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CONTRATO Nº: 14/2017

DATA DE ASSINATURA: 09/06/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 13/06/2017, D.O.U. Nº 112, Seção 3, p. 98.

CONTRATANTE: MINISTÉRIO DA CIDADANIA

CONTRATADA: SYNAPSE BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME.

 

O Coordenador-Geral de Licitações e Contratos, no uso de suas atribuições legais, com base no §8º do
art. 65 da Lei nº 8.666/93, determina o apos�lamento ao Contrato Administra�vo nº 14/2017, reajustando seu
orçamento dos atuais R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais) para R$ 1.603,10 (um mil seiscentos e três
reais e dez centavos)  no período de 24/05/2018 a 23/05/2019; para R$ 1.682,30 (um mil seiscentos e oitenta e dois
reais e trinta centavos) no período de 24/05/2019 a 23/05/2020; para R$ 1.722,66 (um mil setecentos e vinte e dois
reais e sessenta e seis centavos) no período de 24/05/2020 a 23/05/2021; e para R$ 1.839,10 (um mil oitocentos e
trinta e nove reais e dez centavos) no período de 24/05/2021 a 08/06/2021, representando uma diferença es�mada
a ser recomposta de R$ 607,15 (seiscentos e sete reais e quinze centavos)    sobre o orçamento atual do contrato, em
razão do reajuste de preços pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, acumulada nos períodos de
maio/2017 a abril/2021, em conformidade com a Cláusula Sexta do referido contrato.

 

FELIPE RIBEIRO ALVES MORAIS

Coordenador-Geral de Licitações e Contratos

Documento assinado eletronicamente por Felipe Ribeiro Alves Morais, Coordenador(a)-Geral de Licitações e
Contratos, em 20/05/2021, às 19:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da
Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.cidadania.gov.br/sei-auten�cacao ,
informando o código verificador 10165092 e o código CRC 7C167691.

Referência: Processo nº 71000.010705/2016-59 SEI nº 10165092
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