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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

0606254º 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 pró-
reitor de administração e infraestrutura, o senhor JONH WESLEY LOPES DA SILVA, nomeado pela Portaria
nº 126, de 29 de abril de 2022, publicada no DOU em 02 de maio de 2022, e no uso das atribuições
delegadas através da Portaria n° 521, de 13 de maio de 2022, publicada no DOU de 18 de maio de 2022,
inscrito no CPF n. ***.040.983-**, portador da matrícula funcional n. 2155112, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa ..........................................................., inscrita no CNPJ n.
...................................... neste ato representada pelo(a) Sr(a). ......................................., inscrito(a) no(a)
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
0606254º TERMO DE APOSTILAMENTO, mediante as seguintes cláusulas:

Observação: Considerando o inciso V do ar�go 1º da portaria n. 521 de 13 de maio de 2022, o qual
delega ao �tular da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura a prá�ca de atos rela�vos à
aquisição de bens e serviços, tais como, assinar atas de registro de preços, contratos, adi�vos, apos�las
e ordens de fornecimento e serviços, no âmbito das contratações no Estado do Ceará e, quando cabível,
mul�estados, cujo valores sejam iguais ou inferiores à R$1.000.000,00 (hum milhão de reais).

 

Caso o valor deste termo seja superior à R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), subs�tuir o texto
destacado em vermelho por:

 

"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. ***.636.635-**, portador da
matrícula funcional n. 2279043"
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O CPF, como fato administra�vo, para além das suas finalidades tributárias originais, é hoje:

1.  O número suficiente para iden�ficação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos,
para fins da Lei de Governo Digital; e

2. O número único do registro geral nacional de iden�ficação civil, para fins da Lei 9.454/1997.

Dada a relevância e centralidade do CPF, e as consequências nega�vas para o cidadão que pode advir do
seu mau uso, fraude ou roubo de iden�dade, o CPF possui a natureza jurídica cumulada de:

1. "Informação pessoal rela�va à in�midade", nos termos do art. 31, da LAI, e deve ter seu acesso
restrito naqueles termos; e

2. "Dado pessoal não-sensível" que deve ser protegido nos termos da LGPD (art. 5º, I e II),
observando os princípios da necessidade, segurança e prevenção (art. 6º, III, VII e VIII); mas que
pode receber da Administração Pública o tratamento de publicação em transparência a�va, no
que for necessário para a execução das obrigações legais e da polí�ca pública de transparência e
governo aberto (art. 7º, III), e independentemente do consen�mento expresso do �tular do CPF
(art. 7º, I).

Desta forma, a publicação em transparência a�va do número do CPF deve ser feita de forma
descaracterizada, mediante ocultação dos três primeiros dígitos e dos dois dígitos verificadores, uma vez
que, tal procedimento enquadra-se no conceito de técnica de anonimização do dado, da LGPD.

 

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). 

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:
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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.

 

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.

 


