
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO

APOSTILA Nº 01/2019 

CONTRATO Nº 35/ 2014 

Brasília, 28 de maio de 2019.

De acordo com o Art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, registrase por intermédio desta 
APOSTILA, a repactuação dos preços do Contrato nº 35/2018, firmado com a empresa CTIS 
TECNOLOGIA S/A, CNPJ n.º 01.644.731/000132, no valor de R$ 44.635,01 (quarenta e quatro 
mil seiscentos e trinta e cinco reais e um centavo) para cobrir as despesas de 01/01/2019 a 

26/09/2019, embasada pela Convenção Coletiva de Trabalho 2019 (DF000031/2019), 
mediante os termos que constam dos autos dos Processos 
Administrativos 50000.007625/201999 e  50000.012660/201415, cujo valor mensal passa a 
ser de R$ 214.865,42 (duzentos e quatorze mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e 
dois centavos).

As despesas com a repactuação para o corrente exercício seguem à conta de 
crédito orçamentários consignados no Orçamento Geral da União para 2019, de acordo com a 
Lei Orçamentária Anual nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, tendo sido emitida a Nota de 
Empenho nº 2019NE800237, de 16/5/2019, Programa de Trabalho: 26122212620000001, 
fonte: 0100000000, natureza de despesa 3390037, no valor de R$ 44.635,01 (quarenta e 
quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e um centavo).

(assinado eletronicamente)
NERYLSON LIMA DA SILVA

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração

Documento assinado eletronicamente por Nerylson Lima da Silva, Subsecretário de 

Planejamento, Orçamento e Administração, em 03/06/2019, às 18:29, conforme horário 
oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do 
Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 
1621000 e o código CRC 13216EF6.

Referência: Processo nº 50000.007625/201999 SEI nº 1621000
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