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CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E APOIO ADMINISTRATIVO

APOSTILAMENTO
2ª APOSTILA AO CONTRATO MCTIC/CTI Nº 289/2017
CONTRATADA: MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
OBJETO: Serviços continuados, através de empresa especializada de engenharia para a realização de atividades
voltadas ao planejamento, manutenção preventiva, manutenção corretiva, operação, conservação e manutenção de
sistemas, remanejamento das instalações e atendimentos emergenciais das infraestruturas predial e laboratorial

Processo Administrativo nº 01241.000201/2016-11
A UNIÃO, representada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio do Centro de Tecnologia da
Informação Renato Archer – CTI, por meio deste Termo de Apostilamento, REGISTRA o novo valor mensal
do contrato, a partir de 01/05/2018 R$ 117.112,73 (cento e dezessete mil, cento e doze reais e setenta e três
centavos), a partir de 01/05/2019 R$ 122.130,48 ( Cento e vinte e dois mil , cento e trinta reais e quarenta e
oito centavos) e a partir de 01/07/2019 R$ 122.272,69 ( Cento e vinte e dois mil, duzentos e setenta e dois
reais e sessenta e nove centavos) em vista:
a. do previsto na cláusula sexta do referido contrato;
b. dos cálculos por ela apresentados e conferidos pelo CTI;
c. da necessidade e essencialidade dos serviços e vantajosidade econômica da concessão da repactuação
solicitada.
As diferenças nominais existentes entre os pagamentos já efetuados e os novos valores vigentes são ora
reconhecidas, devendo ser liquidadas e pagas na forma dos regulamentos.

Campinas, ** de novembro de 2019
(assinado eletronicamente)
JORGE VICENTE LOPES DA SILVA
DIRETOR

Documento assinado eletronicamente por Jorge Vicente Lopes da Silva, Diretor do Centro de
Tecnologia da Informação Renato Archer, em 11/12/2019, às 11:04 (horário oﬁcial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mc c.gov.br/veriﬁca.html,
informando o código veriﬁcador 4817669 e o código CRC AF47B70F.
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5470371&infra_sist…
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