
i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
,ti SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DD DISTRITO FEDERAL

_ ii “¡ Administração Regional do Jardim Botânico ¬- RA XXVIII _

(`tll\iTI¬`lA'l`D I`.ll". I"I'IlF.STA(`Ã() DE $iER\"I(`OS N" IIIII/ZIII7. nos termos do Padrão ii”
iii fltltll ¬

I"rocesso n" 3|l'i'.tItI|I.I_I2Ti'2tIl T
(.`l_.Al.|fillLA PRIMEIRA - DAS PARTES

_ O Distrito Fcdcral. por intcrmcdio da Al)lVIll\IIS'l`RAÇÃO RICGIDNAL DO .IARDIÍIR

HÍl'l`ÃNl{`{). inscrita no (`l\lI*.I il?.2ti(i.o25i'tllIilI-49. dcnominada f_`Ol\l`|`I{¡\'I`Al\I`|`|i. com scdc

no ri Ai.-'. {`omcrcial I.otcs 2-'-li'25. .Iardim Botânico Shopping. Cl-LP 71 tillll-Íifil I-`iii'ic lol l *lll_'i54-
9437. rcprcscntada ncstc ato por .Mcssandro Fabricio Clcmcntc Paiva. na qualidadc dc

Atliiiiiiistradiir Rcgional Interino do .Iardiin Botânico. hrasilciro. rcsidcntc c domiciliado cin

tirar-iilinflllf. com dclcgacãii dc cmnpctcncia prevista nas Ê\liirrnas dc Iísccticãii tlrcamciitária.

Iiiiianccira c (.`ontt'il'ii| do Distrito I-`cdcral. c a l~`L.¡NI]AÇÃ() DF. Al'liIFARD AD

`l`l¬ti\I?àAl.IIAI)()R PRESO DO l)IS'l`Rl'l`() FEIIERAL - FUNAP. inscrita iiii CNPJ ii".
il3.~l*ÍlI`›.ltlilflllllll-911. doravantc dcnominada (`Ol\l'I`RA'I`.-'\l)A. situada no E-iI.‹\ 'I`rcclio ill. l.otc

Iiifiifl S45. Išiasilizi - I)I" f.`I¬`.I'. 72.2110-IIZII. 'I`cIct`onc: (ol I 3233-(i478f32ÍiÍi-8523 Fax: lol 13234-

iiitio- iicstc ato rcprcscntada por sua Dirctor Iixccutivii. I\lcr}' Morcira da Fiilva. inscrito no Í.`I*|" n“

-I3-I.(ili?.5(iI-till. conI`orinc exposto pela Secretaria dc Scgiirançii Pública c da Paz Siiciiil.
publicada no l)()l)l" n°I45. piigina 64 dc 29 do julho dc 2016.

g.'t.At.1stiI.A sEt;tit~lIiA - DO t*RQc_r;t)_IlttEl'ilÍ.T.Q
t) prcscntc Contrato obcdccc aos tcrnios do 'I`cmio dc Rctcrišncia dc Ils. ÍI4 a 2-I c da Niitai

`I'iÍciIicu dc Ils. I4'.?.

(Tl.AtiSUI.A 'l`ER(TI~IIRz\ - DO Ol¬l.IE'l`D
O prcscntc (`ontraIo tcin por objcto a contratação dc mao dc obra scndo. ÍI4 tquatrol não

cspccialixadas. scntcnciados dos rcgimcs Ahcrtii. Scmiaticrto c aquclcs sujeitos as lvlcdidas dc

.*~ic§_:tii'ança. para citccucão dc larclits de bttixa contplexidade a serviço das unidades da fontralantc.

proiniircndii rciittcgiacãii social c rcssiicializacãri dc trabalhador preso. consoante cspccilica o
`I`crmi.i dc Itclcrciicia dc lls. tl-I.‹"2-'I.

Administração Regional do Jardim Botânico
Jardim Botânico Shopping, Av. Comercial Lotes 24/25
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(`LAll5il|l.A QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃD ` ` " ' ' -- ¬

U Contrato será executado de liorma indireta. sob o regime de empreitada global. segundo

o disposto nos ans. 6” e Iii" da l.ei n“ 8.666' 1993.

Cl.Al_il'iULA QUINTA - DO VALOR

5.1. A estimativa de custo mensal e de RS 6.2! 1.56 (seis mil du:/.emos e onze reais e

cint|t|enta e seis cetttavos) para a prestação' de serviços de mão de obra no total de ate U4 (quatro)

traltalhadores sentenciados. totalizando despesa anual de I{$?4.53ll_72 (setenta e quatro mil
quinhentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). conlonrte planilha de tâalores por

senletteittdtt litrneeidtt pela l"l.|l'\lr'\l”'fl`Jl*`.

_ _* -_-- --1 _ __ _ ____

ITEM I)E$i(`R|ÇAO VALÍIR UNIT.

A SER PAÍIO

I lšttlsa de Resstteializaeätt ' A 7tt2.'?'Íi“__¬"'

E Custos Operacioriails eildstittteionalislpaia a l"l.!N/tl* (Taxa Iñli. l 4
. de adtninistmeiio)

s ' r\a.¬‹itia '|'rahš¡5‹z¡ít_ú'*‹s.5n+5.‹›m s :sea s1«t.tto
4 Auxilitt Alitnentaçãuilálfiödrãšidiias) _ __ H __i_ ]UH_ll(}

I ______._. _, _ ._ , ___ _____
Valor total por sentenciado RS I .:›:1_.ll0

'Auxilio transporte t R$350 e R$5.()() x 2 - ida e volta) .~: 13-valores sfariás-'eis conforme os

dias úteis do mes e do itinerário a ser percorrido pelo sentenciado no deslocamento da sua
resideneiafreeolItimento até o local da efetiva prestaeãtt do serviço: :Auxilio alimentat;z`to (l~`t1E 1 4.titt

x 23) -t'alo|'esI t'aria¬t'eis conforme os dias úteis do mes. ()_s cttstos operacionais poderão solrer
*rariatgñes anualmente. mediante apresentação de estudos de realinhamento da taxa. '

5.2. O valor aeima descrito esta baseado na proposta apresentada pela F lINAP.ft`tt‹`_ por
meio do Ulicio n" (l74z'2{ll 7- NLÍCONV/DlREXIFIÍNAP-DF. de 26.f'l)l›'2{ll 7. de lls.(}.'! e U3.

5.3. Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze' meses. terão seus
valores anualtnente reajustados pelo Índice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA.

conlitrme o art. 2” do Decreto n" 37. l 21. de lo de fevereiro de ltllo. publicado no l)()l_)l¬` n“ 34 de
22 de Ii.¬›¬.'ereiro de 2016. página 2.

Admirnstraçãe Regional do lardtm Botânico _
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c:L.ittr_stit.a. scxra _ na ooTAÇ_Ão tiaçaatanráata
6.1. A despesa correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária:

l- llnidade Orcatncntaria: 59129

ll- Programa de Trabalho: 0-1_42l.t'i2ll.2=l2ti.8496 - Fortalecimento das aeñes de

apoio ao interno e sua lamilia. conlimne Quadro de Detalhamento de Despesas.

lll- Natureafa da despesa: 3.3.9l .fifii

l"v'- l-'opte de recursos: 100

Ct..it1stiuA sÉTtMA _ no I'A(¿._-tntsurti
O pagamento sera feito. de acordo com as Nonttas de lisecucão Urcttntetttaria. Financeira

e Contabil do Distrito Federal. em parcelas. mediante a apresentação de Nota Fiscal. liquidada em

ate Íitl [trinta] dias de sua apresentação. devidamente atestada pelo liseeutttr do Contrato.

cL¿i¿usuLa o|T.»wa _ po Pnazo DE v|oÊrs'Ç|A
O Contrato tera \-'igencia de OI tum) ano a partir da data de assinatura do presente contrato.

permitida a sua prorrogação a depender do interesse das partes. bem corno da disponibilidade

orçamentária. com base na legislação vigente e no Parecer Normativo n*` 3l2f2t')lÍi-"

l*RtlCAl).fP(il)|".

i:_:t..›§.trst1|_a Nona - nas ozgtaartrtas .
Não I`oi exigida garantia contratual. eonfomte art. So. caput. da l.ei 8_ti(›t'iz“)Í¬i.

t3|.f¡.tJstiLA t_:ni:C|MA - mts oaatoaçfilgis DA cttNTRAT.itNTF.
ll).I. Constitttctn-se obrigações da Contratante. alem das previstas no 'I`er1'no de

l{cl`e.rtÍ.*neia:

I. Responder pelos danos que seus agentes. nessa qualidade. causarem a
terceiros. assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo ott culpa:

ll. Proporcionar todos os meios necessarios para que a Contratada possa
dese|npenl1ar todos os servicos objeto desta eontraeãti:

III. Auxiliar o preposto da Contratada. por meio das chetias imediatas.

executores locais. executor geral. na avaliacao de desempenho dos senteneiados:

Administração Regional do larctirn Botânico
Jardim Botânico Shopping, Av. Comercial Lotes 24/25 LÁ  _

CEP 71.680-362
Fone: l61]342 7-4500

CHCIGAE



IV. Fomecer os materiais necessarios a execucao dos serviços. bem como
unilitrtncs e equipamentos de proteção individuais normalmente utilizados nos serviços:

V. Pennitir o acesso as suas dependencias dos sentenciados ou prepostos da

Contratada. adotando as providencias de sua alçada na execução dos serviços. bem como

uniformes e equipamentos de proteção individuais normalmente utilizados nos serviços:

Vl. Detemtinar o horário e o local onde serão prestados os serviços:

Vll. lincaminhar a Contratada. impreterivelmente ate o 3° (terceiro) dia útil do
mes subsequente. as I`olhas de frequencias originais e sem rasuras dos sentenciados.

devidatncntc assinadas e atcstadas:

Vlll. líncaminhar. sempre que possivel. os dcsligamentos a Contratada ate o 25*

(vigesinto quinto) dia útil do mes que antecedcr o desligamento. No caso de desligamentos

de scntenciados de liorrna repentina. seja por falta grave ou qualquer outra circunstância que

não tenha sido programada. devera a Contratante infonnar ti C(}l\l'l`RA`l`A DA o seu

desligamento no prazo maximo de ate I (um) dia útil. por meio de comunicacao olicial e
por escrito; '

IX. Repassar a Contratada para que a mestna pague aos sentettciados. e seja
posteriomtente ressareida pela Contratante. os auxílios alimentação e uansponc necessario

ao deslocamento dos sentenciados no periodo que houver a prestação eletiva da mão de

obra contratada:

X. Orientar os senteneiados quanto a execução das tarefas. de Ibrma que os
serviços sejam realizados dentro dos seus parâmetros de eficiencia e elieaeia:

Xl. Cumprir com a Contratada. todos os gcompromissos financeiros

autorizados. assumidos ou adiantados em decorrência desta contratação:

Xl I. Noti licar a Contratada. formal e tcmpestivamentc. todas as irregularidades
Úl'lSCI'\".lldl`lt'¡ I'll`I ÕCCÚTTCT di.) C('›I'llI`dlO1

Xll I. Designar executor para acoinpanhamento e liscalização do contrato. alem
de interlocuicao direta com a Contratada:

XIV. Responsabilizar-se pela disponibilização de meio de transporte para
descolamento dos sentenciados ao local da execução dos serviços:

Administração Regional do Jardim Botânico .
Jardim Botânico Shopping. Av. Comercial Lotes 24125 :

CEP' TLEBD-352
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XV. Comunicar ti Contratada. quanto tomar conhecimento. de sentenciado for

recolhido pelo proprio tiiistema Penitenciário do Distrito Federal. ou quando o sentenciado

entrar em licença medica ou. ainda. faltar por 3 (tres) dias consecutivos:

XVI. Manter os scntcnciados devidamente identificados:

XVII. I-Ífetuar o pagamento a Contratada de acordo com as condiçoes de preço e

prazos estabelecidos no Contrato: .

XVIII. Permitir. durante a vigeneia do contrato. o acesso dc representantes da

Contratada e de representantes do Sistema Penitenciário do Distrito Federal ou de qualquer

llnidade integrante da Secretaria de listado de Justiça e Cidadania. aos locais de prestação

de serviço. desde que devidatncnte identilicadosz

XIX. A Contratante. por meio do Executor do Contrato. devera realizar. por
meio das cltelias imediatas. avaliação de desempenho dos scntcnciados ou quando

solicitado pela COI\I'I`RA`l`Al)A;

XX. A Contratante. por meio do Executor do Contrato. devera orientar os
scntcnciados a importância de se Iiliarem junto ao INSS como segurado facultativo. na

Iorma prevista na legislação vigente:

XXI. Casti haja necessidade de realização de serviços pelos scntcnciados em
locais diversos a local sede da Contratante. devera ser comunicado olicialmcnte ã

Contratada com antecedencia minima de ate 24 horas. informando o endereço do local onde

serão prestados os serviços. o dia e o horario das atividades:

XXII. Permitir o acesso da I-`ISCAl-l?ÍACÃO realizada pelos Órgãos integrantes

da Secretaria de listado de Justiça do Distrito Federal que compõem o lt-iistema Policial e
Prisionalz'Penitencitirio do Distrito Federal. hem como de integrantes do Poder Judiciario

Iegaltnentc investidos;

XXIII. lnstruir os scntcnciados. quanto ã prevençãode acidentes e ineendios nas
areas onde os serviços serão prestados bem como detemtinar e exigir o uso de Componentes

de Proteção Individual. sempre que a natureza do serviço exigir;

XXIV. Solicitar autorização por escrito do proprio sentenciado para a utili.r.ação

de sua imagem em veículos de comunicação. mediante autorização expressa da

C(ÍINTR.^tTAl")A. `

Administração Regional do Jardim Botânico _, _l\.
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XXV. Coordenar. comandar e tiscalizar o bom andamento dos serviços. cuidar

da discipIi_na. controlar frequencia e a boa apresentação pessoal dos scntcnciados:

XXVI. Solicitar aos scntcnciados. no caso de alteração de endereço. o novo

comprovante dc ende c encaminhar a Contratada cspeeilicando e requerendo a data dafi -ÕOI' .

alteração do mesmo para Iins de pagamento de auxilio transporte:

a.() comprovante de endereço que trata esse item devera ser conta de agita.

luz. telefone ou contrato de aluguem no nome do sentenciado. ou ainda documento judicial que

cotnprovc a alteração do endereço.

Ct.zit.ust1t.z\ IIÉCIMA PRIMEIRA; nas ‹›Bn|(;AÇ(`›t=:s E nF.s|'t›Nsan|t.|n.it|n:s na
CLDNTRATADA

I I. I - Constituetn-se obrigações da Contratada. alem das previstas no 'I`em1o de Referencia:

I. Ate o quinto dia util do mes subsequente. comprovante de recolhimento

dos encargos Previdenciarios. resultantes da execução do Contrato: i

II. Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas. fiscais e

comerciais:

III. Pagar as verbas decon'entes da prestação do serviço.

IV. Responder pelos danos causados por seus agentes.

V. Manter. durante toda a execução do contrato. em cotnpatibilidadc com as

obrigações por ela assumidas. todas as condiçoes de habilitação e qualilicação exigidas na

Iicitaçao. conforme previsão no art. 55. XIII. da I.ei (ieral de Licitações:

VI. Selecionar os scntcnciados para o trabalho. conforme solicitação. dentre

aqueles indicados pelos Fstabelecimentos Penais do Distrito Federal e a Contratante:

VII. _ Indicar scntcnciados que estejam com a documentação tcarteira de
identidade e (`I“'l-`) regularizada;

Vl Il. Orientar os scntcnciados encaminhados quanto a execução das tarefas. de

Iiorma que os serviços contratados sejam realizados com esmero e perfeição:

IX. Garantir ti Contratante a mão de obra necessaria ã execução das tarefas.

dentro dos horarios por ela praticados. que não sera inferior a 6 (seis) horas nem superior a ii

Administraçao Regional do Jardim Botânico
Jardim Botânico Shopping, Av. Comercial Lotes 24/25 _
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toitol horas diárias. com descanso nos Icriados e linais de semana. em con lormidade coma I.ei

de Execuções Penais:

X. Prestar os serviços contratados na forma ajustada. mantendo a execução

de cronograma de tarel`as que vier a ser estabelecido pela Contratante:

Xl. Comunicar irnediatamente ã Contratante quando o sentenciado tor

recolhido ou entrar de licenca médica:

XII. Substituir no prazo maximo de 5(cinco) dias úteis qttalquer dos

scntcnciados que. por questão de recolhimento. licenca médica. ordem. disciplina ou

assiduidade. encerramento d e pcrra ou outra condição não mencionada:

XIII. Observar as orientações da Vara de lixecrrcãcs Penais:

XIV. Comunicar ã Contratante no prazo maximo de 2 (dois) dias. em caso de

sentenciado t`or recolhido por qttalquer sanção administrativa ou penal. entrar em licenca
medica. ou. ainda. qualquer Iiorma de impedimento de prestação da mão de obra pelo

sentenciado:

XV. (jarantir a possibilidade de substituição de qualquer reeducando. cuja

atuação. permanência ou comportamento seja. julgado de Iirrma prejudicial. inconveniente ou
insatisI`atorio ã disciplina da Contratante ou interesse público:

XVI. Contprovar. juntatnentc cont a fatura mensal dos servicos prestador. ou
sempre que solicitado. a quitação dos encargos sociais. previdenciários e tributários da

Fundação. mediante a apresentação das respectivas ceflidñes negativas:

XVII. Manter. durante a execução do Contrato. todas as eondieães de lrabilitar,-ao

exigidas no ato da Contratação:

XVIII. Designar um preposto. para executar o Contrato e acompanltar os
sentenciadosjunto ã Contratante: '

XIX. Comunicar imediatamente ã Contratante. por meio de documento oticial.
qualquer fato relevante que eventualmente ocorra. que possa alterar signiticativamentc a sua

situação economico-tinanceira ou a imagem pública:

XX. Restituir ã Contratante quaisquer valores adiantados a titulo de auxilio

alimentação c transporte no decorrer da execução do contrato. que não lioram autorizados pela
Contratante:

Administração Regional do Jardim Botânico .
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XXI. Apresentar ã Contratante o comprovante de quitação de seguro

correspondente a execttção do Contrato. se for o caso:

XXII. Comunicar a Contratante. por escrito. quando verificar condiçoes
inadequadas a execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita

execucao do Contrato:

XXIII. Fomecer. mensalmente. os auxílios alimentação e transporte necessario ao
deslocamento dos scntcnciados do periodo. `

XXIV. A Contatada se obriga a manter. durante toda a execução do contrato. cnt
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas. todas as condiçoes de habilitar,-ão c

qualificação exigidas na licitação.

XXV. Proceder aos descontos que por ventura ocorram relativos ã assiduidade c
a pontualidade dos scntcnciados mediante inlormaçães e ocorrências prestadas pela

CClNTRr'\Tƒ\I'\l'l`li:

XXVI. Responsabilizar-se pelo pagamento da Bolsa Ressocialização. no prazo de

3 (três) dias uteis. apos verificado o efetivo crédito de pagamento da Nota liiscal pela
Ct)N'l`Rf\'l`AN'l`lÊ:

XXVII. Comprovar juntamente com a Nota Fiscal dos servicos prestados. a quitação dos

encargos previdenciários da FUl\IAI`-'_ alem de apresentar as Certidões lislegativas junto ao Í.iDI".
INSS e l"(_i`l`S:

XXVIII. Garantir a possibilidade de substituição de qualquer reeducando. cuja

attiação. pennanência ou comportamento seja. julgado prcj udicial. inconveniente ou

insatisfatorio a disciplina da C()N`l`RATAl\lTF. ou ao interesse público. de acordo com o

cronograma intemo da Contratada de encaminhamento de scntcnciados:

XXIX. Comunicar oficialmente e imcdiatainentc ã Contratada e a Policia Militar
do Distrito Federal ou ao Sistema Penitenciririo do Distrito licdcra|rSIÊJllS ou a Policia Civil

do Distrito Federal. os casos de agressão. tumulto. ameaça ou qualquer outro ato que possa

colocar em risco a segurança e a ordem do local quando praticado pelo sentenciado:

XXX. Cumprir as demais condições estabelecidas no projeto básico que a este sc
vincula:

Administração Regional do Jardim Botânico E X _.
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r.'i.zitusui..rt naciivia si‹¬.Gt.1ivn.›\ - Da .\LTt=:to\Çfto Conraartiac
l2.l. 'foda e qualquer alteração devera ser processada mediante a celebração de Termo

rliditivo. coiii amparo no art. 65 da Lei ii" 8.66o..“)3. vedada a modilicação do objeto.

I2.2. A alteração de valor coiitratual. decorrente do reajuste dc preço. eompeiisação ou

pciialiiftição liiiaiiceira. prevista no Contrato. bem como empenho de dotações orçamentárias

stiplciiieiitares. ate o liniitc do respectivo valor. dispensa a celebração de aditamento.

r'i.Áiisiii...›i ni~'¬.ciiu.\ ritiiciziiaa - u.s_s___ri;is_.5gjuaoi:s
(J atraso iiijustiticado na execução. bem como a inexccução total ou parcial do Contrato

sujeitara a Contratada a multa prevista na Justilicativa de Dispensa de Licitação. dcscontada da

garaiitia oferecida ou judicialmente. sem prejuizo das sanções previstas no art. 87. da l.ei n".
lš.ri{itir*).'i. facultada ao Distrito I-`edcral. ein todo caso. a rescisão iinilatcral. sem prcjuir.‹.i da

aplicação das sanções previstas no Decreto _'-1o.85l de 30 de maio de Etltlo.

r:i..ii1stii.n. iii-'iirriisiit oiiztnrrt - na nsscisao AMio_Áv_r._c
U Contrato podera ser rescindido amigavelmentc. bastando. para tanto. manifestação

escrita de uma das partes. com antecedência niinima de (ill (sessenta) dias. sem intcrriipção do

curso normal da excctição do Contrato. nos termos do artigo 79. inciso Il. da I.ei n. il.oorir*lÍ`i
(precedentes l`-'arccercs ns. t`)tl5t'li'2t'llI e (t757l2(ll`l8 c Ílllzilrlttl 3. todos cxarados pela

I"RUi.`.-*tl)rI*(iI)I"l. I

ci..i.trstIi..‹i. iii1:‹ciMA ouiivra - na Rescisão
D Contrato podera ser rcsciiidido por ato unilateral da Adiiiiiiistrtiçãti. reduzido a tcriiio no

respectivo processo. na forma prevista na .Iustificativa de Dispensa de l.icitação. observado o
disposto no art. ?il da l.ei n". 3.o66r93. sujeitando-sc a Contratada as consequências determinadas
pelo art. lttl desse diploma legal. sem prcjui:‹:o das demais sanções cabíveis.

CL.¿li_l¿i§_l__[L_A IJ_ÉCIMA SEXTA - DOS DÉBITDS COM A FAZENIIA Pl'.tHLIC.~ti.
Ds debitos da Contratada para coiii o Distrito I-`ederaI. decorrentes ou não do .f'\_iiiste. scrãii

inscritos ein Divida .^.tiva c cobrados' mediante execução na t`omia da legislação pertiiicntc.

podendo. quando for o caso. ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
Administração Regional do Jardim Botânico

Jardim Botânico Shopping. Av. Comercial lotes 24.t'25
ces 71.550-352
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(TL.ÂU5ULA DÉCIMA SÉTIMA - ÚÚ EXECUTÚR _ -- -_ _ _

D Distrito Federal. por meio da Administração Regional do .lardim Botânico. designara

Executor [csi para o Contrato. que dcsempcnharaf (ão) as atribuições previstas nas Normas de

Execução Úrçatncntaria. Financeira e Contábil.

(TLÁUSUL.f_\ I)_[izÇ]_hf1.«__\ OITAVA- DA PUBLICAÇÃO E DO ¡lE_G1§TR_Q
A elicáeia do (.`onIr-ato liea condicionada a publicação resumida do instrumento pela

(`ontratante. na Imprensa filieial. até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. apos o que providenciani o registro do instrumento.

(.`LÁlIE'il.|LA DÉCIMA NDNA - DO FORO

I-`iea eleito o foro de Brasilia. Distrito Federal. para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao

cumprimento do presente Contrato. _

Brasília. 26 de abril de 201?

Alessandr Fabricio aumente Paiva

Administrador R Iional o Jardim Botânico - RA XXVII
Interino

` _ ,-"'Z-""C3'0--- * ¿""' -3!; C' '
 1da Silva

Diretor lixectttivo

I"unda‹;ão dc Amparo ao Trabalhador Preso do DF

`I`estentun|1as: .

_fiëzfí âzzfi és
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I Administraçao Regional do Jardim Botânico
Jardim Botânico Shopping, Av. Comercial Lotes 24/25

CEP 31.680-362
Fone: (51)3427-4500
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