a
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô-DF.

§ 1º A integração tarifária consiste em proporcionar desconto na tarifa aos usuários
que realizarem viagens u�lizando um ou mais modais de transporte relacionados
no caput deste ar�go.
§ 2º Será considerada viagem integrada quando forem feitos até 2 (dois)
transbordos pelo usuário, independentemente dos modais u�lizados, um
subsequente a outro, em um único sen�do.
§ 3º Somente será considerada viagem integrada aquela que �ver um intervalo
máximo de 2 (duas) horas entre as u�lizações do cartão. (atualmente, de acordo
com o novo decreto, de três horas)

Art. 2º Só haverá desconto em viagens integradas quando forem u�lizados, como
forma de pagamento da tarifa, os Cartões Vale-transporte, Cidadão e Bilhete Único.

4.5 O valor do auxílio-alimentação obedecerá  a  Resolução número 01, publicada no DODF nº
110  do dia  09 de junho de 2020, que dispõe sobre a atualização dos valores do auxílio-alimentação dos
reeducandos, a ser calculado da seguinte forma: (R$ 17,00 x  22) – a quan�a é variável de acordo com a
quan�dade de dias úteis do mês, a importância deve ser ajustada em conformidade com os preços
pra�cados no mercado da localidade onde serão desenvolvidos o trabalho.
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4.6 Os custos Operacionais poderão sofrer variações anualmente, mediante apresentação de
estudos de realinhamento da taxa.

4.7 Os preços estabelecidos para o vale-transporte permanecerão fixos e poderão sofrer
alteração de valor por ocasião de ato próprio do poder cons�tuído, que estabelecerá o aumento ou a
redução de valor das tarifas pra�cadas pelas empresas de transportes urbanos.

4.8 O valor acima descrito está baseado na proposta apresentada pela FUNAP/DF, no processo
SEI n°. 00056-00001713/2018-82, nas tabelas de atualizações IPCA.

 

CLÁUSULA QUINTA—DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 A despesa ocorrerá a conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 09.130

II - Programa de Trabalho: 04.421.6217.2426.0043 — Fortalecimento das ações de apoio ao
interno e sua família, conforme Quadro de Detalhamento de Despesas.

III – Natureza da despesa: 339139

IV – Fonte de recursos: 100

5.2 Disponibilidade orçamentária no valor de R$ 90.532,93 (noventa mil quinhentos e trinta e
dois reais e noventa e três centavos) informada pela Gerência de Orçamento e Finanças no
Despacho 46278185 e, ainda, a previsão orçamentária para o exercício de 2021 no valor de R$ 165.000,00
(cento e sessenta e cinco mil reais) conforme Despacho 45379475 constante do processo 00308-
00000368/2020-75.

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O Contrato terá vigência de 01 (um) ano a par�r da data de assinatura desse contrato,
permi�da a sua prorrogação a depender do interesse das partes, bem como da disponibilidade
orçamentária, com base na legislação vigente e no Parecer Norma�vo n° 312/2013-PROCAD/PGDF.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXECUTOR

A Administração Regional do Itapoã designou como Executor(es) para o Contrato  LEOGILTON
FONTES DE QUEIROZ FILHO , matrícula nº 1.695.205-7 e GABRIEL SANTOS DA SILVA, matrícula nº 1.693.747-
3, conforme publicação no DODF n. 145, de 03/08/2020 que desempenharão as atribuições previstas nas
Normas de Execução Orçamentaria, Financeira Contábil, podendo ser legalmente subs�tuídos, podendo se.

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo
Adi�vo.

 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do Termo fica condicionada a publicação resumida do instrumento pelo Contratante,
na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela
data, após o que providenciará o registro do instrumento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO



06/11/2020 SEI/GDF - 46848965 - Termo Aditivo

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=54104733&infra_sistema=1… 5/6

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

 

Brasília/DF, 09 de setembro de 2020.

 

 

MARCUS COTRIM

ADMINISTRADOR REGIONAL DO ITAPOÃ

 

 

DEUSELITA PEREIRA MARTINS

DIRETORA EXECUTIVA

 

 

Testemunhas:

 

_____________________________________

CPF:

 

 

_____________________________________

CPF:

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES -
Matr.1698537-0, Administrador(a) Regional do Itapoã, em 09/09/2020, às 18:10, 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 DEUSELITA PEREIRA MARTINS - Matr.0274259-4,
Diretor(a) Execu�vo(a), em 09/09/2020, às 18:52, 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= 46848965 código CRC= 1F78E294.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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