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

APOSTILAMENTO
6ª APOSTILA AO CONTRATO MCT/CTI Nº 233/2014
CONTRATADA: INTERSEPT LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Processo Administrativo nº 01241.000287/2014-10
A UNIÃO, representada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, por intermédio
do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer – CTI, por meio deste Termo de Apostilamento,
REGISTRA que o novo valor mensal do contrato é de R$ 98.545,95 (noventa e oito mil quinhentos e
quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos),a partir de 01/01/2019, e a partir de 05/05/2019, o valor de
R$ 49.107,36 (quarenta e nove mil cento e sete reais e trinta e seis centavos), tendo em vista:
1. o previsto na cláusula sexta do referido contrato;
2. os cálculos apresentados pela Contratada e conferidos pelo CTI;
3. a necessidade e essencialidade dos serviços e vantajosidade econômica da concessão da repactuação
solicitada;
4. o exposto no Memorando nº 392/2019/SEI-CTI (4279831), referente às informações sobre o
cronograma de supressão/repactuação.
As diferenças nominais existentes entre os pagamentos já efetuados e os novos valores vigentes a partir de
01/01/2019 são ora reconhecidas, devendo ser liquidadas e pagas na forma dos regulamentos.

Campinas, 12 de junho de 2019.
(assinado eletronicamente)
ROBERTO RICARDO PANEPUCCI
DIRETOR SUBSTITUTO

Documento assinado eletronicamente por Roberto Ricardo Panepucci, Diretor do Centro de
Tecnologia da Informação Renato Archer, Subs tuto, em 12/06/2019, às 15:19 (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 4257196 e o código CRC E0529AE7.
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4859521&infra_sist…
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