
PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
CASA CIVIL 

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO 

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PROCESSO N° 55000.000577/2016-89 

Assunto: Apostilamento do contrato para o exercício 2016 

Senhora Coordenadora, 

1. Trata o presente do apostilamento do Contrato no 09/2015, eelebrado entre este Ministério e a 
empresa City Service Segurança Ltda., cujo objeto trata da alocação de recursos orçamentários para o 
exercício de 2016. 

2. Sobre o assunto, sugiro encaminhar o presente processo à CGPOFC para as seguintes 
providências: 

a) 	Informar a disponibilidade orçamentária e emissão de Nota de Empenho, no valor de 
R$ 89.836,87 (oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e set centavos), 
referente a 2 meses e 27 dias, referente ao período de 05 de maio a 31 de julho de 2016, no 
exercício de 2016. 

3. A base de cálculo utilizada é o valor global anual do contrato de R$ 1.162.498,56 (um milhão, 
cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) referente à 
contratação dos serviços acima mencionados. 

4. Considerando que o § 8° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê que a 
emissão dos empenhos de dotação orçamentária suplementares até o limite do seu valor corrigido não 
caracterizam alteração dos Contratos, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a 
celebração de Termo Aditivo, submeto à consideração de Vossa Senhoria o Apostilamento do 
Contrato acima mencionado, bem como a emissão de nota de empenho estimativa no valor de R$ 
89.836,87 (oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e set centavos). 

5. Após, retornar os autos à esta Coordenação para as providências complementares. 

Brasília-DF,_\-- ; de julho de 2016. 

I 
' 

Chefe de Serviço/CLC/MDA 

De acordo. Encaminhe-se à CGARH. 

Brasília-DF, 	de julho de 2016. 
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Ray 	na Weínect‘ Ctjtinho 
Coordenadora de Licitações e Contratos 



Brasília-DF, 20 de julho de 2016. 
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NOME DO SERVIDOR 

Ao Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração 

De acordo. Sugiro o encaminhamento deste Processo à CGPOFC para atendimento das 
informações acima solicitadas, bem como submeto à consideração de Vossa Senhoria o 
APOSTILAMENTO, tendo em vista as informações prestadas acima pela Coordenação de Licitações 
e Contratos. 

Brasília-DFÀ de julho de 2016.z  
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Paulo 
Coorden 'dor G 

e Araújo 
e Recursos Humanos 

À CGPOFC, 

Autorizo informação da disponibilidade orçamentária e emissão da Note de Empenho no valor 
de R$ 89.836,87 (oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e set centavos). 
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