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CONTRATO TRT/CAD Nº 004/2015 
PROCESSO TRT Nº 046.280/2014 (Processo principal) 

PROAD Nº 362/2019 
 
 
 

APOSTILAMENTO TRT/DLC Nº 002/2019 
 

O Diretor-Geral de Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 

Região, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no § 8º do Art. 65 da Lei nº 

8.666/93, na Cláusula Sétima do contrato original e na Cláusula Terceira do Sexto Termo 

Aditivo, APOSTILA o Contrato de prestação de serviços continuados de manutenção 

preventiva e  corretiva de elevadores, com fornecimento de peças, TRT/CAD nº 

004/2015, firmado com a SUPORTE - COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES 

LTDA. -ME, para reajustar os valores contratuais: 

Os valores unitários dos itens da Planilha Orçamentária, Anexo II do contrato, 

serão reajustados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), cujo 

percentual de variação acumulada nos últimos 12 meses (janeiro/2018 a dezembro/2018) 

definiu-se em 3,7455% (três inteiros e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco 

décimos de milésimos por cento), passando a ser os que se seguem, a partir de 

14/01/2019: 

 
VALORES (R$) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTD. 
UNIT/MÊS TOTAL/MÊS 

1 

Prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, com fornecimento de peças, em 
elevadores de passageiros, marca Thyssen Sür, 
linha Ômicron; capacidade nominal de 6 
passageiros ou 420 kg; 3 paradas; percurso 
aproximado de 7.600 mm do subsolo ao 
pavimento superior; velocidade de 45m/min; motor 
trifásico 4,96HP/380V; placa MCP-3. 

und 2,00 1.499,25 2.998,50 

2 

Prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, com fornecimento de peças, em 
elevadores de passageiros, marca Thyssen 
Krupp, linha Freqüencedyne, capacidade nominal 
de 10 passageiros ou 750 kg; 7 paradas; percurso 
aproximado de 22.800 mm do subsolo ao 5º 
pavimento; velocidade de 60m/min; motor trifásico 
11kW-15CV/380V; placa MCP-7. 

und 3,00 2.004,55 6.013,65 

3 

Prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, com fornecimento de peças, em 
elevadores de passageiros, marca Thyssen 
Krupp, linha Freqüencedyne, capacidade nominal 
de 10 passageiros ou 750 kg; 7 paradas; percurso 
aproximado de 22.800 mm do subsolo ao 5º 
pavimento; velocidade de 90m/min; motor trifásico 
11kW-15CV/380V; placa MCP-7. 

und 2,00 2.013,11 4.026,22 

TOTAL DA ESTIMATIVA MENSAL (R$) 13.038,37 

TOTAL DA ESTIMATIVA ANUAL (R$) 156.460,44 
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Com o reajuste, os valores contratuais serão majorados a partir de 

14/01/2019, conforme especificado abaixo: 

a) Valor mensal estimado - de R$ 12.567,64 (doze mil, quinhentos e sessenta 

e sete reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 13.038,37 (treze mil, trinta e oito 

reais e trinta e sete centavos).  

b) Valor anual estimado - de R$ 150.811,68 (cento e cinquenta mil, oitocentos 

e onze reais e sessenta e oito centavos) para R$ 156.460,44 (cento e cinquenta e seis 

mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos).  

A contratada deverá ajustar a garantia prestada anteriormente, de forma a 

manter o percentual de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, conforme 

Parágrafo Oitavo da Cláusula Oitava do contrato original. 

Diretoria Geral,         de                           de 2019. 

 
 

_____________________________________________ 
CARLO H. BRANDÃO TEIXEIRA 

ORDENADOR DE DESPESA SUBSTITUTO 
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