
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 
SECRETARIA EXECUTIVA 

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

CONTRATO N.° 16/2016 - MT 
UNIDADE INTERESSADA: CGTI 

TERMO DE CONTRATO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E 
ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, QUE 
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO 
CIVIL E A EMPRESA GARTNER DO 
BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA 

A União, por intermédio do(a) MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS 
E AVIAÇÃO CIVIL, com sede no no Bloco "R" da Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, 
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 37.115.342/0001-67, neste ato representado(a) pelo seu 
Subsecretário de Assuntos Administrativos, o Senhor WALLACE MOREIRA BASTOS, 
portador da Carteira de Identidade n.° 099602880, expedida pela SECC/RJ e CPF/MF n.° 
034.165.207-50, no uso das atribuições conferidas pela Portaria n.° 1.421, publicada no D.O.U. de 
21/10/2015 e da subdelegação de competência que lhe confere a Portaria/SE/MT n.° 281, de 
05/10/2010, publicada no D.O.U. n° 192, de 06/10/2010, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.593.165/0001-40, sediada na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 4300, Ed. FL Corporate Building 8° andar, Itaim Bibi — São Paulo, CEP 04538-132, 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor César Augusto 
Ribeiro Brasileiro, portador da carteira de identidade n° 2279828-15, expedida pela SSP/BA, 
portador do CPF/MF n° 421.739.145-53, tendo em vista o que consta no Processo n° 
50000.008941/2016-35 e em observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 
n° 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, das Instruções 
Normativas SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e n° 02, de 11 de outubro de 2010, e suas 
alterações, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de 
junho de 2007 e do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente do Pregão n° 06/2016, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

1 - O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços técnicos 
especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação com 
serviços de análise especializados, bem como, serviços complementares de apoio à consulta, 
interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

1.1 - A prestação dos serviços dar-se-á na forma de assinaturas para acesso a bases 
de conhecimentos, contendo pesquisas primárias e interpretação de tendências, 
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bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação 
das informações contidas nas referidas bases. 

II - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição; 

111 - Objeto da contratação: 

Grupo Item Bem/Serviço Quantid 
Valor 

Unitário 
(RS) 

Valor Total 
(RS) 

01 

01 

Licenças de Atuação Estratégica Tipo I — 
Licença de apoio e aconselhamento para 
executivo de TI. para um usuário executivo 
titular, incluindo acesso a um conselheiro 
executivo, acesso a analistas e a bases de 
conhecimento sobre aspectos estratégicos de TI 
e sobre o relacionamento entre TI e negócio, 
bem como as bases de conhecimento destinadas 
ao nível de atuação gerencial. 

01 231.715,00 231.715.00 

03 

Licenças de Atuação Gerencial Tipo I — 
Licença de apoio e aconselhamento a gestor 
intermediário de Th para um usuário gestor. 
incluindo acesso a analistas e a bases de 
conhecimento sobre histórico, situação atual e 
tendências de adoção e evolução de práticas de 
gestão. tecnologias, produtos e fornecedores na 
área de TI. 

03 10038000 301.14R00 

05 

Licenças de Arquitetura Tecnológica Tipo 2 - 
Licença para usuários a bases de conhecimento 
sobre características técnicas. benchmarks e 
preços de servidores, subsistemas de 
armazenamento. elementos de Rede e 
simulaçAes de eficiência energética e 
consolidação de servidores. 

01 160.840,00 160.840.00 

Valor Total RS 693.695,00 

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA 

I - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da 
data da assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) 
meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes 
requisitos: 

1.1 - Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

1.11 - A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

Administração; 
e 1.111 - O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 

termo aditivo. 

1.1V -  A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

1.V - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

II - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de 
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CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO 

I - O valor mensal estimado da contratação é de R$ 57.807,91 (cinquenta e sete 
mil, oitocentos e sete reais e noventa e um centavos), perfazendo o valor total estimado de R$ 
693.695,00 (seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais); 

II - 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; 

CLÁUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta de créditos 
orçamentários consignados a cargo do Ministério dos Transportes na Lei n.° 13.115, de 
20/04/2015, Programa de Trabalho: 26.122.2126.2000.0001, Fonte: 0100000000, Natureza da 
Despesa: 339035, tendo sido emitida a Nota de Empenho n.° 2016NE800545, de 01/12/2016, no 
valor de R$ 19.309,58 (dezenove mil, trezentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), podendo 
ser emitidos empenhos de reforço, independentemente de termos aditivos; 

Parágrafo Único - As despesas a serem realizadas nos exercícios futuros terão seus 
créditos indicados em apostilamentos, conforme estabelece o artigo 30 da IN n.° 02, de 
30/04/2008. 

CLÁUSULA QUINTA — PAGAMENTO 

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Edital. 

CLÁUSULA SEXTA — REAJUSTE 

I - O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o 
interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, 
pela variação do IPCA - Indice de Preços ao Consumido Amplo, cabendo à CONTRATADA a 
iniciativa de pleitear o reajuste, bem como demonstrar por meio de memória de cálculo a variação 
ocorrida, na forma prevista no Decreto n° 1.054, de 07 de fevereiro de 1994. 

II - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

CLÁUSULA SÉTIMA — GARANTIA DE EXECUÇÃO 

I - A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 34.684,75 (trinta e quatro 
mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 5% (cinco por 
cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital; 

II - Caso a CONTRATADA opte pela garantia indicada no inciso III, § 1°, do art. 
56 da Lei n.° 8.666/93 deverá utilizar o "Modelo de Carta Fiança Bancária" anexado no contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA — REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

CLÁUSULA NONA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas 
no Termo de Referência, anexo do Edital. 
CLÁUSULA DÉCIMA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — RESCISÃO 

I - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital; 

II - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa; 

III - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°8.666, de 1993; 

IV - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

IV.I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 

IV.II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

- Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — VEDAÇÕES 

1- É vedado à CONTRATADA: 

financeira; 
1.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

1.11 - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — ALTERAÇÕES 

I - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 
8.666, de 1993; 

II - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato; 
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ILI - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

III - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes 
CONTRATANTES poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n°8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis 
e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n°8.078, de 1990— Código de Defesa 
do Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n°8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — FORO 

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília/DF - Justiça Federal. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias 
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Brasília, 02 de dezembro de 2016. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 
Contratante 

WALLACE O BASTOS 
Subsecretário de Assuntos Administrativos 

GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA 
Contratada 

CÉSAR AUGUSÍ gitiE RO RASILEIRO 
Representa te da tontrdtada 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO I 
MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

1 - Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus 
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa 
renúncia dos beneficios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com 
sede em (endereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à 
execução do Contrato n° (número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e 
número do instrumento convocatório da licitação - ex.: PE n° (xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e o Ministério 
dos Transportes para (objeto da licitação), tendo este FIADOR plena ciência dos termos do referido Edital I icitatório e 
das cláusulas contratuais. 

2 - A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas 
as obrigações estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de: 

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do 
não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

prejuízos causados à Administração contratante ou a . terceiro, 
decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração 
contratante à AFIANÇADA; e 

obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer 
natureza, não honradas pela AFIANÇADA. 

3 - Esta fiança é valida pelo prazo de 15 meses contados do início da vigência do contrato, 
vencendo-se, portanto em (data). 

4 - Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a) 
(nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito da 
presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de 
comunicação escrita do Ministério dos Transportes. 

5 - A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o 
vencimento desta fiança. 

6 - Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este 
FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante o 
Ministério dos Transportes. 

7 - Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese do Ministério dos Transportes se ver compelido a 
ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança 

8 - Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome 
da instituição fiadora) não tiver recebido do Ministério dos Transportes qualquer comunicação relativa a 
inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, 
independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, 
de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste documento. 

9 - Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que 
satisfaz as determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os 
signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. 

10 - Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de 
Fiança e que o valor da presente se contem dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal. 

(Assinaturas autorizadas) 
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SECRETARIA ENECUTO'A 

Exaltam DE INSEMINO:ATO CONTRATUAL 

Processo nt 00045.001141/2014-37 
INSTRUMENTO, 30  Tomo Aditivo de Prorrogado de Offrio ao 
Termo de Compromisso SEP n• 0002014. CONCEI)ENTE: A União, 
poi intennédia do Ministério das Transporles.PIVIOI tAVISO10 Civil. 
CNTUNIF Ir 37.115.3421003243. CONVENENTE: Empresa Murro 
nhense de Administrado Pormina • E-MAP, "CNIU/NIF 
03.650,06000001-414 INTERVENIESTE:- Enodo do hluanhao. 
CNPUNIF n• 06154.465/000140, OBJETO: Prorrogar o prazo de 

. anona em 6 (sda) mata, transferindo seu término de 24 de tis 
?enraio de 2016 para 24 'de junho de 2017. sena alotado de valor. 
DATA: Bi:lago-DE 02/1212016. 'ASSINATURA: Daniel Slaciel de 
Menezes Silva - Sran-tàrio de Infraennitora Ponu5ria da Secretario 
de Potros do Ministério dos Transponts. Portos e Aviação CiviL 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO NT 40111/1111R UASG 390015 
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syieuros. Unidade Regional Sio Paulo -11115AP. Fandanronto Legal: 
Lei 866093, Art, 57. Inc. II, Vigéricia: 1412/1016 a 14/12/2017. 
Valor Total: 1027576.00, Fonte: 100000000 • 10160E500714. Data 
de Assinatura: 01/12/2016. " 

(SICON -07/12)20160 390015-00001.2016NE000001  

SUBSECIUr ARIA DI1ASSUNTOS ADMI2/IS1'RATIVOS 
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOC ISTICOS 

EXTRAIO DE CONTRATO :a 1611016 • IIASC 390n114 . 
• 

5' Processo: 50000005941101635. . 
PREGÃO SRP 6/1016. Contratante: MINISTERIO DOS TRANS-
PORTES, PORTOSE-  AVIACAO CIVIL. CNN Contratado: 
0259316500000. Contestado: GARTNER DO BRASIL SERVICOS 
DE -PESQUISAS LTDA.. Objeto: &miem dc pesquisa e «onde-
lhamenm imparcial sm TI com temida de analise especializados, 
hem como serviços compIenranaus de apoio ti consulta, onerara 
unas. c aplicado das informações contidas nas referidas bases. Fun-
damento Legal: Lei 81666/93 . Vigência: 02/12/2016 a 02/12G017. 
Valor Total-  R3693.695.00, Fome: 1000113000 • 2016'4E800545. Data 
dc Arainamm: 02/12/2016., 

(S1CON - 07/12/2016) 390004•00001•2016<E000015 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS 

EXTRATO DE 'COOPERAÇÃO lECNICA 

Espick: Tanto de Ctroperac5o Técnica ri" 01/ANAC/2016/LJAE-PE. 
Prraraso. b0067.001617/2015.62. Participes: Agél/CiII -Nacional de 
AVO(110 Civil - ANAC e o ',anca do DTO; S.A: Objeto: Regro 
lamentar o estabelttimento. pelo limes do Brasil, dos critérios para 
abentra de Deposito em Garantia - bloqueado pua movimentado. 
destinado a atinou os MOMOS prosisionados de 'túnicas constante, 
da planilha de autos e formado de preço, do, contrato, firmado, 
pela ANAC. bem conto viabilizar o acaso da ANAC aos soldos e 
extratos de roda os eventos: Vighoia: 60 (4eutnta) oraras. a COIIMI 
da data de sua assinalara, conforme disposto no ter. 57, inciso II, da 
Lei e 8,6426/93, com a redação da Lei n* 9.648. do 1995: Signa/Mos: 
Ulla Tenda Soo. Superintendente de Adminimacgo.e Finanças da 
ANAC, e Féederien Brtmdel Braga, Gerane Geral da Agência Setor 
Público - Dota de Assinatura: 01/11/2016, 

AGÊNCIA NACIONAL ,DE TRANSPORTES 
AQUAN'IÁRIOS 

• 
• AVISOS  

NSYRUMENTO CONVOCATÓRIO N• 20/2016 
A Agência Nacional de TMII5prOCS Astoviiricn-ANTAQ. 

amargura aoh regime especial instrailda pela na Lei tf 10.233. de 5 de 
junho de 2001. cem sede e foro no Distrito Falena caro confonuidadc 
com 00/7. a da Lei n' 12.815. de de junho de 2013 consoante IV 
politica,  e diretrizes para o desenvolvimento do MOI ponuido na-
cional. -rondo em vista ecqtrcriniento protocolado, toma pAbIieo que 
receberá até 00/01,2017, pedidos de autortrayáo pua troo/raio. am-
pliado de insialaeào nom/ria na regras geográfica do municfrio de 
Belém. estado do Para Os requerimemos que ensejaram a abertura do 
presente Anúncio. bem como seu Instrumento Convocatório, eoeoia- 
letinlSP no raio eletrônico da ANTAQ • hiro

r
l
i
/
o
ars6ra 

rgithjadaant%„biéWrars,dfierot.7tr,211t UtiragS35¡•iefeggajoareortle:  
Canto ANTAQ.  

pliação de inataInc5o pomada no regalo geográfica do munielpro de 
Medd/RJ. Os requahricnien que ensejansm n nbenurn do presente 
Anúncio. bem corno seu Instnantmo Convocatêdo, encomiam-se dis- - 
ponircis no sitio ciem/oiço da ANTA() - lutplranovantio.geobr. 
também podendo ser obtidas an sua Sart:mia Geral • SGC. situada 
cm Bainha/DE no SEP1,1 - Quadra 514 - Conjunto *E" - Edilicio 

.., . 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO td" 21/2016 ' 

A A •2 cio Noticiai de Transporte,  AgroviaromAN'TAQ. 
auranrail Sob regrara especial [mutuara pela na Ler n• 10.233. de 5 de 
junho de 2001. com  sede e foro no Distrito Federal, em conformidade 
como are a da Lei n• 12.515, de 5 de junho de 2013 consoante os 101./201 a . 
perorou e Jiretriza para o desenvolvimento do setor ponuiria na- / 174039252 - 1016NE800901. Oro de Assinemos: 29/11/2016. 
entoa tarar, eni vista requentramo pmtocolado. roma p0blico que 
recebera até 09/01/1017. pedidas de autorização pata ema/nego, ano (S1CON - 07/12/1016) 3931101•39250-2016N111100052 

ODALBERTO TOKARSKI.  
Irationfleral • , 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES 
TERRESTRES 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO 

ENTRAPO DF. NOTA DE EN1PEN110 

N• Processo: 50502332309/2016-79 :Coou:tinte: Agindo Nacional 
de Ttanspones Tenra-Ires • ANTE CENJ Contratados: 
11.268.651/0001-02 - Contratado: R.W. DE OLIVEIRA COMERCIO 

. DE MOTOS-ME. Objeto: Fomraboemo de unifomam. Fundamento 
[qual: Lei R.666/1993, Lei 10.52E2002. Valor Tool: R54.605,14 -
1016NE800967. Data do Empenho: 01/12/2016, 

, GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS • 

ENTEAI-noz TERMO ADITIVO 1/11116 • UASC 39300' 

Número da Contrato: 44/2015. 
NT Processo: 50500026362201471. 
PREGÃO SRP 40/2014.Contnatante: AGENCIA NACIONAL DE ' 
TRANSPORTES -TERRESTRES • ANTE CNN Camuflado: 
26999812000115. Conwatado TECNISYS INFORMATICA E. AS- ' 
SESSORIA-EMPRESARIAL LTDA.. Objeto: A pmmagadd do cora.  
uato por mais 12(doze) vezos e o reajuste do vala global do contrato' 
Fundamento Lepra Lei n• 8.666/93 . Vigência, 18112/2016 „e .•i 
17/12/2017. Valor Total: RS1.399.072.52. Fonte: 174039122 ' 
2016511500906. Data de Assinatura; 2901/3016. 

• 
(511702/ - 07/11)2016) 393001.39250•2016NE800052 

EXTRATO IHS TERMO AD111V0 N' 1/2016 - VASO 393001 - 

'Writel-0 do Contrato: 45/2015. F . 
5" Processo: 50500026362201471. 
PREGÃO SRP 40(2014. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE S'is  • 
TRANSPORTES •TERRES1RES • ANTE CNN Contratado: 
00665610200140, Contentado: EFICACIA ORGANIZACAO LTDA • 
- SIE -Objeto: A prorrogado do contrato por mais 12(doze) meses e 
a roducão, cai comuna acordo do valor tra contrato Furalemrato 
Legal: Lei ros8.66603 Vigência: 18/12/2016 e 17/12/2017. Vala 
Total: R5166.925,50. Fonte: 174039282 - 201611E800919., Data. de. ' 
4v-instaura: 29/11/2016. . 

(SICON - 07/12/2016) 39.3001-39250-2616N8000052 

EXTRATO DE 1.:11R210 ADITIVO 5' 1/2016 11AS/1303001 - 

Nún,tro do Contrata: 46/2015. 
11' Processe: 50500036362201471. 
PREGÃO SRP PI 40/2014. Concratante: AGENCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTI35 -TERRESTRES • ANTE CNTLI Commodo: 
41293678000128. Contratado : SQUADRA TECNOLOGIA SIA - 
Objeto: O IV3JIISIC do soror do conmuo e a pronogado pot mais . 
12(doze) meses Fundamento Legal: Lei nra.66693 . Vigéncia: 

liste doeun1eino ',ode ser verificado no  i • atualizo hnpihromunuovheratritichtlahrol. . 
gelo código 00032016120800133 I . 

s 

Documento assinado cligindmentc conforme SIP n1  2.200-2 de 24/05/2001. que institui a 
Infratitmtore de Chaves Públicas Brasileira -ACP-Brasil, 

• 


