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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

 

Apos�lamento n.º nº 4 ao Contrato 38/2018/2021  

   

APOSTILAMENTO Nº 4 AO CONTRATO Nº 38/2018-ADASA

(Registro SIGGO nº 037049)

 

Referência: Processo SEI nº  00197-00000240/2021-88

 

Consoante a autorização desta Superintendência, com base em suas atribuições regimentais e no uso da
competência delegada pelo Ar�go 1º, Inciso V, da Portaria nº 206, de 20 de agosto de 2018, publicada no
DODF nº 150, de 22 de agosto de 2018, páginas 9 e 10; bem como o respaldo no § 8º, art. 65 da Lei nº
8.666/93, bem como no item 20 do Termo de Referência (6527203), que compôs o Anexo I do Edital do
Pregão Eletrônico nº 03/2018 (7940145); e na Cláusula Décima Segunda do respec�vo Contrato nº
38/2018 (12258090), celebrado com a empresa JRAIO – SEGURANÇA LTDA - ME, cujo objeto é a
prestação dos serviços de vigilância armada das instalações da Adasa, FICAM os preços dos serviços
repactuados a par�r de 1º de janeiro de 2021, em decorrência dos reajustes de salários e demais
bene�cios concedidos às categorias profissionais envolvidas na sua prestação, nos termos da Convenção
Cole�va de Trabalho de 2021, registrada no MTE sob o nº DF000680/2020 (55103451), passando o preço
mensal dos serviços a ser de R$ 101.564,26 (cento e um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte
e seis centavos) ; enquanto o valor global do contrato, que é, atualmente, de R$ 1.167.942,21, passará a
ser, após a repactuação, de R$1.194.233,73 (um milhão, cento e noventa e quatro mil duzentos e trinta e
três reais e setenta e três centavos), o que importa um acréscimo total de custo de R$ 26.291,52 (vinte e
seis mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) , no período compreendido
entre 01 de janeiro de 2021, data de início da vigência da repactuação, e 30 de setembro de
2021, quando encerra o contrato.

 

JOÃO M. MARTINS

Superintendente de Administração e Finanças

Documento assinado eletronicamente por JOÃO MANOEL MARTINS - Matr.0278.770-9,
Superintendente de Administração e Finanças da ADASA, em 29/06/2021, às 14:00, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 64846779 código CRC= 3E6A54A7.
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