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SEXTO TERMO DE
APOSTILAMENTO AO
TERMO DE cONTRATO N°
21/2015, cELEBRADO ENTRE
A UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO E A
EMPRESA ATLÂNTICA
sERVIÇOs GERAIS LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, autarquia federal inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 33.663.683/0001-16 e com sede à Av. Pedro Calmon, n° 550 - Ilha do

Fundão - Cidade Universitária - CEP: 21941-901, nesta cidade, neste ato representada

pelo Pró-Reitor de Gestão e Governança, Sr. Andre' Esteves da Silva, conforme delegação

de competência outorgada pela Portaria n° 4.925 de 12 de junho de 2017, adiante

denominada simplesmente CONTRATANTE, formaliza o presente Termo de

Apostilamento no 06/2019 ao Termo de Contrato n° 21/2015, mediante as seguintes

cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Apostilamento passa a fazer parte integrante e inseparável do

processo n° 23079.004305/2017-39, Anexo 4, que é reconstituição do processo n°

23079.035251/2014-19, e tem por objeto repactuar os preços do Termo de Contrato
no 21/2015, em virtude das alterações promovidas pela Convenção Coletiva de Trabalho

RJ000705/2019, com vigência de 1° de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020, estando

o procedimento de acordo com o artigo 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93, consoante a

possibilidade elencada na Cláusula Sexta do Termo de Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os novos valores contratuais decorrentes das

repactuações podem ter suas vigências iniciadas em data anterior à repactuação,

exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e

estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que

contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de

compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em

repactuações futuras, situação na qual o pagamento retroativo deverá ser concedido
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exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação
à diferença porventura existente.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A Administração poderá prever o pagamento

retroativo do período que a proposta de repactuação permaneceu sob sua análise,
por meio de Termo de Reconhecimento de Dívida, a ser elaborado e acostado aos
autos, hipótese na qual esse período será contado como tempo decorrido para fins

de contagem da anualidade da próxima repactuação.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O pagamento das diferenças relativas ao período

anterior à assinatura da apostila e' condicionado à comprovação, por parte da

contratada, de que tenha pago a seus funcionários e implementado no referido mês
o aumento previsto nas respectivas convenções coletivas da categoria.

PARÁGRAFO QUARTO. Os valores apurados não consideram as faltas ocorridas

durante a prestação do serviço. A emissão de faturas retroativas deve considerar tais

informações em seu cálculo.

PARÁGRAFO QUINTO. Revogam-se disposições em contrário.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES

2.1 Em decorrência da homologação da convenção coletiva da categoria profissional

utilizada na prestação dos serviços contratados, o valor mensal do contrato passa de R$

65.251,23 (sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos)

para R$ 67.097,44 (sessenta e sete mil, noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos),

a partir de 1° de março de 2019.

2.2 Por força da cláusula vigésima sétima da convenção coletiva supracitada, que

reajustou o valor do Beneficio Social Familiar, o valor mensal de contrato passa a ser de

R$ 67.285,58 (sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito

centavos), a partir de 1° de junho de 2019, conforme descrito no ANEXO.

cLÁUsULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO oRÇAMENTÁRIA
3.1 A solicitação de indicação de recursos orçamentários à Pró-Reitoria de Planejamento,

Desenvolvimento e Finanças - PR-3, foi formalizada por meio do Ofício

1078/2019/SSG/PR6/UFRJ, que por seu turno, informou que o valor mensal do contrato

será atualizado a partir de 1° de agosto de 2019, contudo destacou que as diferenças
apuradas, concernentes às competências março/2019 ajulho/2019, serão objetos de futura
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reunião com a contratada para definição da forma de pagamento, em virtude da presente
restrição orçamentária

cLÁUsULA QUARTA - DA vIGÊNclA
4.1 O presente Termo de Apostilamento entra em vigor na data da sua assinatura,

atualizando os valores contratuais a partir de 1° de agosto de 2019.

4.2 Este Termo produz efeitos financeiros retroativos a 1° de março de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

5.1 Em decorrência da repactuação, a contratada deverá atualizar a garantia

anteriormente prestada, complementando seu valor.

cLÁUsULA sExTA - DA RATIFICAÇÃo

6.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato em vigor.

Rio de Janeiro, 50 de ÊETWBQO de 2019.

aswa
WVCSÚ E

'É C `¡'zjfzf. MÊÍÊÃÊW ae 2:3”
. *53 uma r mEevEsfpw/Afillzwiêrt-W` .

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Contratante



ANEXO

Tabela l -valor do posto (antes e após a repactuação)

Categoria :eãème N° P°st°s comgdo (1535253261 :162252 9) (15:21:611213223529)abalho

Aux' ÉÊÊÊVÍWS 44 horas 23 Rs 2.637,01 R$ 2.917,26 R6 2.925,46
VALOR MENSAL Rs 65.251,23 Rs 67.097,44 R$ 61.285,58
VALOR ANUAL R6 763.014,76 R6 605.169,26 R6 607.426,96

Tabela 2 - Valor Contratual Mensal (antes e após repactuação)
o .

Mêsf^fl° poli... Va'°^'.”.'.'§|"“' ÊJSLÃÍÊSÊÊ' RSÉLÍ'Ê'LÊÊO
1Março/19 23 R$ 65.251,23 R$ 67.097,44 R$ 1.846,21
Abril/19 23 R$ 65.251,23 R3 67.097,44 R$ 1.846,21

2Maio/19 23 R$ 65.251,23 R$ 67.097,44 R$ 1.846,21

3Junho/19 23 R$ 65.251,23 R$ 67.285,58 R$ 2.034,35

Julho/19 23 R$ 65.251,23 R$ 67.285,58 R$ 2.034,35
Agosto/19 23 R$ 65.251,23 R$ 67.285,58 R$ 2.034,35

Setembro/19 23 R$ 65.251,23 R$ 67.285,58 R$ 2.034,35

Outubro/19 23 R$ 65.251,23 R$ 67.285,58 R$ 2.034,35

Novembro/19 23 R$ 65.251,23 R$ 67.285,58 R$ 2.034,35

Dezembro/19 23 RS 65.251,23 R$ 67.285,58 R$ 2.034,35

Total 2019 R9 652.512,30 R5 672.291,38 R6 19.779,08

Janeiro/20 23 R$ 65.251,23 R$ 67.285,58 RS 2.034,35
Fevereiro/20 23 R$ 65.251,23 R$ 67.285,58 R$ 2.034,35

Março/20 23 R$ 65.251,23 R$ 67.285,58 R$ 2.034,35

Abril/20 23 R$ 65.251,23 R$ 67.285,58 R$ 2.034,35

4Maio/20 23 R$ 15.225,29 R$ 15.699,97 R6 474,68

Total 2020 R$ 276.230,21 RS 284.842,29 RS 8.612,08
Total R5 928.742,51 R$ 957.133,67 R5 28.391,16

I 1° de março de 2019 - Repactuação 2019/2020 Convenção Coletiva RJ000705/2019 - Reajuste do piso salarial
da categoria profissional;

2 8 de maio de 2019 - Prorrogação da vigência contratual (Termo Aditivo n" 05/2019);

31" de junho de 2019 - Incidência do Benefício Social Familiar no valor de RS 13,00 (custo do empregador);

¬' 7 de maio de 2020 - Término da vigência contratual.
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Tabela 3

Quadro Resumo

Total 2019 ref. diferença a pagar R$ 19.779,08

Total 2020 ref. diferença a pagar R$ 8.612,08

Total solicitado para o contrato R$ 28.391,16


