TERMO DE APOSTILAMENTO I
PROCESSO SEI nº. CIJ.01148/2020
CONTRATO nº 254
OBJETO: Prestação de serviços administrativos de apoio ao processamento de multas por 30 (trinta)
meses, com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme quantidades, especificações e condições
contidas no Termo de Referência, Anexo I do contrato.
FORNECEDOR: BTS - Born Tecnologia e Serviços Digitais Ltda.
I - Considerando o pedido de reajuste 0122649 e os documentos pertinentes 0122650 e 0122651 contidos
no processo SEI CIJ.01531/2020, fica autorizado o reajuste referente à variação da Convenção Coletiva
de Trabalho da Categoria, aplicando-se o percentual do dissídio e os ajustes dos benefícios no importe de
12,13% (doze vírgula treze porcento).

II - O valor mensal do contrato, a partir da competência de Janeiro de 2022, passa a ser de R$18.619,64
(dezoito mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos).

III - Fica autorizado o pagamento retroativo relativo à competência Janeiro de 2022, no importe de
R$2.002,35 (dois mil dois reais e trinta e cinco centavos).

IV - Excepcionalmente, a fatura referente ao mês de Fevereiro de 2022 com vencimento em Março de
2022, deverá conter, em item separado, o valor retroativo referente ao item III deste termo para o
pagamento.

V - O valor total a ser pago referente à fatura citada no item IV deste termo será de R$20.621,99 (vinte
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mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos).

VI - Ficam ratificadas e inalteradas todas as cláusulas do Contrato nº 254 firmado em 20 de novembro de
2020 que não colidirem com este Termo.
Documento assinado eletronicamente por Amauri Marquezi de Luca, Diretor Presidente,
em 21/02/2022, às 17:18, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso
I do Decreto Municipal 26.136/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica informando o código verificador 0123979 e o código
CRC 8433F959.

Avenida da Liberdade s/n - 1º andar - Ala Sul - Paço Municipal Nova Jundiaí - Bairro Jardim Botânico - CEP 13214-900 - Jundiaí/SP
Tel: 1145898824 - www.cijun.sp.gov.br
CIJ.01531/2020

0123979v2

Termo de Apostilamento - I (0123979)

SEI CIJ.01531/2020 / pg. 2

