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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA EXECUTIVA – SE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DA

COORDENAÇÃO GERAL DE AQUISIÇÕES – CGAQ
 

 

 

 

OBJETIVO: Promover o reajuste dos preços do
Contrato original em 1,6161 % conforme análise
dos termos do Dissídio Cole�vo 0000296-
91.2018.5.10.0000.

 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 11/2019

PROCESSO Nº 21000.004815/2011-07

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2011

CONTRATO Nº 30/2013, celebrado em 23/12/2013

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO

1.1.    Pelo presente Termo de Apos�lamento, o Senhor HUGO MARCUS SILVA TEIXEIRENSE, Coordenador-Geral de Aquisições, com a competência que lhe foi
delegada pela Portaria nº 309, de 21 de janeiro de 2019, autoriza o apos�lamento do Contrato supracitado, firmado entre o MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA e a empresa CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 37.077.716/0001-05, estabelecida na SCIA QD 08, conjunto 12,
lote 14, CEP 71.225-540, Brasília/DF, neste ato representado pelo senhor Orlando Lamounier Paraíso Júnior, portador da CI n.º 1050565 e CPF n.º 561.183.761-
15, resolvem celebrar o seguinte ajuste:

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

2.1.     O presente Termo de Apos�lamento tem como escopo promover repactuação do Contrato nº 30/2013, em decorrência da análise do pedido de
repactuação com base nos preceitos do Dissídio Cole�vo nº 0000296-91.2018.5.10.0000 publicado junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO DO APOSTILAMENTO

3.1.    O Presente instrumento tem fundamento no art. 65, alínea § 8º da Lei nº 8.666/1993.
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas jus�fica�vas, nos seguintes casos:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da
obra, serviço ou fornecimento, obje�vando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impedi�vos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

(..)

§ 5o Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou ex�ntos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

(...)

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apos�la, dispensando a celebração de aditamento.

 

CLÁUSULA QUARTA – DESPESA

4.1.     O valor total do contrato passará dos atuais R$ 8.302.934,57 (oito milhões, trezentos e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete
centavos), para R$ 8.437.117,18 (oito milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e dezessete reais e dezoito centavos), a par�r de 01/01/2018, conforme
quadro descri�vo a seguir:

ITEM POSTO DE SERVIÇO VALOR UNITÁRIO POR POSTO
(A)

Nº DE POSTOS
(B)

VALOR MENSAL DOS POSTOS DE SERVIÇOS
(A x B)

VALOR A
(POSTO

1 Vigilância armado diurno 12 x 36 h R$ 12.426,96 23 R$ 285.819,98 R$ 3
2 Vigilância armado noturno12 x 36 h R$ 13.921,32 20 R$ 278.426,49 R$ 3
3 Vigilância desarmado diurno 12x36 h R$ 12.411,16 0 R$ 0,00
4 Vigilância desarmado diurno 5 x2 (07:30 as 13:30 e 13:30 as 19:30h) R$ 13.017,35 5 R$ 65.086,76 R$ 7
5 Vigilância motorizada armado diurno 12 x 36h R$ 13.357,46 2 R$ 26.714,92 R$ 3
6 Vigilância motorizada armado noturno 12 x 36h R$ 14.851,93 1 R$ 14.851,93 R$ 
7 Vigilância ronda desarmado diurno 12x36 h R$ 12.411,17 1 R$ 12.411,17 R$ 
8 Vigilância ronda desarmado noturno 12x36 h R$ 7.828,57 1 R$ 7.828,57 R$ 
9 Supervisão 5x 2 - 8h/dia R$ 5.976,64 2 R$ 11.953,27 R$ 

TOTAL VALOR MENSAL R$ 703.093,10
TOTAL VALOR GLOBAL R$ 8
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O presente Termo de Apos�lamento não fere os termos do Contrato, apenas promove os ajustes necessários à sua atualização. Ficam, portanto, man�das as
demais cláusulas e condições do Contrato original, não expressamente alteradas por este documento.

 

 

 

HUGO MARCUS SILVA TEIXEIRENSE
Coordenador-Geral de Aquisições

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Hugo Marcus Silva Teixeirense, Coordenador-Geral de Aquisições, em 15/04/2019, às 11:01, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7030716 e o código CRC 672DC0EE.

 
Referência: Processo nº 21000.004815/2011-07 SEI nº 7030716

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

