
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

APOSTILA Nº 01/2019 

CONTRATO Nº 16/2017 

Brasília, 30 de julho de 2019.

De acordo com o Art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, registrase por intermédio desta 
APOSTILA, a repactuação do Contrato 16/2017MT, firmado com a empresa G I EMPRESA DE 
SEGURANÇA LTDA., CNPJ n.º 07.473.476/000199, embasada pelo Dissídio 
Coletivo, decorrente de Sentença Normativa do TRT 10ª Região DC 0000296
91.2018.5.10.0000 e Convenção Coletiva de Trabalho DF000133/2019, bem como a revisão 
de itens na Planilha de Custo e Formação de Preço dos profissionais contratados, excluindo o 
item "feriado trabalhado em dobro" e ajustando o custo "Adicional Noturno" em 
conformidade com o art. 59A da Lei nº 13.467/2017, no período de 11/11/2017 a 
22/08/2019, mediante os termos que constam dos autos dos Processos 
Administrativos  50000.106212/201643 e  50000.028691/201901.

Portanto, ficam ajustados os valores do Contrato nº 16/2017, de acordo com os 
seus efeitos financeiros a qual correspondem:

 No período de 11/11/2017 a 31/12/2017, o valor mensal inicial passa a ser 
de R$ 264.841,80 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e 
oitenta centavos);

 Retificase o valor constante da Apostila nº 01/2018, que repactuou o valor do 
contrato embasada pelo Dissídio Coletivo 2017 (000027115.2017.5.10.0000), passando a 
vigorar o valor mensal de R$ 281.203,48 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e três reais e 
quarenta e oito centavos);

 No período de 01/01/2018 a 31/12/2018, passa a vigorar o valor embasado 
pelo Dissídio Coletivo 2018 (000029691.2018.5.10.0000) na quantia mensal de R$ 

286.721,78 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e oito 
centavos);

 A partir de 01/01/2019, passa a vigorar o valor embasado pelo Convenção 
Coletiva de Trabalho 2019 (DF000133/2019) na quantia mensal de R$ 292.635,88 (duzentos e 
noventa e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

(assinado eletronicamente)
NERYLSON LIMA DA SILVA

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração
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Documento assinado eletronicamente por Nerylson Lima da Silva, Subsecretário de 

Planejamento, Orçamento e Administração, em 01/08/2019, às 14:49, 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 

1783093 e o código CRC 540983A3.

Referência: Processo nº 50000.028691/201901 SEI nº 1783093
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