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1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 39635/2019  

 

Considerando a solicitação da Contratada (42603476) e com fulcro nos ar�gos 3º e 4º do
Decreto n° 37.121, de 16 de fevereiro de 2016, que estabeleceu o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) como índice de reajuste para compensar os efeitos das variações inflacionárias
dos contratos administra�vos firmados pelo Distrito Federal, e nos termos da subcláusula 4.5 do Contrato
(27961537); em conformidade com o art. 40, inciso XI c/c art. 65, §8°, ambos da Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993; em observância aos ditames do art. 2º, §1º, da Lei nº 10.192/2001, e ainda, consoante
Declaração de Orçamento (50027744) e  Nota de Empenho nº 2020NE09609 (50028006), todos
constantes do Processo nº 00040-00017305/2019-20, e em cumprimento à delegação de
competência prevista no ar�go 31 do Decreto n.º 32.598, de 15 de dezembro de 2010, c/c a Portaria nº
78, DE 12 de fevereiro de 2019,  DECIDO:          

CELEBRAR o presente Termo de Apos�lamento referente ao Contrato nº 39635/2019 
, firmado com a empresa PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA,  inscrita no CNPJ/MF n° 26.968.438/0001-51,
nos seguintes termos:

a)  Conceder reajuste contratual, aplicando-se a variação acumulada nos úl�mos 12 meses do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referente ao mês de setembro de 2020, ou
seja, 3,135160%, apurado pelo Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca (IBGE), passando o valor
anual de R$ 4.745.078,04 (quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil setenta e oito reais e quatro
centavos) para R$ 4.864.914,12 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil novecentos e
quatorze reais e doze centavos), com seus efeitos financeiros a contar de 11/09/2020, consoante
detalhamento abaixo:

b) O valor do IPTU/TLP atende ao reajuste anual definido pela Secretaria de Estado de Economia do
Distrito Federal para o ano de 2020, de acordo com a pauta de valores (49721200) acostada aos autos.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=49403621&id_procedimento_atual=28953118&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=17c682e760f34f6a628ee9559d5f3b1ab4aa0406b73304305b4aed24ed7ec6db
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=33098278&id_procedimento_atual=28953118&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=6f123af0317d09774ff97490f5b0e558b2f94eb8795515468e6e0b5c98c49955
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=57615953&id_procedimento_atual=28953118&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=0ceda099dd9f4fa1bd763a109deb2e7ad289570670c01643a5b9589be430f287
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=57616240&id_procedimento_atual=28953118&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=9f8b5b6907612f136f4dff9c55848c59e6309fc8144e16723fdbd56f3a432b16
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=28953118&id_procedimento_atual=28953118&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=f0d00f39d9c7c88b26e1dfcd282b50a78c12f3c80bc2f30b72f819d51da5eab5
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
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=57274509&id_procedimento_atual=28953118&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=22d06daa659edc6bde3be4bcbdc56450e3528498d597ac78ee4efe96076928c7


c) As despesas decorrentes do presente Termo de Apos�lamento ocorrerão à Conta de Créditos
Orçamentários consignados à Secretaria de Estado de Economia (SEEC), conforme Declaração de
Orçamento (50027744) e respec�va Nota de Empenho:

I – Unidade Orçamentária: 19.101;

II – Programa de Trabalho: 04.122.8203.8517.0051;       

III – Natureza da Despesa: 3.3.90.39;

IV – Fonte de Recursos: 100;

V – Nota de Empenho: 2020NE09609 (50028006).

d) O presente Termo de Apos�lamento entra em vigência a par�r de sua assinatura. Porém, seus
efeitos financeiros, retroagem à 11/09/2020, em obediência ao princípio da anualidade.

 

ANALICE MARQUES DA SILVA 
Subsecretária de Compras Governamentais

 

Documento assinado eletronicamente por ANALICE MARQUES DA SILVA - Matr.0108934-X,
Subsecretário(a) de Compras Governamentais, em 11/11/2020, às 17:58, 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= 50250032 código CRC= 226AC07E.
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https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=57615953&id_procedimento_atual=28953118&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=0ceda099dd9f4fa1bd763a109deb2e7ad289570670c01643a5b9589be430f287
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=57616240&id_procedimento_atual=28953118&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=9f8b5b6907612f136f4dff9c55848c59e6309fc8144e16723fdbd56f3a432b16

