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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO

  

APOSTILA Nº 01/ 2019

CONTRATO Nº  21/2018-MINFRA

Brasília, 02 de agosto de 2019.

 

De acordo com o Art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, registra-se por intermédio desta APOSTILA,
a repactuação dos preços do Contrato 21/2018, firmado com o Ins�tuto Brasileiro de Polí�cas Públicas -
IBRAPP, para a execução indireta de serviços de apoio técnico administra�vo, em caráter subsidiário, por
diversas categorias laborais, em a�vidades meio, no âmbito do Ministério da Infraestrutura -
MINFRA,  CNPJ n.º 09.611.589/0001-39, no valor de R$ 1.014.570,43 (um milhão, quatorze mil
quinhentos e setenta reais e quarenta e três centavos) para cobrir as despesas de 01/01/2019 a
03/09/2019, referente à repactuação embasada pelas Convenções 2019/2019 DF000010/2019,
termo  DF000046/2019  e DF000191/2019, mediante os termos que constam dos autos dos Processos
Administra�vos  50000.021589/2019-76 e 50000.032769/2017-11, cujo valor mensal passa a ser de R$
2.977.169,08 (dois milhões, novecentos e setenta e sete mil cento e sessenta e nove reais e oito
centavos) para o período de de 01/01/2019 a 12/03/2019 (anterior ao acréscimo). A par�r do dia
13/03/2019 o valor mensal repactuado passa a ser de R$ 3.718.713,20 (três milhões, setecentos e
dezoito mil setecentos e treze reais e vinte centavos), perfazendo um valor anual de R$
44.624.558,44 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e oito
reais e quarenta e quatro centavos), tendo em vista o início da vigência do acréscimo formalizado por
meio do seu 1º termo adi�vo.

 

(assinado eletronicamente)
NERYLSON LIMA DA SILVA

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração

Documento assinado eletronicamente por Nerylson Lima da Silva, Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração, em 07/08/2019, às 19:05, 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 1796037 e
o código CRC F37E80C8.
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