
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Administração

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01

O  Pró-Reitor  de  Administração  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  no  uso  de  suas
atribuições, de acordo com o art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, resolve:

APOSTILAR  ao  Contrato  nº  188/2018,  oriundo  do  Processo  nº  23080.049767/2017-46,
celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a empresa GREEN4T SOLUÇÕES TI
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.698.620/0002-15, o reajuste do valor contratual com base
no  índice  IPCA/IBGE,  conforme  e  prevê  a  cláusula  sexta,  com o  objetivo  de  restabelecer  o
equilíbrio econômico-financeiro pactuado inicialmente, observando o que segue:

I. Pela  anualidade  da  apresentação  da  proposta,  a  partir  de  4 de  maio  de  2021 fica
reajustado o valor estimado mensal da contratação em 7,360725% (após negociação, foi
aprovada pela Contratada a aplicação de 50% sobre o índice obtido no período, que foi de
14,721450% de  acordo com índice IPCA/IBGE acumulado de  maio de 2018 a abril de
2021), conforme tabelas constantes abaixo:

a) Valores até 03/05/2021:

Item
CÓDIGO

SIASG Descrição
Unid.

Medida
Qtd

Valor Mensal
Estimado

Valor Total
Anual

Estimado
001 20710 Serviço  de  manutenção  corretiva  e

preventiva para manter a criticidade de
99,99% na célula estanque do Ambiente
Seguro  (Sala-cofre  Lampertz  modelo
Rittal TDR-B/M, Classe S 60 D – Tipo
B, de acordo com a certificação ABNT
NBR  15247:2004,  PE-047.07,  junto  à
ABNT,  mantendo  esta  certificação,
inclusive),  que  inclui  a  área
administrativa,  bem como  subsistemas
que sofrerem atualização evolutivas.

Meses 12 R$ 87.100,00 R$ 1.045.200,00

TOTAL R$ 1.045.200,00

b) Valores a partir de 04/05/2021:

Item
CÓDIGO

SIASG Descrição
Unid.

Medida
Qtd

Valor Mensal
Estimado

Valor Total
Anual

Estimado
001 20710 Serviço  de  manutenção  corretiva  e

preventiva para manter a criticidade de
99,99% na célula estanque do Ambiente
Seguro  (Sala-cofre  Lampertz  modelo
Rittal TDR-B/M, Classe S 60 D – Tipo
B, de acordo com a certificação ABNT
NBR  15247:2004,  PE-047.07,  junto  à
ABNT,  mantendo  esta  certificação,
inclusive),  que  inclui  a  área
administrativa,  bem como  subsistemas
que sofrerem atualização evolutivas.

Meses 12 R$ 93.511,19 R$ 1.122.134,28

TOTAL R$ 1.122.134,28
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II. O valor estimado anual desta contratação passará então de  R$1.045.200,00 (um milhão e
quarenta e cinco mil e duzentos reais) para R$1.122.134,28 (um milhão cento e vinte e
dois mil cento e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos);

III. A CONTRATADA deverá reforçar a garantia contratual no valor de R$3.846,71 (três mil
oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) para manter a proposta de 5%
(cinco por cento) do valor global contratado, conforme estabelecido na cláusula sétima do
contrato e no art. 56, § 2º, da lei Federal nº 8.666/93.

Florianópolis, 11 de junho de 2021.

______________________
Jair Napoleão Filho

CPF nº 342.374.379-49
(Pró-Reitor de Administração)
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