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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 ANALICE MARQUES DA SILVA, portadora da
Cédula de Iden dade nº 2.075.469 – SSP/DF, inscrita no CPF sob o nº 571.577.665-15, na qualidade de
Subsecretária de Compras Governamentais, nos termos das atribuições previstas no ar go 31
do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 e conforme delegação de competência prevista
na Portaria nº 78, de 12 de fevereiro de 2019, em conformidade com as Normas de Planejamento,
Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e de outro lado, a FUNDAÇÃO
DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO (FUNAP/DF), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.495.108/0001-
90, com sede na SHIS QI 15, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília -DF, CEP: 71.600-
700, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por DEUSELITA PEREIRA
MARTINS, portadora da cédula de iden dade nº 714.270, expedida pela SSP/DF, e inscrita no CPF/MF
sob o nº 305.327.361-68, na qualidade de Diretora Execu va, celebram, com fulcro na Lei Federal nº
8.666 de 1993, o presente Termo Aditivo mediante as cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 -  Prorrogar o prazo de vigência do CONTRATO por 12 (doze) meses, a par r
de 18/11/2020 a 17/11/2021, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, se impondo a resilição unilateral do contrato por parte do CONTRATANTE, caso a Fundação de
Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP/DF) não apresente a regularidade fiscal prevista no art. 27,
inciso IV, da Lei nº 8.666/93, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da assinatura deste
Termo.

2.2 - Repactuar o contrato de acordo com valores das tarifas do Serviço Básico do Sistema de
Transporte Público Cole vo do Distrito Federal – STPC/DF, nos termos do Decreto nº 40.381/2020, que
entrou em vigência apenas a par r de 13/01/2020, e alteração posterior pelo Decreto n°
40.392/2020 com vigência a par r de 20/01/2020. Desta maneira, a repactuação será feita em duas
etapas: 

a) Para o período de 13/01/2020 a 19/01/2020 o valor do contrato passará de R$
1.397.078,44 (um milhão, trezentos e noventa e sete mil setenta e oito reais e quarenta e quatro
centavos) para o montante de R$ 1.424.006,44 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil seis
reais e quarenta e quatro centavos), dessa forma o valor da repactuação para o período é de R$
523,60 (quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos), conforme detalhamento a seguir:

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66829/Decreto_32598_15_12_2010.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/f11bbb5b376e4498b799ee6e0aabbb8c/Portaria_78_12_02_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/008d76f9ca144b20a33875a7d8ed2aa7/Decreto_40381_09_01_2020.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c8036d20c26e4d029d05827ed924ca08/exec_dec_40392_2020_rep.html#art1


b) Para o período de 20/01/2020 a 17/11/2020, o valor anual do contrato passará de R$
1.397.078,44 (um milhão, trezentos e noventa e sete mil setenta e oito reais e quarenta e quatro
centavos) para o montante de R$ 1.422.422,44 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil
quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos). O acréscimo corresponde a
aproximadamente 1,81% no valor anual do contrato, sendo que valor devido para o período
correspondente será de R$ 20.979,20 (vinte mil novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos),
conforme detalhamento a seguir:

2.3 - Repactuar o Contrato, aplicando-se a variação acumulada nos úl mos 12 meses do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para a Bolsa Ressocialização referente ao mês
de agosto de 2020, ou seja, 2,4383% apurado pelo Ins tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), com seus efeitos financeiros a contar de 29/08/2020, e repactuar o auxílio
a l i m e n t a ç ã o conforme Resolução nº 01/2020 - FUNAP, cujo valor anual atual
passará de R$ 1.422.422,44 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil quatrocentos e vinte e dois
reais e quarenta e quatro centavos) para a importância de R$ 1.452.561,84 (um milhão, quatrocentos e
cinquenta e dois mil quinhentos e sessenta e um reais e o nta e quatro centavos), com seus efeitos
financeiros a contar de 29/08/2020, conforme detalhamento a seguir:



2.4 - Para fins de pagamento das repactuações do vale transporte, bolsa ressocialização e auxílio
alimentação, referente ao período de 13/01/2020 a 17/11/2020, o valor efe vamente devido será
de R$ 28.116,72 (vinte e oito mil cento e dezesseis reais e setenta e dois centavos).

2.5 - À comissão executora incumbe não se eximir da efe vação das glosas já apuradas,
principalmente em face dos faturamentos apresentados para pagamento das diferenças dos valores
repactuados.

2.6 - Ainda para efeito desta repactuação, incumbe à Comissão Executora verificar, por amostragem, a
comprovação de pagamento pela Contratada dos itens repactuados, até que sejam examinados todos
os itens e todos os empregados.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 19.101;

II - Programa de Trabalho: 04.122.6217.2426.8390;

III - Natureza da Despesa: 3.3.91.39;

IV - Fonte de Recurso: 100;

V - Nota de Empenho: 2020NE08572 (48779865)

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Adi vo entra em vigência a par r de  18/11/2020 a 17/11/2021. Porém os efeitos
financeiros da repactuação retroagem conforme itens 2.2 e 2.3 da Cláusula Segunda.

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO a que se refere o presente Termo Aditivo.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO                             

A eficácia do Termo Adi vo 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.

Pelo DISTRITO FEDERAL:

_______________________________________________

ANALICE MARQUES DA SILVA
Subsecretária de Compras Governamentais 

Pela FUNAP/DF:



 

_______________________________________________
DEUSELITA PEREIRA MARTINS

Diretora Executiva
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