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

APOSTILAMENTO
1ª APOSTILA AO CONTRATO MCTIC/CTI Nº 304/2018
CONTRATADA: COPIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP.
OBJETO: Contratação de serviços de locação de impressoras (outsourcing), com fornecimento de
equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção
e fornecimento de insumos originais, exceto papel.
Processo Administrativo nº 01241.000436/2017-85
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:
O valor estimado mensal a partir de 01/01/2020 é de R$ 6.358,68 (seis mil trezentos e cinquenta e oito
reais e sessenta e oito centavos) , perfazendo o valor total anual estimado de R$ 76.304,16 (setenta e seis
mil trezentos e quatro reais e dezesseis centavos), tendo em vista:
a. o previsto na cláusula sexta do referido contrato;
b. os cálculos validados;
c. a necessidade e essencialidade dos serviços e vantajosidade econômica da concessão do
reajuste solicitado.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.

Campinas, 26 de novembro de 2020
(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 26/11/2020, às 14:40 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html,

informando o código verificador 6094719 e o código CRC 640898E4.
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