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1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 41939/2020

 

Considerando a solicitação do Executor (57551623), nos termos da Cláusula Quarta do
Contrato (50418230), de acordo com os valores estabelecidos pela Lei nº 6.762, de 22 de dezembro de
2020, conforme orientação jurídica proferida na Nota Jurídica N.º
115/2021 - SEEC/GAB/AJL/ULIC (59358638); em conformidade com o art. 40, inciso XI c/c art. 65, §8°,
ambos da Lei nº 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 (60702397), Autorização de Despesa e
Empenho (60702557) e Nota de Empenho nº 2021NE04821 (60702804), todos constantes do Processo nº
00040-00030067/2019-48, 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:

APOSTILAR o Contrato nº 41939/2020 , firmado com a empresa PAULO OCTAVIO HOTÉIS E
TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 26.418.749/0001-47, nos seguintes termos:

a)  Adequar o valor referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), considerando a
atualização anual dos valores para o exercício de 2021 estabelecidos pela Lei nº 6.762, de 22 de
dezembro de 2020, definido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, conforme
Demonstra�vo (57551433), passando o valor total do Contrato de R$ 6.288.037,20 (seis milhões,
duzentos e oitenta e oito mil trinta e sete reais e vinte centavos) para R$ 6.296.116,20 (seis milhões,
duzentos e noventa e seis mil cento e dezesseis reais e vinte centavos), perfazendo o valor mensal de R$
104.935,27 (cento e quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), com seus
efeitos financeiros a contar de 01/01/2021, consoante detalhamento abaixo:

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=65922779&id_procedimento_atual=35785777&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=f0d217d8df93b981d2c9bc80088b8a56a6cc20315a7f73e5fc96547f86784e6d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=58057760&id_procedimento_atual=35785777&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=5d2f0ed83c961a14eb290b6ac657049d1b447a286a6c1ff10e99751aa83ec874
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/12_Dezembro/DODF%20241%2023-12-2020%20SUPLEMENTO/DODF%20241%2023-12-2020%20SUPLEMENTO.pdf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=67919493&id_procedimento_atual=35785777&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=e950bff4ff3114924122106baad72f20da50eaca1cbd084305cf44f6e320a6b1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=69406745&id_procedimento_atual=35785777&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=9aebe7f6f5eba581eacae077502166354278d3c679248be3a69d838ab2694425
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=69406916&id_procedimento_atual=35785777&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=49a5a510802a59fe4ccfe899ec5b3a27abdd73d05f75d94f102226806d2b3521
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=69407186&id_procedimento_atual=35785777&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=769a5936664fe87f904edc645563fe8cfe209fab8f07df0e5c1c1b539448d556
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=35785777&id_procedimento_atual=35785777&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=38a1b064641f111c7597cb8e5db36d0a48b6207159808cd38370591e8037ec8d
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.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/12_Dezembro/DODF%20241%2023-12-2020%20SUPLEMENTO/DODF%20241%2023-12-2020%20SUPLEMENTO.pdf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=65922569&id_procedimento_atual=35785777&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=92a63df92d7e3abc0c978b6d38b9c20abbaf3e5d79ae20161a8c179241354110


b) 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 (60702397) 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: 2021NE04821 (60702804).

c) O presente Termo de Apos�lamento entra em vigência a par�r de sua assinatura. Porém, por
obedecerem critérios próprios e se tratar de obrigações acessórias e reembolsáveis seus efeitos
financeiros, retroagem à 01/01/2021, devendo ser observados pelos executores o fato gerador e o
vencimento da referida obrigação.

 

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 05/05/2021, às 15:08, 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= 61215873 código CRC= EAE410D8.
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https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=69406745&id_procedimento_atual=35785777&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=9aebe7f6f5eba581eacae077502166354278d3c679248be3a69d838ab2694425
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=69407186&id_procedimento_atual=35785777&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110022065&infra_hash=769a5936664fe87f904edc645563fe8cfe209fab8f07df0e5c1c1b539448d556
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