
22/07/2021 SEI/UNILAB - 0309886 - Minuta - Termo de Apostilamento - Reajuste

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=354966&infra_sist… 1/3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, CEP 62790-000, Redenção/CE

Telefone: +55 85 3332-6101 - h�p://www.unilab.edu.br/
 
 

MINUTA - TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE

  

___º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
N° ...../......, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
[OBJETO DO CONTRATO] QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
- UNILAB, E A EMPRESA ............................., NA
FORMA ABAIXO:

 

A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB, com
sede na cidade de Redenção-Ceará, na Av. da Abolição, n. 3, CEP: 62.790-000, Bairro: Centro, Campus
Universitário da Liberdade, inscrita no CNPJ n. 12.397.930/0001-00, neste ato representada pelo seu
reitor, o senhor ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, nomeado pelo  Decreto de 05 de maio de
2021, publicada no DOU em 06 de maio de 2021, inscrito no CPF n. 621.636.635-15, portador da Carteira
de Iden�dade n. 321730797, expedida por SSP/CE, portador da matrícula funcional n. 2279043,
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ..........................................................., inscrita no
CNPJ n. ...................................... neste ato representada pelo(a) Sr(a). ......................................., portador
da Cédula de Iden�dade n. ..............................., expedida pela ...................... e CPF n.
................................, doravante denominada CONTRATADA,  observado o disposto no Contrato
....../.......... de ......./......../....... , tendo em vista o que consta no Processo n. 23282.500262/2019-74,
Pregão n. ....../.......... e em observância às disposições da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 2.271, de 07 de julho de 1997 e da Instrução Norma�va
SEGES/MPDG n. 05, de 26 de maio de 2017 e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente
___º TERMO DE APOSTILAMENTO, mediante as seguintes cláusulas:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Apos�lamento tem por objeto a concessão o REAJUSTE sobre o
valor contratual do serviço de ______________________, com base na variação do Índice
____________________ no período de ____/____/____ a ____/_____/______ e previsão contratual
disposta na CLÁUSULA ______.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor total deste Termo de Apos�lamento é de R$ _________ (número e por
extenso). 
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2.2. Após o procedimento de Reajuste, o valor global anual es�mado do CONTRATO
ORIGINAL passará de R$________ (número e por extenso) para R$ _________ (número e por
extenso), inclusos todos os custos e despesas contratuais.

2.3. O valor mensal es�mado do CONTRATO ORIGINAL, será de R$ ________ (número e
por extenso).

N.
Item Descrição Quant.

Valor
Unitário

Atual

Valor
Mensal
Atual

Valor
Total
Atual

Valor Unitário
Reajustado

Valor Mensal
Após Reajuste

Valor Total
após Reajuste

         
         

- Valor Global Atual  Valor Global Reajustado  
Esse modelo de tabela é exemplifica�vo, podendo ser alterado conforme a realidade do contrato

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes deste Reajuste, ocorrerão por conta da seguinte Dotação
Orçamentária:

Gestão/Unidade:  
Programa de Trabalho (PTRES):  
Fonte:  
Natureza de Despesa:  
PI  

3.2. Para atender a despesa prevista com o procedimento, referente ao período
de [informar a data de início e de término no formato dd/mm/aaaa], no valor de R$ ________
(número e por extenso), foi emi�da a Nota de Empenho n°_____________, datada de
_____/_____/______, no valor de R$ ________ (número e por extenso), sem prejuízo da emissão de
reforços ou anulações em razão de disponibilidade orçamentária, alterações no Programa de
Trabalho ou em decorrência de novas determinações legais.

3.3. A despesa referente ao período [informar o exercício seguinte, no seguinte formato:
1/1/aaaa a dd/mm/aaaa], no valor de R$ ________ (número e por extenso) será alocada à dotação
orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, pela respec�va Lei Orçamentária
Anual.

3.4. A fatura a ser apresentada pela CONTRATADA referente ao período de prestação do
serviço no mês subsequente à assinatura do presente Termo de Apos�lamento já deverá considerar
os novos preços tratados neste instrumento.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA (SE HOUVER GARANTIA)

4.1. A contratada deverá complementar a garan�a contratual anteriormente prestada, de
modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam ra�ficadas as demais cláusulas do CONTRATO original e de seus adi�vos, não
conflitantes com o presente instrumento.
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E por estarem justas e acertadas as partes, a CONTRATANTE assina eletronicamente o presente Termo de
Apos�lamento que doravante passa a fazer parte integrante do Contrato, para todos os fins e de direito.

 


