DEFENSORIA PUBLICA
DISTRITO FEDERAL

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS N° 002/2018, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL — DPDF E CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA — CIEE,
NOS TERMOS DO PADRÃO N.° 04/2002.
PROCESSO n° 0401-000.153/2017.
CLAUSULA PRIMEIRA - Das Partes
1.1. A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL — DPDF, com sede no
SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45— SIA, Brasília-DF, CEP 71.200-219, inscrita no
CNPJ/MF n° 12.219.624/0001-83, doravante denominada CONTRATANTE,
representada pela sua Defensora Pública-Geral Dra. Maria José Silva Souza de
Nápolis, portadora da Carteira de Identidade n° 359.515 SSP/AC e CPF n°
515.403.712-04, consoante competência originária prevista na Lei Complementar n°
80, de 12 de janeiro de 1994, e ainda na Lei Complementar n° 828, de 26 de julho
de 2010, em sua nova redação dada pela Lei Complementar n° 908/2016, bem
como consoante a delegação de competência prevista nas Normas de
Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal
e a empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA — CIEE, com sede
na Rua Tabapuã, n° 540— 11° andar, Bairro ltaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.533001, inscrita no CNPJ/MF n.° 61.600.839/0001-55, com Unidade Operacional na
EQSW 304/504, Lote 02, Edifício Atrium — Setor Sudoeste, Brasilia-DF CEP 70.673450, doravante denominada CONTRATADA, representada por Elenilson Santos
Arara, portador do Registro n.° 2.257.195 expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF
n.° 007.498.391-12, na qualidade de Procurador.
'CLAUSULA SEGUNDA - Do Procedimento
2.1. O presente Contrato obedece aos termos da Lei n.° 8.666/1993 e
10.520/2002, Decreto Federal n° 5.450/2005 e Decreto Distrital n°23.460/2002.
2.2. Fazem parte integrante do presente Contrato, independente da transcrição, o
Termo de Referência (fls. 03/17), o Edital de Licitação Pregão Eletrônico n° 02/2018
e seus anexos (fls. 377/427) e a proposta da CONTRATADA (fls.508/509).
2.3. Aplica-se ao presente contrato a Lei Distrital n.° 6.112, de 02/02/2018, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas
empresas que contratarem com a Administração Pública do Distrito Federal.
'CLAUSULA TERCEIRA - Do Objeto
3.1. A contratação de Agente de Integração para operacionalizar Programa de
Estágio no âmbito da DPDF, mediante a concessão de bolsa-auxilio e a realização
de processo seletivo público de estagiários, com o preenchimento de até 440 va9as t4\
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de estágio, sendo 100 para estudantes do ensino médio e 340 vagas para
estudantes do ensino superior.
3.2. O processo seletivo para preenchimento das 440 vagas destina-se à
formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior e médio, sendo que o
preenchimento das vagas ocorrerá de acordo com as necessidades da DPDF.
3.3. De acordo o com artigo 17 § 50 da Lei 11.788/2008, 10% (dez por cento) das
vagas deverão ser destinadas às pessoas com deficiência, comprovada mediante
apresentação, no ato da inscrição, de atestado médico emitido por profissional
médico, com observância às normas de regência.
3.4. Não havendo candidatos classificados no total previsto no item anterior,
poderão ser convocados os habilitados na seleção de ampla concorrência.
3.5. Os estudantes selecionados devem estar matriculados e com frequência
regular em instituição de educação superior ou de ensino médio na data da
contratação.
3.6. Deverão ser observadas as demais especificidades aludidas quanto aos itens
de 3.6. à 3.12.1. do Termo de referência.
',CLAUSULA QUARTA - Da Forma e Regime de Execução
4.1. O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por
preço global, segundo o disposto nos arts. 6° e 10° da Lei n°8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA - Do Processo Seletivo
5.1. O Agente de Integração contratado deverá realizar, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da solicitação formal da CONTRATANTE, processo seletivo
para estágio.
5.2. As provas deverão ser aplicadas no Distrito Federal em local a ser divulgado
posteriormente.
5.3. O processo seletivo destina-se à formação de cadastro reserva de estagiários
de nível médio e superior para o preenchimento de até 440 vagas.
5.3.1 Serão ofertadas 100 vagas para estudantes do ensino médio e 340 vagas
para estudantes do ensino superior, sendo que o preenchimento das vagas ocorrerá
de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.
5.4. O processo seletivo constituir-se-á de prova escrita com questões objetivas,
de caráter eliminatório e/ou classificatório, conforme especificidades contidas no
Termo de Referência.
5.5. O processo seletivo será válido por 1 (um) ano, a contar da data da
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.
5.6. De acordo o com artigo 17 § 5° da Lei 11.788/2008, 10% (dez por cento) das
vàgas deverão ser destinadas às pessoas com deficiência, comprovada mediant
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apresentação, no ato da inscrição, de atestado médico emitido por profissional
médico, com observância às normas de regência.
5.7. Oe candidatos com deficiência, observado os critérios e procedimentos
adequados às características desse público, participarão do processo seletivo em
igualdade de condições com os demais candidatos.
5.7.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo que, no ato da inscrição, se
declararem com deficiência terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão
também, na lista de classificação geral.
5.7.2. No ato da convocação para preencher uma vaga de estágio, o candidato
deverá apresentar laudo médico original ou cópia autenticada, emitido por
profissional médico nos últimos 12 (doze) meses, com observância às normas de
regência.
5.7.3. Não havendo candidatos classificados no total previsto no item anterior,
poderão ser convocados os habilitados na seleção de ampla concorrência.
5.8. O CONTRATADO deverá realizar todas as fases e atos de execução do
processo seletivo, nos termos estabelecidos pela CONTRATANTE.
PEAUSULA SEXTA - Do Valor
6.1. O valor total do Contrato é de R$ 5.512.586,40 (cinco milhões quinhentos e
doze mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), a ser atendido
inicialmente, à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente
— Lei Orçamentária Anual n° 5.796, de 29/12/2016, enquanto a parcela
remanescente será custeada a conta de dotações a serem alocadas no(s)
orçamento(s) seguinte(s).
6.2. Os valores da bolsa-auxílio e do auxílio-transporte serão reajustados a critério
da CONTRATANTE, que poderá alterá-los a qualquer tempo por meio de
apostilamento desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira para
realização da despesa.
6.3. Caso ocorra alteração nos valores da bolsa-auxílio e do auxílio-transporte a
CONTRATANTE comunicará ao Agente Integrador, com antecedência de 30 (trinta)
dias a fim do mesmo adotar as providências necessárias para a realização do ajuste.
6.4. A CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, mensalmente na proporção
correspondente à quantidade de vagas ocupadas, as quantias correspondentes à
taxa de administração, à bolsa-auxílio e ao auxílio-transporte a serem pagos aos
estagiários deduzindo-se os dias de faltas injustificadas, quando for o caso.
6.5. O valor da taxa de administração obtido deverá levar em consideração as
despesas apresentadas na proposta de preços, conforme planilha de composição de
preço constante do Termo de Referência.
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6.6. Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses terão
seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou na falta de
previsão específica, pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC.
6.6.1. No presente contrato somente a taxa de administração será reajustada pelo
critério do item anterior, sendo que os valores da bolsa-auxilio e do auxiliotransporte seguirão a regra do item 6.2.
;CLAUSULA SETIMA - Da Dotação Orçamentária
7.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I — Unidade Orçamentária: 48101
II — Programa de Trabalho: 03.061.6002.2422.9623
III — Natureza da Despesa: 33.90.39
IV— Fonte de Recursos: 100
7.2. O empenho inicial é de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil
reais), conforme Nota de Empenho n° 2018NE00170, emitida em 17/05/2018, sob o
evento n° 400091, na modalidade Estimativo.
[CLÁUSULA OITAVA - Do Pagamento
8.1. O pagamento será efetuado, de acordo com as Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcelas, mediante a
apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação,
devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
8.2. O pagamento somente será efetuado, ressalvados os casos definidos em
legislação própria, após o recolhimento, pela CONTRATADA, de quaisquer multas
que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual.
8.3. Para liquidação da despesa correspondente à(s) nota(s) de empenho
relativa(s) ao objeto desta licitação, a CONTRATADA compromete-se a apresentar,
juntamente com a primeira via da nota fiscal/fatura:
8.3.1. Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Pública do Distrito Federal,
nos termos do Decreto Distrital n°32.598/2010 (www.fazenda.df.gov.br);
8.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional (www.receita.fazenda.gov.br);
8.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (http://www.tst.jus.br); e Â,

Contrato

DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Trecho
17, Rua/ CIEE
07, Lote(9268968)
45— SIA, Brasllia-DF,
71.200-219
002/2018 - DPDF
SEICEP
0401-000153/2017

/ pg. 1026

4

DEFENSORIA PÚBLICA
DISTRITO FEDERAL

8.3.5. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
— CRF/FGTS (www.caixa.gov.br), todos em plena validade.
8.4. A Contratada deverá observar o disposto na Lei n° 5.087/2013 do Distrito
Federal.
8.5. De acordo com o disposto na Lei n° 5.319, de 06/03/2014, o contribuinte do
Imposto sobre ServiçOs de Qualquer Natureza - ISS, ainda que imune ou isento, cuja
sede ou matriz econômica seja estabelecida em outra unidade da federação, sem
filial no Distrito Federal, mas que, por força de contrato, convênio ou termo, vise à
prestação de serviços no Distrito Federal, em caráter permanente ou temporário, fica
obrigado a inscrever-se no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF.
8.6. Nos termos do art. 3°, §4° da Portaria n° 403/09 da Secretaria de Estado da
Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF), com redação dada pela Portaria SEF/DF n°
259/13, a obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica — NF-e em
substituição à Nota Fiscal modelo 3 e aplica-se, também, às prestações de serviços
sujeitos ao ISS para a Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa
pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para fatos geradores ocorridos a partir
de 1° de abril de 2014.
8.7. O pagamento processado pela CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA
de suas obrigações e responsabilidades vinculadas à prestação dos serviços objeto
deste Contrato, em especial aquelas relacionadas com a qualidade dos produtos e
eficiência na execução das atribuições.
8.8. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de
valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão
feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário
junto ao Banco de Brasília S/A — BRB. Para tanto deverão apresentar o número da
conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o
Decreto Distrital n° 32.767/2011.
8.9. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez)
dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a
que aquela se referir e o pagamento somente será autorizado depois de efetuado o
"atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços
efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações
mencionadas no §1° do art. 36, da IN/SLTI n° 02, de 2008.
CLÁUSULA NONA- Do Prazo de Vigência
9.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, e poderá ser prorrogado na forma do art. 57 da Lei Federal n°
8.666/1993.
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CLÁUSULA DECIMA - Da Garantia

_ _
10.1. A CONTRATANTE para segurança do integral cumprimento do contrato
poderá exigir da CONTRATADA garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 56 da Lei n° 8.666/1993, no
prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato.

10.2. A garantia somente poderá ser levantada após o cumprimento integral de
todas as obrigações contratuais assumidas e a extinção do Contrato.
10.3. A garantia ficará retida no caso de rescisão contratual por responsabilidade
da CONTRATADA, até a definitiva solução das pendências administrativas ou
judiciais que porventura existam.
10.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e no Edital, a não prestação da
garantia exigida será considerada inexecução do Contrato, implicando na imediata
anulação da Nota de Empenho emitida e ensejará a rescisão Contratual, nos termos
do inciso I do art. 78 da Lei n°8.666/1993.
,CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Da Responsabilidade e Obrigações da Contratante
11.1. A CONTRATANTE responderá pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo e de culpa.
11.2. Caberá à CONTRATANTE, além das responsabilidades previstas nos termos,
consoante aos documentos citados na Cláusula Segunda cumprir todas as
responsabilidades, como contratante, indicadas no termo de compromisso de
estágio celebrado com os estagiários.
11.3. Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com a CONTRATADA,
atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios.
11.4. Receber os estudantes interessados e encaminhar à CONTRATADA, a
relação daqueles que efetivamente participarão do estágio.
11.5. Providenciar a assinatura dos Termos de Estágio, dos estudantes indicados
pela CONTRATADA.
11.6. Transferir à CONTRATADA, mensalmente, os recursos destinados aos
pagamentos das bolsas-auxilio e os respectivos encargos (auxílio-transporte e taxa
administrativa), indicando os respectivos valores.
11.7. Informar à CONTRATADA, de imediato, sempre que identificada
irregularidade na situação escolar de qualquer estagiário e toda vez que ocorrer
rescisão antecipada de qualquer termo de compromisso de estágio, para as
necessárias providências legais e interrupção dos procedimentos técnicos e
administrativos a cargo da CONTRATADA, quando for o caso.
11.8. Participar da sistemática de acompanhamento, supervisão e avaliação dos
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estagiários, em obediência ao inciso III, art. 90 da Lei 11.788/2008.
11.9. Recrutar e pré-selecionar estudantes, por meio da Escola da Defensoria
Pública do DF.
11.10. Elaborar o Edital do processo seletivo do Programa de Estágio da PDF.
11.11. Acompanhar junto à CONTRATADA todas as fases do processo seletivo do
Programa de Estágio da DPDF.
11.12. Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando
atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, conforme inciso II, art. 90
da Lei 11.788/2008.
11.13. Manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de
estágio, consoante inciso VI, art. 9° da Lei n. 11.788/2008.
11.14. Proceder com o pagamento das faturas mensais na forma da Cláusula Oitava.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das Obrigações da Contratada
12.1. A CONTRATADA deverá cumprir com todas as obrigações, consoante aos
documentos citados na Cláusula Segunda.
12.2. A CONTRATADA obriga-se ainda a responder por todas e quaisquer ações
judiciais, reivindicações ou reclamações de seus empregados, sendo em quaisquer
circunstâncias, nesse articular, considerada como única e exclusiva empregadora e
responsável por qualquer ônus a que a CONTRATANTE venha a arcar em qualquer
época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações.
12.3. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se
a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum
vínculo empregaticio com a CONTRATANTE.
12.4. Manter contratos específicos com as instituições de ensino, contendo as
condições exigidas para a caracterização e definição do estágio de seus alunos,
bem como acompanhar e supervisionar as obrigações das mesmas, consoante os
artigos 7° e 80 da Lei n. 11.788/2008.
12.5. Obter da CONTRATANTE a identificação e características dos programas
das oportunidades de estágio a serem concedidas.
12.6. Promover o ajuste das condições de estágio definidas pelas Instituições de
Ensino com as disponibilidades da CONTRATANTE, indicando as principais
atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários, observando sua compatibilidade
com programas e currículos escolares e com as diretrizes estabelecidas na LDB —
Lei 9394/1996.
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12.7. Recrutar e pré-selecionar estudantes, conforme especificações previamente
previstas no Termo de Referência e seus anexos, bem como em Edital próprio de
processo seletivo do Programa de Estágio da CONTRATANTE.
12.8. Encaminhar a CONTRATANTE os estudantes cadastrados e interessados
nas oportunidades de estágio, selecionados na forma do item anterior.
12.9. Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:
12.9.1. Termo de compromisso de estágio — TCE, entre a CONTRATANTE e o
ESTUDANTE, com interveniência e assinatura da Instituição de Ensino, nos termos
do inciso I do artigo 9° c/c o inciso II do artigo 3° da Lei n. 11.788/2008;
12.9.2. Termos de rescisão ou prorrogação de estágios, desde que informado pela
DPDF com antecedência mínima de 5 (cinco) dias; e
12.9.3. Documentos relativos ao Seguro Contra Acidentes Pessoais em favor do
estagiário.
12.10. Acompanhar a realização do estágio junto à CONTRATANTE,
disponibilizando às respectivas Instituições de Ensino informações pertinentes,
conservando os incisos I e III, do artigo 3°, bem como seus parágrafos 10 e 2°, da Lei
n. 11.788/2008.
12.11. Encaminhar à CONTRATANTE relatório de atividades semestral sobre a
situação escolar dos estagiários, atestados pelas respectivas instituições de ensino,
observando o inciso VII, art. 90 c/c o inciso III do art. 3° da Lei 11.788/2008.
12.12. Solicitar ao estagiário, a qualquer tempo, documentos comprobatórios da
regularidade da situação escolar, identificando e informando de imediato à
CONTRATANTE qualquer irregularidade.
12.13. Efetuar, mensalmente, em nome da CONTRATANTE, o pagamento das
bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos seus estagiários, mediante a transferência
prévia dos recursos.
12.14. Efetuar, de acordo com a Legislação vigente, o recolhimento à Receita
Federal do valor do imposto de renda retido sobre as bolsas-auxílio pagas aos
estagiários, quando e se for o caso.
12.15. Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente, o informe sobre as bolsasauxílio concedidas para fins de declaração de imposto de renda.
12.16. Fazer seguro individual contra acidentes pessoais em favor do ESTAGIÁRIO,
entregando-lhes e esclarecendo a estes seus direitos quanto ao certificado/apólice
de seguro.
12.17. Apresentar o comprovante de efetivação e validade do seguro contra
acidentes pessoais dos estagiários, constantes no Item 12.16, como pressuposto
para o recebimento dos recursos objetos deste Contrato.
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12.18. Informar à Diretoria de Gestão de Pessoas da CONTRATANTE, ou ao setor
por essa indicado, sobre o término dos contratos dos estagiários com, no mínimo, 30
(trinta) dias de antecedência.
12.19. Providenciar a substituição/indicação de estagiário/candidato a estágio
sempre que necessário, conforme solicitação encaminhada pela Diretoria de Gestão
de Pessoas da CONTRATANTE, num prazo máximo de 30 dias.
12.20. Responsabilizar-se pela consolidação, lançamento e avaliação das folhas de
frequência dos estagiários, bem como pelo processamento das folhas de pagamento
e repasse do auxílio-transporte, atentando quanto aos artigos 10 a 14 da Lei n.
11.788/2008.
12.21. Controlar a programaçãO do gozo do recesso anual previsto no art. 13 e seus
parágrafos 1°e 2° da Lei n. 11.788/2008.
12.22. Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do
estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da
avaliação de desempenho, nos termos do inciso V, art. 9° da Lei 11.788/2008.
12.23. Manter durante a execução do contrato compatibilidade com as obrigações
assumidas, e todas as condições de habilitação, regularidade fiscal e de qualificação
exigidas no Edital de Licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Alteração Contratual
13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de
Termo Aditivo, com amparo no art. 65, da Lei n° 8.666/1993, vedada a modificação
do objeto.
13.2. A Alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço,
compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o
empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo
valor, dispensa a celebração de aditamento.
ra-AUSULKDÉCIMA QUARTA - Das Penalidades
14.1 O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial
do Contrato sujeitará à CONTRATADA as sanções previstas no Edital, com
fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/1993 e do Decreto n°
26.851/2006 com as alterações introduzidas pelos Decretos n° 26.993/2006,
27.069/2006, 35.831/2014 e 36.974/2015.
14.2. Reservada à CONTRATANTE o direito de aplicar as sanções administrativas
acima previstas, e ainda sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, fica
assegurada à CONTRATADA o direito ao contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.
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'CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Da Dissolução
15.1. O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto,
manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.
'CLAUSULA DECIMA SEXTA- Da Rescisão

_

—1
J

16.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração,
reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o
disposto no art. 78 da Lei n° 8.666/1993, sujeitando-se a CONTRATADA às
consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
16.2. Nos termos do inciso IX do art. 55 da Lei n° 8.666/1993, fica assegurado o
reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 desta Lei.
iCLAU-SULA DECIMA SETIMA - Dos Débitos para com a Fazenda Pública
17.1. Os débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, decorrentes ou
não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na
forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão
unilateral do contrato.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - Do Executor
18.1 A CONTRATANTE designará um representante da Administração como
executor para o Contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições contidas nas
Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade
vigentes (Decreto Distrital n° 32.598/2010 e alterações).
! CLAUSULA DECIMA NONA-Da Publicação e do Registro
19.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do
instrumento pelo CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
conforme o Parágrafo Único do art. 61 da Lei Federal 8.666/1993.
-•

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Do Foro

20.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao cumprimento do presente Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Das Disposições Finais
21.1. Os casos omissos decorrentes da aplicação deste contrato serão dirimidos
pela CONTRATANTE, com fundamento na legislação aplicável à espécie, em
especial, pelas Leis Federais n°8.666/1993 e 10.520/2002.
21.2. Durante a execução deste contrato não serão consideradas comunicações
verbais. Todas as comunicações que envolvam a execução deste contrato, de uma
parte à outra, serão consideradas como suficientes desde que efetuadas por escrito
Contrato
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e entregues sob protocolo ou qualquer outro meio que comprove o recebimento.
21.3. E por estarem de acordo, firmam as partes o presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza
seus efeitos.

Brasília-DF, 01 de junho de 2018

Pela CONTRATANTE:

L SOUZA DE NÁPOLIS

MARIA

Defensora Pública-Geral — DPDF
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Pela CONTRATADA:

"LSON SANTOS ARARA
Procurador
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA — CIEE

Testemunhas:

Nome:
CPF:

canvut vroot4 014
9.11 Á 70. C.54-- 3

'

Nome:

YrGentot
3/47o,

CPF:

ogg-, coe. 4efre -01
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Have do irregularidades este i stru e to, e tre e

o tato o

a Ouvidoria de Co

ate à Corrupção, o telefo e 0 00-644 060

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
/
,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL – DPDF E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE.
PROCESSO º

.

.

/

.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, este ato de o i ada CONTRATANTE, o sede o Seto de I dúst ia e
A aste i e to, o T e ho °
, Rua
, Lote
, B asília-DF, CEP:
.
, i s ita o CNPJ/MF so o °
.
.
/
- , ep ese tada MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS a ualidade de Defe so a Pú li a-Ge al,
po tado a da Ca tei a de ide dade º
.
SSP/DF e CPF º
.
.
- , o delegação de o pet ia
p evista as No as de Exe ução O ça e t ia, Fi a ei a e Co t il do Dist ito Fede al e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, o sede o sede a Rua Ta apuã, °
— ° a da , Bai o ltai Bi i, São Paulo/SP, CEP
.
, i s ita o CNPJ/MF .° .
.
/
- , o U idade Ope a io al a EQSW
/
, Lote , Edi io
At iu — Seto Sudoeste, B asilia-DF CEP .
, do ava te de o i ada CONTRATADA, ep ese tada po CLÁUDIO
RODRIGO DE OLIVEIRA, po tado da Ca tei a de ide dade º .
.
-SSP/GO e i s ito o CPF °
.
.
- , a
ualidade de Ge e te Regio al Ce t o-Oeste e Dist ito Fede al do CIEE.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do O jeto
. P o oga o p azo de vig ia do o t ato º /
º .
/ , o p ee de do o pe íodo de / /

a

po

/

ais
/

.

doze

eses, o

ase o i iso II, a go

. Desta a , de a o do o p oposta o sta te os autos - O io º
/
/CIEE/GRCOE DF/BSB, do
º
- o eajuste o valo da Taxa de Ad i ist ação o Te os da Cl usula Sexta, Ite s . e . . ,
í di e INPC a ﬁ de ga a
a a ute ção do e uilí io e o
i o-ﬁ a ei o do Co t ato, o fo e
Co posição dos Custos o A exo I deste i st u e to, passa do a vigo a o Co t ato o o valo de R$
i o ilh es, ui he tos e dezessete il, e to e oite ta e uat o eais e oite ta e tavos .
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Vig
O p ese te Te

o Adi vo e t a e

da Lei

u e to SEI
o
ase o
Pla ilha de
.
.
,

ia
vigo e

/

/

.

CLÁUSULA QUARTA - Da Ra ﬁ ação
Pe

a e e

i alte ados as de ais l usulas do Co t ato a ue se efe e o p ese te Te

o Adi vo.

CLÁUSULA QUINTA - Da Pu li ação e do Registro
A eﬁ ia deste Te o ﬁ a o di io ada pu li ação esu ida do i st u e to pela CONTRATANTE, a I p e sa Oﬁ ial,
at o ui to dia ú l do
s segui te ao de sua assi atu a, pa a o o e o p azo de vi te dias da uela data.

Pela CONTRATANTE:
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defe so a Pú li a-Ge al
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL-DPDF

Pela CONTRATADA:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27415618&infra_siste…
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CLÁUDIO RODRIGO DE OLIVEIRA
Ge e te Regio al Ce t o-Oeste e Dist ito Fede al
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Teste u has:
JOSÉ CARLOS ALVES DE LIMA
CPF:

.

.

-

VALDIRENE SANTOS FARIAS
CPF:

.

.

-

ANEXO I – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Nível

QTD

Valor

dio u itário

Valor

dio Me sal

Valor

M dio

R$

,

R$ .

,

R$

.

,

Supe io

R$

,

R$ .

,

R$

.

,

Total

R$ .

,

dio A ual

R$

.

,

BOLSA DE NÍVEL MÉDIO
Valor da Bolsa

QTD

Bolsa R$
R$

,

Valor U itário Bolsa +
Tra sp.

* T a sp. R$
R$

,

R$

,

Valor Me sal
R$

.

,

Valor A ual
R$

.

,

BOLSA DE NÍVEL SUPERIOR
Valor da Bolsa

QTD

Bolsa R$
R$

,

Valor U itário Bolsa +
Tra sp.

* T a sp. R$
R$

,

R$ .

,

TOTAL Nível Superior + Nível M dio + Taxa de Ad i istração

Valor Me sal

Valor A ual

R$

.

,

R$ .

.

,

R$

.

,

R$ .

.

,

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Ite

Des ição

Valo U it io
R$ ,

Valo U it io R$
,

Valo Total R$
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Pessoal

R$ .

,

R$

Mate ial

R$

Aluguel e Co do í io

R$

,

R$ .

Co eio, Luz, Água e G s

R$

,

R$

,

R$

,

Telefo e

R$

,

R$

,

R$

,

Telep o essa e to e I te et

R$

,

R$

,

R$

,

,

R$

,

,

.

R$

R$

,

R$

Se viços de Te ei os

R$

,

R$ .

Viage s, Co dução, Refeição e Esta io a e to

R$

,

R$

Malotes, F etes e Ca etos

R$

Despesas Ba

ias, Ju os e Multas

R$

,

R$

R$

,

R$

Segu os

R$

,

R$

A ú ios, Pu li , Liv os, Jo ais e Revistas

R$ ,

Co u i ação e Divulgação

R$

Dive sos

R$

Suste ta ilidade E o

i a da O ga ização

,

R$ .

,
,

,
,

R$

,

R$

,
,

R$

,

R$
,

,
,

R$
,

.

R$ .

,

R$

R$
,

-R$

,

R$ .

,

R$ .

-R$ .

Total Geral da Taxa de Ad i istração

,

,

R$
,

,

R$ .

,

R$

.

R$
,

,

R$

Despesas Legais e I postos

R$

,

Co se vação, Repa os e Ma ute ção

,

,

R$
,

,

-R$
R$ .

,
,
.

,
,

Do u e to assi ado elet o i a e te po VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.
- ,
Gere te de Co tratos e Co v ios, e
/ /
, s : , o fo e a t. º do De eto °
.
, de de sete
o de
, pu li ado o Di io Oﬁ ial do Dist ito Fede al º
,
ui ta-fei a, de sete
o de
.
Do u e to assi ado elet o i a e te po JOSÉ CARLOS ALVES DE LIMA - Matr.
- ,
Gere te de Orça e to e Fi a ças, e
/ /
, s : , o fo e a t. º do De eto °
.
, de de sete
o de
, pu li ado o Di io Oﬁ ial do Dist ito Fede al º
,
ui ta-fei a, de sete
o de
.
Do u e to assi ado elet o i a e te po MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.
- , Defe sor a Pú li o a -Geral, e
/ /
, s : , o fo e a t. º do
De eto ° .
, de de sete
o de
, pu li ado o Di io Oﬁ ial do Dist ito Fede al º
, ui ta-fei a, de sete
o de
.

Do u e to assi ado elet o i a e te po CLAUDIO RODRIGO DE OLIVEIRA, Usuário Exter o,
e
/ /
, s : , o fo e a t. º do De eto ° .
, de de sete
o de
,
pu li ado o Di io Oﬁ ial do Dist ito Fede al º
, ui ta-fei a, de sete
o de
.

A aute idade do do u e to pode se o fe ida o site:
h p://sei.df.gov. /sei/ o t olado _exte o.php?
a ao=do u e to_ o fe i &id_o gao_a esso_exte o=
ve iﬁ ado =
digo CRC= F
B.
"B asília - Pat i
SIA T e ho

-

/

, Rua , Lote

io Cultu al da Hu a idade"

- Bai o Zo a I dúst ial Gua

- CEP

-

- DF

Do . SEI/GDF

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27415618&infra_siste…

3/3

06/08/2019

SEI/GDF - 24764441 - Termo Aditivo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL – DPDF E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE.
PROCESSO nº 0401.000.153/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, neste ato denominada CONTRATANTE, com sede no Setor de Indústria e
Abastecimento, no Trecho n° 17, Rua 07, Lote 45, Brasília-DF, CEP: 71.200-219, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
12.219.624/0001-83, representada MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS na qualidade de Defensora Pública-Geral,
portadora da Carteira de iden dade nº 385.941 SSP/DF e CPF nº 115.334.391-68, com delegação de competência
prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, com sede na Rua Tabapuã, n° 540, 11° andar, Bairro ltaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.533- 001,
inscrita no CNPJ/MF n.° 61.600.839/0001-55, com Unidade Operacional na EQSW 304/504, Lote 02, Edi cio Atrium, Setor
Sudoeste, Brasilia-DF CEP 70.673- 450, doravante denominada CONTRATADA, representada por CLÁUDIO RODRIGO DE
OLIVEIRA, portador da Carteira de iden dade nº 1.774.314-SSP/GO e inscrito no CPF n° 588.675.381-87, na qualidade de
Gerente Regional Centro-Oeste e Distrito Federal do CIEE.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Objeto
O presente Termo Adi vo obje va a alteração contratual com vistas ao acréscimo de 25%, ou seja, acréscimo de R$
1.379.296,20 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos), nos termos do
§1º, art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Jus ﬁca va constante no documento nº 24107508, passando o Contrato a ter o valor
total de R$ 6.896.481,00 (seis milhões, oitocentos e noventa e seis mil e quatrocentos e oitenta e um reais), conforme
Planilha de Composição dos Custos constante no Anexo I deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Vigência
O presente Termo Adi vo entra em vigor a par r da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - Da Ra ﬁcação
Permanecem inalterados as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Adi vo.
CLÁUSULA QUINTA - Da Publicação e do Registro
A eﬁcácia deste Termo ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE 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.

Pela CONTRATANTE:
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL-DPDF

Pela CONTRATADA:
CLÁUDIO RODRIGO DE OLIVEIRA
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29439494&infra_siste…
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Gerente Regional Centro-Oeste e Distrito Federal
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Testemunhas:
SIDNEY BATISTA LIMA
CPF: 352.708.703.63
VALDIRENE SANTOS FARIAS
CPF: 721.142.151-72

ANEXO I – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Nível

QTD

Valor médio unitário

Valor médio Mensal

Valor médio Anual

Médio

125

R$ 15,67

R$ 1.958,75

R$ 23.505,00

Superior

425

R$ 21,76

R$ 9.248,00

R$ 110.976,00

Total

R$ 11.206,75

R$ 134.481,00

BOLSA DE NÍVEL MÉDIO
QTD
125

Valor da Bolsa
Bolsa R$

(*) Transp. R$

R$ 480,00

R$ 220,00

Valor Unitário (Bolsa +
Transp.)

Valor Mensal

R$ 700,00

R$ 87.500,00

Valor Anual
R$ 1.050.000,00

BOLSA DE NÍVEL SUPERIOR
QTD
425

Valor da Bolsa
Bolsa R$

(*) Transp. R$

R$ 900,00

R$ 220,00

Valor Unitário (Bolsa +
Transp.)

Valor Mensal

R$ 1.120,00

TOTAL (Nível Superior + Nível Médio + Taxa de Administração)

Valor Anual

R$ 476.000,00

R$ 5.712.000,00

R$ 574.706,75

R$ 6.896.481,00

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Item

Descrição

Valor Unitário
R$ 15,67

Valor Unitário R$
21,76

Valor Total R$

01

Pessoal

R$ 3.730,00

R$ 12.682,00

R$ 16.412,00

02

Material

R$ 83,00

R$ 282,20

R$ 365,20

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29439494&infra_siste…
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03

Aluguel e Condomínio

R$ 295,00

R$ 1.003,00

R$ 1.298,00

04

Correio, Luz, Água e Gás

R$ 104,00

R$ 353,60

R$ 457,60

05

Telefone

R$ 80,00

R$ 272,00

R$ 352,00

06

Teleprocessamento e Internet

R$ 65,00

R$ 221,00

R$ 286,00

07

Conservação, Reparos e Manutenção

R$ 133,00

R$ 452,20

R$ 585,20

08

Serviços de Terceiros

R$ 852,00

R$ 2.896,80

R$ 3.748,80

09

Viagens, Condução, Refeição e Estacionamento

R$ 111,00

R$ 377,40

R$ 488,40

10

Malotes, Fretes e Carretos

R$ 28,00

R$ 95,20

R$ 123,20

11

Despesas Bancárias, Juros e Multas

R$ 58,00

R$ 197,20

R$ 255,20

12

Despesas Legais e Impostos

R$ 16,00

R$ 54,40

R$ 70,40

13

Seguros

R$ 39,00

R$ 132,60

R$ 171,60

14

Anúncios, Public, Livros, Jornais e Revistas

R$ 3,00

R$ 10,20

R$ 70,40

15

Comunicação e Divulgação

R$ 92,00

R$ 312,80

R$ 404,80

16

Diversos

R$ 393,00

R$ 1.336,20

R$ 13,20

17

Sustentabilidade Econômica da Organização

-R$ 4.515,00

-R$ 13.280,40

-R$ 17.795,40

Total Geral da Taxa de Administração

R$ 1.567,00

R$ 7.398,40

R$ 8.965,40

Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 12/07/2019, às 11:19, 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 Claudio Rodrigo de Oliveira, Usuário Externo, em
16/07/2019, às 10:46, 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 MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 19/07/2019, às 16:04, 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= 24764441 código CRC= 9E21E427.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 02/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL – DPDF E O CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.
PROCESSO nº 0401.000153/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DPDF, neste ato denominada CONTRATANTE, com sede
no Setor de Indústria e Abastecimento, no Trecho n° 17, Rua 07, Lote 45, Brasília-DF, CEP: 71.200-219,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.219.624/0001-83, representada Exma. Sra. MARIA JOSÉ SILVA SOUZA
DE NÁPOLIS, portadora da Carteira de Iden dade nº 3.928.384 SSP/DF e CPF nº 515.403.712-04, na
qualidade de Defensora Pública-Geral, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, com sede na Rua Tabapuã, n° 540, 11° andar, Bairro ltaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.533- 001,
inscrita no CNPJ/MF n.° 61.600.839/0001-55, com Unidade Operacional na EQSW 304/504, Lote 02,
Edi cio Atrium, Setor Sudoeste, Brasilia-DF CEP 70.673- 450, doravante denominada CONTRATADA,
representada pelo Sr. CLAUDIO RODRIGO DE OLIVEIRA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº
01567820537 DETRAN/GO e inscrito no CPF n° 588.675.381-87, na qualidade de Representante Legal.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 02/2018 por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II,
ar go 57 da Lei nº 8.666/93, compreendendo o período de 01/06/2020 a 31/05/2021 ou até que se
conclua a nova contratação que tramita nos autos do processo nº 00401-00022868/2019-75.
2.2
Destacar,
de
acordo
com
proposta
constante
nos
autos
(O cio
nº
61/2020/CIEE/GRCODF/SUPERVISAO/BSB-TO, documento SEI nº 40380153), o reajuste no valor da Taxa
de Administração no Termos da Cláusula Sexta, Itens 6.6 e 6.6.1, com base no índice INPC, a ﬁm de
garan r a manutenção do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato, conforme Planilha de
Composição dos Custos no Anexo I deste instrumento, passando o valor anual do Contrato para R$
7.046.133,00 (sete milhões, quarenta e seis mil e cento e trinta e três reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo Adi vo entra em vigor a par r da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Adi vo.
CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=47001588&infra_siste…
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A eﬁcácia deste Termo ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE 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.

Pela CONTRATANTE:
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral

Pela CONTRATADA:
CLAUDIO RODRIGO DE OLIVEIRA
Representante Legal

Testemunhas:
Paula Regina da Costa Lima
CPF: 000.463.212-50
Valdirene Santos Farias
CPF: 721.142.151-72

ANEXO I – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
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Documento assinado eletronicamente por PAULA REGINA DA COSTA LIMA - Matr.0245107-7,
Assessor(a) Técnico(a), em 20/05/2020, às 14:02, 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 VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 20/05/2020, às 14:12, 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 CLAUDIO RODRIGO DE OLIVEIRA, Usuário Externo,
em 21/05/2020, às 09:22, 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 MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 21/05/2020, às 14:39, 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= 40452401 código CRC= C1D96543.
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