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Contrato 14/2016- CIA 0065966-68.2016.8.11.0000 

APOSTILAMENTO N° 02 

O presente APOSTILAMENTO, com base no artigo 65, § 8° da Lei n. 

8.666/93, firmado entre o PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/FUNAjURIS 

a Empresa. A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, tem por base 

complementar  o APOSTILAMENTO No 01 (fl. 998-TJMT), que alterou, 

em parte, a Cláusula Sexta - (Do Preço), no item 6.1. do Contrato 

originalmente firmado entre as partes, reajustando o valor global do 

Contrato erri 3,7765% (três inteiros, sete mil setecentos e sessenta e 

cinco décimos de, milésimos por cento), de acordo com os índices 

Mensais de IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo/ 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acumulado no período 

de 02/2018 a 01/2019, perfazendo o valpr mensal de .R$ 37.074,58 

(trinta e sete mil e setenta e quatro reais, e cinquenta e oito 

centavos), passando o valor anual do contrato 'para R$ 444.894,96 

(quatrocentos e iquarenta e quatro mil oitocentos e noventa e 

quatro reais, e noventa'  e seis centavos), aferidos no Parecer Contábil 

Maciel Consultores / TJMT n. 394/2019, encartado - das fls.,975 a 976-TJMT; 

complementação essa  a fim de autorizar o pagamento único e retroativo 

de R$ 5.396,72 (cinco mil trezentos e noventa e seis reais, e setenta 

dois centavos) a título de diferença de .reajuste contratual pelo período 

de junho a setembro de 2019, conforme Decisão Presidencial de fls. 1012 

1013-TJMT, e Parecer Contábil Maciel Consultores / TJMT n. 788/2019 de 

fls. 1015 a 1016-TJMT. - • 

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020. 

Desembargador CARLOS ALBERTO AI,AIESDA ROCHA - 

Presidente do Tribunal de Ju iça - MT 
CONTRATANTE 
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