
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022012000106

106

Nº 14, quinta-feira, 20 de janeiro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

acarretando um acréscimo no valor global de r$ 116.760,35 (cento e dezesseis mil,
setecentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos) do período de 01/01/2021 a
20/04/2022.
os efeitos financeiros decorrentes da presente repactuação vigoram a partir de
01/01/2021.
processo 35172000725/2019_29 - contrato 11/2019, vigente até 20/04/2022. .

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2022).'
GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM SÃO LUÍS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

12º Termo Aditivo ao Contrato nº 55/2011 - UASG 510677
PROCESSO Nº 35078.000497/2010-27. OBJETO: 12º Termo Aditivo ao Contrato de Locação
de imóvel de propriedade de terceiros localizado na cidade de São Luís/MA. MO DA L I DA D E
DE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação nº 05/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso X da
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. LOCADOR: CNPJ Nº 11.509.392/0001-35
[BONANZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.]. LOCATÁRIO: CNPJ Nº
29.979.036/1161-06 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. VALOR MENSAL: R$
88.189,20 (oitenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e vinte centavos). VALOR
ANUAL: R$ 1.058.270,40 (um milhão, cinquenta e oito mil e duzentos e setenta reais e
quarenta centavos). NOTA DE EMPENHO: 2021NE299. DATA: 28/12/2021. PTRES: 174301.
FONTE DE RECURSO: 0150570202. NATUREZA DA DESPESA: 339036. UGR: 542593. PLANO
INTERNO: LOCIMOV. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 30/12/2021 a
30/12/2022. DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021.

SUPERINTENDÊNCIA-REGIONAL SUDESTE I
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2022 - UASG 510178 - SUPER SUDESTE I

Nº Processo: 35014.311371/2021-82.
Pregão Nº 67/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I.
Contratado: 17.653.082/0001-76 - CMMS CONSTRUCOES EIRELI. Objeto: Contratação
centralizada de empresa de engenharia especializada para execução de serviços de
manutenção predial de caráter preventivo e corretivo, de forma contínua, e por demanda
no interesse da administração, com fornecimento de materiais, peças e componentes, no
prédio da Superintendência Regional Sudeste I do INSS e das unidades operacionais
administradas pelas Gerências Executivas São Paulo Sul, São Paulo Norte, São Paulo Leste
e São Paulo Centro, nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do
edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/01/2022 a 18/01/2023. Valor
Total: R$ 1.791.088,01. Data de Assinatura: 17/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/01/2022).

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O presente termo de apostilamento do contrato nº 73/2020 tem por objeto o reajuste do
valor do contrato, tendo por base o ipca de setembro de 2021, com acumulado de 12
meses de 10,2463%, que majorou o valor mensal para r$ 259.405,99 (duzentos e cinquenta
e nove mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e valor global (12
meses) de r$ 3.112.871,88 (três milhões, cento e doze mil, oitocentos e setenta e um reais
e oitenta e oito centavos) a partir de setembro/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2022).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O presente termo de apostilamento do contrato nº 71/2020 tem por objeto o reajuste do
valor do contrato, tendo por base o ipca de setembro de 2021, com acumulado de 12
meses de 10,2463%, que majorou o valor mensal para r$ 204.319,46 (duzentos e quatro
mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos) e valor global (12 meses) de r$
2.451.833,52 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e três
reais e cinquenta e dois centavos), a partir de setembro/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2022).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O presente termo de apostilamento tem por objeto o reajuste do valor do contrato, tendo
por base o ipca de setembro de 2021 com acumulado de 12 meses de 10,2463%, que
majorou o valor mensal para r$ 443.102,09 (quatrocentos e quarenta e três mil, cento e
dois reais e nove centavos) e valor global (12 meses) de r$ 5.317.225,08 (cinco milhões,
trezentos e dezessete mil, duzentos e vinte e cinco reais e oito centavos) a partir de
setembro/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2022).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O presente termo de apostilamento do contrato nº 74/2020 tem por objeto o reajuste do
valor do contrato, tendo por base o ipca de setembro de 2021, com acumulado de 12
meses de 10,2463%, que majorou o valor mensal para r$ 700.976,01 (setecentos mil,
novecentos e setenta e seis reais e um centavo) e valor global (12 meses) de r$
8.411.712,12 (oito milhões, quatrocentos e onze mil, setecentos e doze reais e doze
centavos) a partir de setembro/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2022).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O presente termo de apostilamento do contrato nº 75/2020 tem por objeto o reajuste do
valor do contrato, tendo por base o ipca de setembro de 2021, com acumulado de 12
meses de 10,2463%, que majorou o valor mensal para r$ 586.197,29 (quinhentos e oitenta
e seis mil, cento e noventa e sete reais e vinte e nove centavos) e valor global (12 meses)
de r$ 7.034.367,48 (sete milhões, trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e
quarenta e oito centavos) a partir de setembro/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2022).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O presente termo de apostilamento tem por objeto o reajuste do valor do contrato, tendo
por base o ipca de setembro de 2021 com acumulado de 12 meses de 10,2463%, que
majorou o valor mensal para r$ 443.102,09 (quatrocentos e quarenta e três mil, cento e
dois reais e nove centavos) e valor global (12 meses) de r$ 5.317.225,08 (cinco milhões,
trezentos e dezessete mil, duzentos e vinte e cinco reais e oito centavos) a partir de
setembro/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2022).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O presente termo de apostilamento do contrato nº 72/2020 tem por objeto o reajuste do
valor do contrato, tendo por base o ipca de setembro de 2021 com acumulado de 12
meses de 10,2463%, que majorou o valor mensal para r$ 225.497,10 (duzentos e vinte e
cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dez centavos) e valor global (12 meses) de
r$ 2.705.965,20 (dois milhões, setecentos e cinco mil e novecentos e sessenta e cinco reais
e vinte centavos), a partir de setembro/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2022).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O presente termo de apostilamento tem por objeto o reajuste do valor do contrato, tendo
por base o ipca de setembro de 2021 com acumulado de 12 meses de 10,2463%, que
majorou o valor mensal para r$ 443.102,09 (quatrocentos e quarenta e três mil, cento e
dois reais e nove centavos) e valor global (12 meses) de r$ 5.317.225,08 (cinco milhões,
trezentos e dezessete mil, duzentos e vinte e cinco reais e oito centavos) a partir de
setembro/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2022).'

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL EM FLORIANÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2021 - UASG 510181 - SUPER SUL

Nº Processo: 35014.136557/2021-46.
Inexigibilidade Nº 27/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL.
Contratado: 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA. Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as
gerências executivas do estado do rio grande do sul e suas unidades vinculadas nas cidades
atendidas pela ceee (companhia estadual de energia elétrica)..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I. Vigência: 01/12/2021 a
01/12/2022. Valor Total: R$ 2.681.927,16. Data de Assinatura: 01/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2022).

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Onde se lê: "termo de contrato de prestação de serviços nº 01/2020, que fazem entre si
o instituto nacional do seguro social, por intermédio da gerência executiva do inss em
criciúma/sc e a empresa multilimp serviços terceirizados ltda"
leia-se: "termo de contrato de prestação de serviços nº 02/2020, que fazem entre si o
instituto nacional do seguro social, por intermédio da gerência executiva do inss em
criciúma/sc e a empresa multilimp serviços terceirizados ltda".

(COMPRASNET 4.0 - 19/01/2022).'

Ministério do Turismo

SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA
SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E

DIVERSIDADE CULTURAL
AVISOS DE ANULAÇÃO

Anulação do Convênio nº 880201/2018, firmado entre MINISTERIO DO TURISMO e
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL,
Processo Administrativo 01400016761201871 - Objeto: Modernização dos serviços da
Biblioteca Nacional de Brasília e da Biblioteca Pública de Brasília, por meio da aquisição de
e-readers, equipamentos e contratação de licenças, com vistas à potencializar ações de
utilização de tecnologias de informação e comunicação (TICs). - Motivo anulação:
Desistência da execução do Convênio.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2022 ao Convênio Nº
904610/2020. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DO TURISMO, Unidade Gestora:
540035. Convenente: CENTRO DE ARTICULACAO DE POPULACOES MARGINALIZADAS-C EA P ,
CNPJ nº 32323099000159. Prorrogação da Vigência. Valor Total: R$ 400.000,00, Valor de
Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 29/01/2022 a 29/03/2022. Data de Assinatura:
17/12/2020. Signatários: Concedente: ALDO LUIZ VALENTIM, CPF nº 25990270801,
Convenente: LUIZ CARLOS AMARAL GOMES, CPF nº 331.136.887-87.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2022 ao Convênio Nº
910058/2021. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DO TURISMO, Unidade Gestora:
540035. Convenente: INSTITUTO CULTURAL MENINO DE CEILANDIA, CNPJ nº
08347285000143. Prorrogação da Vigência. Valor Total: R$ 144.190,40, Valor de
Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 17/02/2022 a 16/08/2022. Data de Assinatura:
08/09/2021. Signatários: Concedente: ALDO LUIZ VALENTIM, CPF nº 25990270801,
Convenente: AILTON VELEZ DA SILVA, CPF nº 343.284.671-15.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2022 ao Convênio Nº
898816/2020. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DO TURISMO, Unidade Gestora:
540035. Convenente: FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL, CNPJ nº
01834835000100. Prorrogação da vigência. Valor Total: R$ 606.200,00, Valor de
Contrapartida: R$ 6.200,00, Vigência: 02/02/2022 a 01/02/2023. Data de Assinatura:
26/11/2020. Signatários: Concedente: ALDO LUIZ VALENTIM, CPF nº 25990270801,
Convenente: MIRIAN DA SILVEIRA MONTE, CPF nº 026.888.424-20.

COMUNICADO Nº 1/2022

Lei Aldir Blanc: Procedimentos para devolução dos saldos pelos Entes que
perderam o prazo de 10/01/2022, previsto no art. 14-D da Lei 14.017/2020.

1. Considerando o disposto no art. 14-D da Lei 14.017/2020, no art. 15 do
Decreto 10.464/2020, e no Acórdão TCU nº 1.118/2021 - Plenário, os quais previam que o
saldo remanescente das contas específicas criadas para operacionalização da Lei Aldir Blanc
deverá ser restituído à Conta Única do Tesouro Nacional, até 10 de janeiro de 2022;

2. Considerando a existência de diversos Entes (Estados, Municípios e Distrito
Federal) que não cumpriram o prazo supracitado e, consequentemente, não finalizaram os
procedimentos para devolução dos saldos até o momento;

3. Diante do exposto, orientamos para a IMEDIATA devolução dos recursos,
juntamente com os rendimentos auferidos no período.

4. Caso os recursos a serem devolvidos não tenham gerado os rendimentos de
aplicação no período, tais valores devem ser atualizados por meio do Sistema Débito do
Tribunal de Contas da União, que pode ser acessado pelo link:
https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces.

5. O preenchimento da Calculadora de Débito do TCU deve seguir as
orientações abaixo:

a) No campo 'Inclusão Manual de Parcelas', informar o valor e a data do débito
(10/01/2022) e clicar no botão 'incluir';

b) No campo 'Informações do Débito', informar no campo 'data de atualização'
a data em que será feita a devolução dos recursos para a União;
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