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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE APOSTILAMENTO  Nº 19/2018

 

CONTRATO Nº: 19/2016

DATA DE ASSINATURA: 06/06/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO: 10/06/2016, D.O.U. Nº 110, Seção 3, Pág. 124.

CONTRATANTE: UNIÃO/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS - SAA.

CONTRATADA: OVER ELEVADORES LTDA ME.

 

A Coordenadora-Geral de Licitações e Contratos do Ministério do Desenvolvimento Social
- MDS, no uso de suas atribuições legais, com base no § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, determina o
Apos�lamento ao Contrato Administra�vo nº 19/2016, registrando a alteração do enquadramento de
porte societário da Contratada, que passa de Over Elevadores Ltda. ME para Over Elevadores Ltda. EPP.

 
CRISTIANE DOS SANTOS NERY DE OLIVEIRA 

Coordenadora-Geral de Licitações e Contratos

Documento assinado eletronicamente por Cris�ane dos Santos Nery de Oliveira, Coordenador(a)-
Geral de Licitações e Contratos, em 03/05/2018, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1760247 e
o código CRC 9AF6FDB4.

 
Referência: Processo nº 71000.032593/2016-97 SEI nº 1760247

http://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

  

Despacho nº 305/2018/SE/SAA/CGLC/CCONT/DIERC

  

Processo nº 71000.032593/2016-97

Interessado: MDS/CGLA

Em 02 de maio de 2018.

 

Assunto: Termo de Apos�lamento nº 19/2017 – Contrato Administra�vo nº 19/2016.

 

Senhora Coordenadora de Contratos,

 

1. Trata o presente do registro de alteração do enquadramento de porte societário da
contratada OVER ELEVADORES LTDA ME, signatária do Contrato Administra�vo nº 19/2016, firmado com
este Ministério do Desenvolvimento Social-MDS e que tem por objeto a prestação de serviços
con�nuados de revisão, assistência técnica e manutenção preven�va e corre�va, com fornecimento de
peças, componentes e outros materiais necessários, genuínos dos respec�vos fabricantes para
elevadores, em decorrência da análise do pedido constante na mensagem eletrônica, SEI nº 1730778.

2. Nesse sen�do, embora a atualização de porte esteja vinculada ao faturamento da
empresa, foi encaminhado à gestão contratual o Despacho nº 284 /2018/SE/SAA/CGLC/CCONT/DIERC, SEI
nº 1760934, solicitando sua avaliação e manifestação quanto a eventuais impactos na execução
contratual, a qual consignou não haver, ao passo que registra que eventuais impactos se darão na forma
de arrecadação de impostos, conforme Despacho nº 45 /2018/SE/SAA/CGLA/CPMT/FIS, SEI nº 1781394.

3. A esse respeito, observamos que a Contratada, ao ofertar proposta no Pregão nº 16/2016,
declarou que em seus preços estão con�dos todos os valores referentes a "administração, taxas,
transporte, seguros, limpeza, equipamentos, aluguéis, ferramentas, controles, imprevistos, encargos
financeiros, bonificações e tributos", conforme página 319 do SEI nº 0063986, não havendo ressalva a ser
feita, portanto.

4. Desse modo, por se tratar de mera atualização cadastral, sem o condão de promover
alteração ao citado contrato, propomos que essa seja realizada por meio de termo de apos�lamento, cuja
minuta segue acostada sob SEI nº 1760247.

5. Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento dos autos à Coordenação-Geral de
Licitações e Contratos para conhecimento e, se de acordo, assinatura do citado termo, com solicitação de
posterior devolução dos autos à Coordenação de Contratos, para demais providências necessárias.

 
FABIANA SOARES BRITO SANTOS

Chefe da Divisão de Elaboração e Registros Contratuais
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De acordo.

Encaminhem-se à CGLC na forma proposta.

 

LILIAN DE ASCENÇÃO GUEDES
Coordenadora de Contratos

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Soares Brito Santos, Chefe da Divisão de
Elaboração e Registros Contratuais, em 02/05/2018, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento
Social.

Documento assinado eletronicamente por Lilian de Ascenção Guedes, Coordenador(a) de Contratos,
em 02/05/2018, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II,
da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1810896 e
o código CRC B876E310.

 
Referência: Processo nº 71000.032593/2016-97 SEI nº 1810896
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