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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO

  

APOSTILA Nº  01/ 2019

CONTRATO Nº 16 /2016 - MINFRA

Brasília, 23 de dezembro de 2019.

De acordo com o Art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, registra-se por intermédio desta
APOSTILA, o reajuste dos preços do Contrato nº 16/2016-MINFRA, firmado com a empresa GARTNER DO
BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.593.165/0001-40, no valor total
de R$ 18.156,66 (dezoito mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo o montante
de R$ 1.462,62 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) para cobrir as
despesas de 02/12/2019 a 31/12/2019 e o restante no valor de R$ 16.694,04 (dezesseis mil seiscentos e
noventa e quatro reais e quatro centavos) para cobrir as despesas de 01/01/2020 a 02/12/2020, sendo
aplicado o índice do IPCA de novembro/2019, acumulado nos úl�mos 12 (doze) meses, cuja variação é
de 3,2748%, mediante os termos que constam dos autos do Processo Administra�vo nº
50000.008941/2016-35, cujo valor mensal es�mado passa a ser de R$ 47.716,02 (quarenta e sete mil
setecentos e dezesseis reais e dois centavos), perfazendo um valor anual de  R$ 572.592,29 (quinhentos e
setenta e dois mil quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos).

 

(assinado eletronicamente)
LISANDRO COGO BECK

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração Subs�tuto

Documento assinado eletronicamente por Lisandro Cogo Beck, Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração Subs�tuto, em 24/12/2019, às 12:36, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2155213 e
o código CRC D75DCE68.
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