

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2020
AO CONTRATO 07/2018
O DIRETOR DO CAMPUS SAPUCAIA DO SUL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE, no uso de suas atribuições e nos termos do Art. 65, inciso II, alínea “d”, § 5º,
da lei nº 8.666/1993, APOSTILA o presente Contrato, sob o n. ° 07/2018, decorrente do Pregão Eletrônico n. °
03/2018, para a devolução de valores à contratante pela empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA;
CNPJ/MF n. º 00.482.840/0001-38.
A compensação é decorrente dos pagamentos mensais efetuados a maior e resultante das
modiﬁcações impostas pela Lei nº 13.932 de 2019, a qual ex nguiu, a par r de 01/01/2020, a contribuição social
ins tuída pelo Art. 1º da Lei Complementar nº 110 de 2001, ensejando a supressão da contribuição referida da
planilha de custos do contrato e a consequente redução no valor da contratação.
Outrossim, a presente revisão não exclui o direito da empresa contratada à variação do valor
contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, que por ventura possa existir.
Pelo presente, reconheço e autorizo a devolução retroa va à contratante do valor de R$
261,85 (duzentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao total da diferença
supramencionada pelo período compreendido entre 01 de janeiro de 2020 a 31 de agosto de 2020, conforme
memória de cálculo anexada aos autos deste processo, à vista do Termo Aditivo de revisão e parecer jurídico.
A devolução deverá ocorrer mediante desconto do valor nas notas ﬁscais a serem encaminhadas pela
contratada, tudo conforme processo administrativo nº 23164.000865.2020-51

(Assinado eletronicamente)
________________________________________
Frederico Kleinschmitt Júnior
Coordenadoria de Contratos
(Assinado eletronicamente)
________________________________________
Mack Léo Pedroso
Diretor Geral
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