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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
08/2017 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA DIRETORIA DE GESTÃO
INTERNA, E A EMPRESA AMPLA PRODUÇÕES LTDA - EPP

                                         
 
A FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Enap,
instituída por força da Lei nº 6.871 de 03.12.80, e alterada pela Lei nº 8.140 de
28.12.90, vinculada ao Ministério do Planejamento,Desenvolvimento e Gestão - MP,
com sede no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste nº 02-A, nesta capital, CNPJ nº
00.627.612/0001-09, neste ato representada pela Diretora de Gestão Interna,
a Senhora Camile Sahb Mesquita, CPF nº 669.932.101-34, carteira de identidade
nº 1.830.404 SSP/DF, residente nesta capital, nomeada pela Portaria nº 1.413, da
Casa Civil, da Presidência da República, de 11 de julho de 2016, publicada no Diário
Oficial da União em 12 de julho de 2016, com competência delegada pela
Portaria Enap nº 449, de 27 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial da
União de 29 de dezembro de 2016, e atribuições conferidas pelo Estatuto aprovado
pelo Decreto nº 8.902, de 10 de novembro de 2016, a seguir denominada
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa AMPLA PRODUÇÕES LTDA -
EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 10.140.124/0001-26, sediada na SAA Quadra 01 nº
1050, Térreo, Parte C, CEP: 70.632-100, em Brasília/DF, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Danilo Freitas do
Nascimento, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 3001865 SSP/DF e
CPF nº 052.075.671-10, têm entre si, justo e convencionado o presente Termo
Aditivo ao Contrato nº 08/2017, em observância ao disposto na Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 atualizada e demais normas pertinentes, mediante as seguintes
cláusulas e condições:                                                                                   
                                                                                                               
         

                                                                                                                 
                                 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de
vigência do Termo de Contrato originário, que passa a vigorar por mais um período
de 12 (doze) meses.
1.2. Alteração da razão social de Mistral Produções Ltda - EPP para Ampla
Produções Ltda - EPP, conforme documento (SEI nº 0156564).
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência do Contrato nº 08/2017 fica prorrogado por mais
um período de 12 (doze) meses a partir de 18 de outubro de 2017, conforme
previsto na Cláusula Quinta - Da Vigência do Contrato, nos termos do artigo 57,
inciso II, da Lei 8.666/93.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1. Este Termo Aditivo tem o valor anual de R$ 530.500,00 ( quinhentos e
trinta mil e quinhentos reais ), de acordo com os valores do contrato
originário,  conforme quadro a seguir:

ORDEM ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
 VALOR

UNITÁRIO 
 VALOR
TOTAL
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(R$) (R$)

1.1 Apartamento
Single

Diária com café da manhã e
taxa de serviços inclusos,
adaptado para pessoas com
deficiência (categoria 4
estrelas)

Diária 20 300,00 6.000,00

1.2 Apartamento
Duplo

Diária com café da manhã e
taxa de serviços inclusos,
adaptado para pessoas com
deficiência (categoria 4
estrelas)

Diária 10 320,00 3.200,00

1.3 Apartamento
Single

Diária com café da manhã e
taxa de serviços inclusos,
adaptado para pessoas com
deficiência (categoria 5
estrelas)

Diária 20 550,00 11.000,00

1.4 Apartamento
Duplo

Diária com café da manhã e
taxa de serviços inclusos,
adaptado para pessoas com
deficiência (categoria 5
estrelas)

Diária 10 560,00 5.600,00

2.1 Micro-ônibus

Micro-ônibus executivo com
motorista devidamente
uniformizado, ar
condicionado, combustível e
capacidade para 20
passageiros. Franquia de
100 km. Adaptado para
pessoas com deficiência

Diária de 8
horas 12 300,00 3.600,00

2.2 Ônibus
Executivo

Ônibus executivo com
motorista devidamente
uniformizado, ar
condicionado, combustível e
capacidade para 42
passageiros. Franquia de
100 km. Adaptado para
pessoas com deficiência

Diária de 8
horas 5 800,00 4.000,00

2.3 Van

Van com motorista
devidamente uniformizado,
ar condicionado, combustível
e capacidade para no
mínimo 12 passageiros.
Franquia de 100 km.
Adaptada para pessoas com
deficiência

Diária de 8
horas 20 300,00 6.000,00

2.4 Veículo
Executivo

Carro executivo, tipo sedan,
com motorista devidamente
uniformizado, ar
condicionado, combustível,
direção hidráulica e motor
2.0. Franquia de 100 km

Diária de 8
horas 30 150,00 4.500,00

3.1
Assessor de
imprensa -
Jornalista

Profissional capacitado para
realizar cobertura
jornalística, com a produção
e divulgação de notas,
notícias, entrevistas,
boletins. Fazer assessoria
de imprensa, dialogando
com jornalistas de veículos
de comunicação com o
objetivo de divulgar projetos,
programas e outras
iniciativas da Instituição,
utilizando ferramentas como
press release, follow up,
estratégias de comunicação
etc.;

Diária de 6
horas 10 150,00 1.500,00

3.2 Coordenador
Geral

Profissional responsável pela
coordenação geral do
evento, incluindo a
supervisão de todos os
serviços contratados.
Deverá acompanhar a
montagem e desmontagem
do evento; a preparação e
distribuição dos materiais
gráficos e de sinalização; o
atendimento aos

Diária de 8
horas 20 40,00 800,00

Termo Aditivo DCC 0160645         SEI 04600.002707/2017-07 / pg. 2



participantes, inclusive nos
casos que for demandado o
serviço de hospedagem e
transporte; o cumprimento
do cronograma e da
programação prevista e
demais atividades
necessárias ao andamento
do evento

3.3 Fotógrafo

Profissional capacitado a
prestar serviço de fotógrafo,
com experiência em
fotografia de interiores e
exteriores e cobertura
fotográfica com qualidade
jornalística. Entrega do
material editado e tratado
em dvd, contendo, pelo
menos, 200 fotos para cada
hora de trabalho

Diária de 8
horas 30 300,00 9.000,00

3.4 Garçom

Profissional devidamente
uniformizado e capacitado a
prestar serviços de garçom
(incluindo bandeja redonda
em inox)

Diária de 8
horas 100 90,00 9.000,00

3.5 Intérprete de
libras

Profissional capacitado a
prestar serviço de tradução
em libras, com jornada
mínima de 6h e máxima de
8h.

Hora 50 50,00 2.500,00

3.6 Mestre de
Cerimônia

Profissional capacitado a
prestar serviço de mestre
de cerimônias, preparar
roteiros e apresentar
eventos (respeitando os
protocolos oficiais)

Diária de 8
horas 20 400,00 8.000,00

3.7
Mestre de
Cerimônia
Bilíngue

Profissional capacitado a
prestar serviço de mestre
de cerimônias, preparar
roteiros e apresentar
eventos (respeitando os
protocolos oficiais). O
profissional deverá estar
apto a realizar o serviço nos
idiomas inglês, espanhol ou
francês

Diária de 8
horas 10 1.000,00 10.000,00

3.8
Operador de

equipamentos
audiovisuais

Profissional devidamente
capacitado a operar
equipamentos audiovisuais e
demais aparelhos a serem
utilizados durante o evento,
incluindo sistemas de
imagem, projeção e som

Diária de 8
horas 30 90,00 2.700,00

3.9 Orientador de
tráfego

Profissional capacitado e
uniformizado para orientar o
tráfego de veículos e
pessoas nas imediações do
evento, incluindo
equipamentos de sinalização

Diária de 12
horas 40 90,00 3.600,00

3.10 Recepcionista

Profissional capacitado e
uniformizado para prestar
serviço de recepção e
distribuição de materiais,
incluindo atendimento ao
público e atenção aos
participantes

Diária de 8
horas 100 90,00 9.000,00

3.11 Recepcionista
Bilíngue

Profissional capacitado e
uniformizado para prestar
serviço de recepção e
distribuição de materiais,
incluindo atendimento ao
público e atenção aos
participantes, nos idiomas
inglês, espanhol ou francês

Diária de 8
horas 50 100,00 5.000,00

3.12 Técnico de

Profissional responsável pelo
suporte de equipamentos de
informática durante o
evento. Deverá ter bons Diária de 8 20 90,00 1.800,00
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3.12 Informática conhecimentos em Windows
e Office em sua última
versão, bem como em rede
wireless e hardware

horas 20 90,00 1.800,00

3.13
Tradutor

Simultâneo
(idiomas
básicos)

Profissionais qualificados
com experiência
comprovada (por meio de
atestado de capacidade
técnica) em tradução
simultânea nos idiomas
inglês, espanhol, francês ou
italiano. A cotação para esse
item deverá contemplar o
serviço de dois profissionais,
respeitando o piso salarial
previsto pela categoria

Diária de 6
horas 10 1.700,00 17.000,00

3.14
Tradutor

Simultâneo
(idiomas

especiais)

Profissionais qualificados
com experiência
comprovada (por meio de
atestado de capacidade
técnica) em tradução
simultânea nos idiomas
árabe, mandarim, russo,
alemão ou japonês. A
cotação para esse item
deverá contemplar o serviço
de dois profissionais,
respeitando o piso salarial
previsto pela categoria

Diária de 6
horas 10 1.700,00 17.000,00

3.15
Tradutor

Simultâneo
(idiomas
básicos)

Profissionais qualificados
com experiência
comprovada (por meio de
atestado de capacidade
técnica) em tradução
simultânea nos idiomas
inglês, espanhol, francês ou
italiano. A cotação para esse
item deverá contemplar o
serviço de dois profissionais,
respeitando o piso salarial
previsto pela categoria

Diária de 8
horas 40 1.650,00 66.000,00

3.16
Tradutor

Simultâneo
(idiomas

especiais)

Profissionais qualificados
com experiência
comprovada (por meio de
atestado de capacidade
técnica) em tradução
simultânea nos idiomas
árabe, mandarim, russo,
alemão ou japonês. A
cotação para esse item
deverá contemplar o serviço
de dois profissionais,
respeitando o piso salarial
previsto pela categoria

Diária de 8
horas 10 1.600,00 16.000,00

4.1 Adesivo - Tipo II
Confecção e instalação de
adesivo em vinil com recorte
eletrônico

m2 100 4,50 450,00

4.2 Banner
Confecção de banner com
impressão digital em sanlux
e acabamento em madeira
e ponteiras plásticas

m2 200 20,00 4.000,00

4.3 Fundo de palco

Confecção e instalação de
fundo de palco com
impressão digital em sanlux
e acabamento em ilhóes e
braçadeiras de fixação para
box truss ou metalon

m2 400 17,00 6.800,00

4.4 Bloco Simples -
Tipo I

Bloco para anotações no
tamanho 15x21cm, com 50
páginas, impresso em papel
off set 75g/m2, miolo 1 cor
e capa e contracapa 4 cores

Unidade 500 1,00 500,00

4.5 Bloco Simples -
Tipo II

Bloco para anotações no
tamanho 15x21cm, com 50
páginas, impresso em papel
off set 75g/m2, miolo 4
cores e capa e contracapa 4
cores

Unidade 500 2,00 1.000,00
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4.6
Caneta com

marca-texto -
Tipo I (com
logomarca)

Caneta esferográfica com
base emborrachada na cor
preta e marca texto na
ponta (nas cores amarela,
verde ou rosa) e impressão
de logomarca em policromia

Unidade 500 2,40 1.200,00

4.7
Caneta

ecológica - Tipo I
(com

logomarca)

Caneta esferográfica em
material reciclável com
impressão de logomarca em
policromia

Unidade 500 1,50 750,00

4.8
Caneta

esferográfica
com logomarca

Caneta esferográfica em
material plástico (nas cores
azul ou preta) com aplicação
de logomarca em policromia

Unidade 500 1,50 750,00

4.9 Caneta
executiva

Caneta esferográfica em
metal, com clip de metal,
detalhes na cor prata ou
dourada e gravação a laser

Unidade 500 3,30 1.650,00

4.10 Cordão - Tipo II

Cordão para crachá com
acabamento tipo “jacaré”,
comprimento mínimo de 42
cm, monocromático e com
aplicação de logomarca em
silkscreen

Unidade 500 2,00 1.000,00

4.11 Crachá - Tipo II

Crachá confeccionado com
PVC, com medidas
aproximadas de
13cmX10cm, impressão 4/0
cores, com furo para garra
"tipo jacaré" e acabamento
de corte especial (cantos
arredondados)

Unidade 500 2,00 1.000,00

4.12 Etiqueta
Rolo para impressora
térmica com 1.000
etiquetas

Unidade 10 13,00 130,00

4.13 Faixa

Confecção e instalação de
faixa em lona vinílica (night
and day) com impressão
digital, 4 cores e
acabamento em ilhóes

m2 100 5,00 500,00

4.14 Folder - Tipo I
Folder com impressão em
papel off set 90g, tamanho
21x29,7cm, 4/1 cores, com
duas dobras

Unidade 500 1,00 500,00

4.15 Folder - Tipo II
Folder com impressão em
papel off set 90g, tamanho
21x29,7cm, 4/4 cores, com
duas dobras

Unidade 500 1,00 500,00

4.16 Pasta Couchê

Pasta em papel couchê liso
e plastificado, 240gm/2,
tamanho 235x320 mm
fechado e
470x320 mm aberto, com
dois bolsos internos e
aplicação de logomarca

Unidade 500 7,00 3.500,00

4.17 Pasta Couro
sintético

Pasta de couro sintético
com aplicação de logomarca
em policromia ou baixo
relevo, estilo executivo com
fechamento e com, no
mínimo, duas divisões
internas e caneteiro

Unidade 250 10,00 2.500,00

4.18 Pasta - Bolsa
ecológica

Sacolas ecológicas tipo
“ecobag”, em lona crua
100% algodão, gramatura
390g/m, 13 fios de undume
por cm, 11,5 fios de trama
por cm, 2 Kjf/cm de tensão
de ruptura, medidas
45cm/largura x 31cm/altura
x 20cm/lombadas laterais e
fundo, duas alças de ombro
em fita 100% algodão de
40mm, sem fechamento e
com impressão em
policromia

Unidade 500 10,00 5.000,00

Tipo de identificação
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4.19 Pin
confeccionada em metal,
com aproximadamente
2cmX1cm e com impressão
da arte em policromia

Unidade 400 1,00 400,00

4.20 Placa de
homenagem

Confecção de placa em aço
inox tamanho 21X26 cm,
com impressão de texto em
baixo relevo e aplicação de
marcas em policromia, em
baixo relevo e com estojo

Unidade 20 37,00 740,00

4.21 Troféu

Troféu com corpo
confeccionado em acrílico
cristal ou metal galvanizado,
com impressão colorida em
serigrafia (silk), fixadores
cromados (tipo jacaré), em
formato curvo 12 graus e
base de acrílico de
10mmx160mmx60mm,
medindo,
aproximadamente,
140mmx240mm

Unidade 20 43,00 860,00

5.1 Arranjo de
Flores - Tipo I

Tipo jardineira para mesa
plenária (em tamanho/altura
compatível com a mesa)

Metro Linear 60 30,00 1.800,00

5.2 Arranjo de
Flores - Tipo III

Arranjo de flores naturais
nobres ou tropicais para
mesa de impacto, rústica,
centro, apoio e outras

Unidade 50 36,00 1.800,00

5.3 Bandeira - Tipo I

Bandeira de Países, Estados
ou Municípios com tamanho
3 panos, mastro com
suporte e ponteira, ou
panóplia com mastros e
ponteiras, devidamente
passada e pronta para uso

Diária 30 10,00 300,00

5.4 Bandeira - Tipo II

Bandeira de Países, Estados
ou Municípios com tamanho
4 panos, mastro com
suporte e ponteira, ou
panóplia com mastros e
ponteiras, devidamente
passada e pronta para uso

Diária 30 15,00 450,00

5.5 Bandeira - Tipo
III

Bandeira de mesa de Países
ou Estados, com tamanho
16x11cm, suporte e mastro
em madeira envernizada

Diária 50 7,50 375,00

5.6 Banqueta
Banqueta para balcão de
recepção com estrutura
metálica e assento em
courino ou tecido

Unidade/
Diária 60 5,00 300,00

5.7 Biombo

Biombo no tamanho 3x3m,
podendo ser vazado,
transparente, fechado, de
tecido, ferro, madeira ou
espelho

Unidade/
Diária 10 20,00 200,00

5.8 Bistrô - Tipo I

Mesa tipo bistrô com 4
banquetas e altura
aproximada de 1m, com
tampo de
aproximadamente 50 cm
de diâmetro, redondo, em
vidro ou metal, estrutura
tubular em aço carbono
com tratamento
anticorrosivo (fosfato) e
pintura eletrostática

Unidade/
Diária 60 45,00 2.700,00

5.9 Bistrô - Tipo II
Mesa tipo bistrô com 4
banquetas e altura
aproximada de 1m em
madeira de demolição

Unidade/
Diária 20 50,00 1.000,00

5.10 Box Truss - Tipo
I

Estrutura treliçada,
confeccionada em alumínio,
leve e de alta resistência no
padrão Q15

Metro
linear/diária 40 7,50 300,00

5.11 Box Truss - Tipo
Estrutura treliçada,
confeccionada em alumínio, Metro 100 10,00 1.000,00
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5.11 II leve e de alta resistência no
padrão Q30

linear/diária 100 10,00 1.000,00

5.12 Cadeira diretora
Cadeira fixa estofada em
courino, tecido ou similar,
com espaldar alto e braço

Unidade/
Diária 40 40,00 1.600,00

5.13 Cadeira fixa
Cadeira fixa estofada em
tecido ou similar, com
encosto e sem braço

Unidade/
Diária 600 4,00 2.400,00

5.14 Cobertura - Tipo
I

Cobertura montada com
estrutura metálica e
fechamentos laterais,
confeccionada em lona
vinifica branca

m2/dia 50 13,00 650,00

5.15 Cobertura - Tipo
II

Cobertura montada com
estrutura metálica e
fechamentos laterais,
confeccionada em plástico
transparente

m2/dia 50 16,00 800,00

5.16 Estande Básico

Estande básico montado
com painel de TS dupla face,
com 2,20m de altura,
carpete na cor azul ou cinza
de 4mm fixado no piso com
fita banana/dupla face,
paredes divisórias em
material tipo octanorme,
laminados TS na cor branca,
iluminação tipo spot,
tomadas de 03 pinos,
arandelas, testeira
0,50x1m em policarbonato,
com identificação e nome do
expositor em caixa alta

m2/dia 50 30,00 1.500,00

5.17 Estande
Especial

Estande especial com
estrutura em MDF e vidro,
carpete na cor azul ou cinza
de 4mm fixado no piso com
fita banana/dupla face,
paredes divisórias,
iluminação tipo spot,
tomadas de 03 pinos,
arandelas, com identificação
e nome do expositor. Para
esse item deverá ser
desenvolvido um projeto
com planta baixa, layout,
criação, montagem,
instalação e desmontagem,
conforme orientações
específicas e técnicas que
atendam a necessidade,
objetivo, público alvo e
outras demandas do
evento, com alta qualidade
e tecnologia

m2/dia 20 120,00 2.400,00

5.18 Fita de
Inauguração

Fita de inauguração, em
cetim, 38mm, cor à definir Unidade 10 3,00 30,00

5.19 Expositores

Expositores com fabricação
em acrílico e tamanho para
folhas A5, A4, A3, A2 e A1,
com suporte de chão ou
suporte para fixação por
suspensão

Unidade/
Diária 30 24,00 720,00

5.20 Luminária
Luminárias com haste longa
e suporte para chão para
decoração de ambientes

Unidade 20 18,00 360,00

5.21 Malha
tencionada

Malha tencionada para
decoração de ambientes m2 100 7,00 700,00

5.22 Mastros
Mastros para bandeiras no
tamanho da bandeira, com
base e ponteira em madeira
ou aço inox

Unidade/
Diária 100 9,00 900,00

5.23 Mesa de canto
Mesas de canto com tampo
de vidro e tamanho
50x100cm

Unidade/
Diária 60 18,00 1.080,00

5.24 Mesa de centro
Mesas de centro com
tampo de vidro e tamanho Unidade/

Diária 60 18,00 1.080,00
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50x50cm Diária

5.25 Mesa diretora -
Tipo I

Mesa diretora para até 05
pessoas, montada com
material padronizado e
toalhas

Unidade/
Diária 60 12,00 720,00

5.26 Mesa diretora -
Tipo II

Mesa diretora para até 10
pessoas, montada com
material padronizado e
toalhas

Unidade/
Diária 30 18,00 540,00

5.27 Mesa redonda
Mesa redonda para até 08
pessoas, em madeira e com
toalha

Unidade/
Diária 40 18,00 720,00

5.28 Painel
Painel montado em sistema
padronizado em octanorme,
em madeira ou vidro e com
iluminação

m2/ Diária 30 15,00 450,00

5.29 Palco

Estrutura de ferro com
suporte para até 1500kg,
altura aproximada de
1,10m, piso estruturado em
madeira e forrado com
carpete, 02 escadas e 01
rampa (com protetores
laterais ou corrimão) e
acabamento  e  rodapés.
Esse item deverá ter licença
do Corpo de Bombeiros e
ART

m2/dia 80 33,00 2.640,00

5.30
Placa de

inauguração em
latão

Placa confeccionada em
latão dourado fundido,
medindo 58x48 cm, com as
letras em alto relevo polido
(coladas e medindo
aproximadamente 8cm de
altura), fundo da placa será
com tinta preta enrugante
(pintura em areia),
acompanhada de veludo na
cor preta para
inauguração/descerramento,
fixação através de buchas e
parafusos de acabamento
na cor dourada (tipo chinês)

Unidade 10 90,00 900,00

5.31
Placa de

inauguração em
acrílico

Placa confeccionada em
acrílico com impressão a
laser ou policromia, medindo
50x40 cm, fixação por meio
de parafusos com
acabamento na cor prata.

Unidade 10 63,00 630,00

5.32 Placa de
sinalização

Placa para sinalização em
metalon (chapa) com
pintura branca para fixação
de adesivo e iluminação

m2 80 9,00 720,00

5.33 Poltrona - Tipo I
Poltrona fixa em tecido ou
courino para ambientação
de lounges e palco tipo "talk
show"

Unidade/
Diária 100 24,00 2.400,00

5.34 Poltrona - Tipo II
Poltrona em madeira maciça
e com estofamento em
couro sintético, inclusive nos
apoios de braço

Unidade/
Diária 20 21,00 420,00

5.35 Porta-banner
Tripé para banners na cor
preta, com estrutura
reforçada e altura até 3m

Unidade/
Diária 50 10,00 500,00

5.36 Pranchão com
toalha

Mesa tipo pranchão em
formato padronizado
octanorme e toalha

Unidade/
Diária 60 13,00 780,00

5.37 Praticável ou
Tablado

Praticável ou Tablado em
madeira elevado com 15cm,
piso carpetado e nivelado,
escadas e uma rampa (com
corrimão), acabamentos e
rodapés

m2/dia 50 10,00 500,00

5.38 Puff Puff comum em courino,
quadrado ou redondo

Unidade/
Diária 20 7,00 140,00

5.39 Púlpito
Púlpito em madeira ou
acrílico e base para Unidade/

Diária 50 70,00 3.500,00
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microfone e copo Diária

5.40 Sofá - Tipo I
Sofá de 02 lugares, padrão
superior e em courino ou
tecido

Unidade/
Diária 60 19,00 1.140,00

5.41 Sofá - Tipo II
Sofá de 03 lugares, padrão
superior e em courino ou
tecido

Unidade/
Diária 60 24,00 1440,00

5.42 Suporte
Suporte para fixação de
lona em metalon
galvanizado ou similar
formato a definir

m² 40 6,00 240,00

5.43 Tapete - Tipo I Tapete tipo passadeira m² 25 9,00 225,00

5.44 Tapete - Tipo II
Tapete para ambientação e
tamanho mínimo de
2x1,5m

Unidade/
Diária 10 30,00 300,00

5.45
Tecido de

descerramento
de placa

Tecido para descerramento
de placa de inauguração,
em cetim, cor a definir.

Metro linear 5 6,00 30,00

5.46 Tenda Fechada-
Tipo I

Tenda fechada no tamanho
de 6x6m, pé direito de
2,5m, modulável com vãos
livres e lonas impermeáveis,
anti- chama e blackout, com
estrutura em perfil de
alumínio

Unidade/
Diária 10 210,00 2.100,00

5.47 Tenda Fechada-
Tipo II

Tenda fechada no tamanho
de 10x10m, pé direito de
2,5m, modulável com vãos
livres e lonas impermeáveis,
anti- chama e blackout, com
estrutura em perfil de
alumínio

Unidade/
Diária 10 300,00 3.000,00

5.48 Testeira Testeira para aplicação de
programação visual m² 20 9,00 180,00

5.49
Toalha

retangular
(mesa diretora)

Toalha de mesa em tecido
tipo cetim, malha ou
similares de 3m, cores à
definir

Unidade/diária 100 6,00 600,00

5.50 Toalha redonda
Toalha de mesa em tecido
tipo cetim ou similar para
mesa redonda de até 8
lugares, cores à definir

Unidade/diária 200 6,00 1.200,00

5.51 Unifila Separador de filas cromado Unidade/
Diária 50 9,00 450,00

5.52 Urna

Urna em modelo piramidal
em acrílico, com trinco para
cadeado frontal, dobradiça,
tampa com vazado para
passagem dos cupons e
pezinhos em silicone, altura
de 40 cm, base de
25x25cm e tampa
14x14cm

Unidade/
Diária 5 16,00 80,00

5.53 Vasos
ornamentais

Vaso de plantas tipo
palmeiras para composição
de ambientes de grande
circulação

Unidade/
Diária 60 46,00 2.760,00

6.1 Água Mineral
em garrafa

Água mineral, sem gás, em
garrafas individuais de 300
ml

Unidade 500 1,00 500,00

a) 03 tipos de entrada,
como sugestão: frios, pães
com pastas, salada de
vegetais folhosos, crus e
cozidos e isca de peixe;
b) 04 tipos de pratos
principais, como sugestão:
medalhão de filé mignon ao
molho madeira, estrogonofe
de filé mignon, filé mignon
ao molho de vinho tinto,
supremo de frango, frango à
parmegiana, peito de peru à
Califórnia, salmão ao molho
tártaro, filé de badejo ao
molho de limão e ervas
finas, estrogonofe de
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6.2 Almoço/Jantar

camarão e bobó de
camarão;
c) 04 tipos de guarnição,
como sugestão: arroz
branco, arroz com vegetais
(brócolis ou cenoura), risoto,
batata sauté, legumes na
manteiga e farofa;
d) 02 tipos de canapés frios,
como sugestão: carpaccio
ao molho de alcaparra,
azeitonas pretas, ervas finas
e tomate seco;
e) 02 tipos de sobremesa,
como sugestão: salada de
frutas com sorvete, torta de
frutas, profiteroles, pavê e
pudim de leite, e
f) 02 tipos de refrigerante,
02 tipos de suco natural de
frutas e água com e sem
gás.
O serviço deverá ser
fornecido com louça e a
cotação deverá ser feita
incluindo os recursos
humanos e equipamentos
necessários para a
prestação do serviço

Por pessoa 80 44,50 3.560,00

6.3 Brunch - Tipo I

a) 02 tipos de suco natural
de frutas;
b) 02 tipos de refrigerante;
c) Café e água, e
d) 04 tipos de frutas frescas
fatiadas, 03 tipos de
saladas, 02 tipos de pastas,
02 tipos de frios, cesta de
pães, 02 tipos de sanduíche
de metro, 02 tipos de torta
ou quiche, 02 tipos de
massa, panqueca ou crepe,
02 tipos de sobremesa. O
serviço deverá ser fornecido
com louça e a cotação
deverá ser feita incluindo os
recursos humanos e
equipamentos necessários
para a prestação do serviço

Por pessoa 400 35,00 14.000,00

6.4 Coffee Break

a) 02 tipos de suco natural
de frutas;
b) 02 tipos de refrigerante;
c) café, capuccino, chá e
chocolate quente;
d) 10 tipos de salgados e
doces, como sugestão: pão
de queijo, pão da vovó, pão
italiano, enroladinho de
queijo e presunto,
enroladinho de salsicha,
empada de camarão,
empada de palmito, quiche
de queijo com bacon, quiche
de alho poró, religiosa de
frango, mini pizza, mini
croissants, folhados,
canapés, mini sanduíche
natural, pastel de forno,
frios, broa de milho,
enroladinho de queijo e
coco, rosquinha de leite
condensado, carolinas, mini
sonhos, mini bom-bocado,
mini churros, mini
rabanadas, rocambole e
bolos tipo inglês,
formigueiro, chocolate e
mandioca, e frutas variadas
fatiadas.
O serviço deverá ser

Por pessoa 700 20,00 14.000,00
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fornecido com louça e a
cotação deverá ser feita
incluindo os recursos
humanos e equipamentos
necessários para a
prestação do serviço

6.5 Coquetel

a) 03 tipos de suco de fruta;
b) 02 tipos de refrigerantes;
c) 02 tipos de coquetel de
frutas sem álcool;
d) 03 tipos de empratados,
como sugestão:
escondidinho, massa e
risoto, e
e) 10 tipos de salgados,
como sugestão: canapés,
folhados, quiche, pastel
assado, trouxinhas,
tarteletes e croquetes
O serviço deverá ser
fornecido com louça e a
cotação deverá ser feita
incluindo os recursos
humanos e equipamentos
necessários para a
prestação do serviço, com
duração mínima 2 horas

Por pessoa 600 50,00 30.000,00

6.6 Garrafa de Café

Garrafas térmicas com
capacidade de 1 litro com
copos descartáveis, açúcar
e adoçante em sachês pelo
período dos eventos

Litro 100 8,00 800,00

6.7 Garrafa de Chá

Garrafas térmicas com
capacidade de 1 litro com
copos descartáveis, açúcar
e adoçante em sachês pelo
período dos eventos

Litro 100 8,00 800,00

6.8 Kit para café da
manhã/lanche

a) 01 fruta (entre maçã,
banana, pêra, goiaba);
b) 01 suco de frutas em
embalagem de 200 ml com
canudo (entre uva,
maracujá, pêssego, manga
ou caju);
c) 01 sanduíche de pão-de-
forma, tamanho tradicional,
com uma fatia de presunto
e uma fatia de queijo
mussarela;
d) 01 barra de cereais, e
e) 01 guardanapo

Por pessoa 200 15,00 3.000,00

6.9 Máquina de café
expresso

Máquina automática para
café expresso, cappuccino e
chocolate, incluindo mesa,
copos descartáveis, paletas
mexedoras, açúcar,
adoçante, lixeiras e
produtos para consumo de
até 200 pessoas por dia

Unidade 20 100,00 2.000,00

6.10 Petit Four
Biscoitos finos doces e
salgados, amanteigados,
bolos, pão de queijo, entre
outros

Por pessoa 600 10,00 6.000,00

7.1 Computador
Desktop

Configuração mínima:
Processador de 2.5 GHz,
Memória RAM de 4 GB,
Disco rígido (HD) de 320
GB, Unidade óptica:
Gravador de DVD/CD, 04
Interfaces USB Traseira e 02
Frontais, Placa de rede
integrada de 100/1000
Mbit, placa wireless PCI
interna, Mouse óptico,
Teclado padrão ABNT2,
Monitor de LCD 19” e
Estabilizador para
computador (300VA).

Unidade/
Diária 40 40,00 1.600,00
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Softwares instalados:
Windows 7 ou superior,
Explorer e Office ou Sistema
Linux, Mozila Firefox e
Broffice, ùltima versão e
completo, com aplicativos
ZIP, acrobat reader e flash
reader

7.2 Computador
Notebook

Configuração mínima:
Processador de 2.5 GHz,
Memória RAM de 4 GB,
Disco rígido (HD) de 320
GB, Unidade óptica:
Gravador de DVD/CD, 04
Interfaces USB, Placa de
rede integrada 10/100 Mbit,
wireless 801.11, com
monitor mínimo de 15
polegadas. Softwares
instalados: Windows 7 ou
superior, Explorer e Office
ou Sistema Linux, Mozila
Firefox e Broffice, última
versão e completo, com
aplicativos ZIP, acrobat
reader e flash reader

Unidade/
Diária 80 40,00 3.200,00

7.3 Computador
servidor

Processador Intel Xeon
mínimo 4 núcleos, Cache
2,5 MB por núcleo, Sistema
operacional no mínimo
Microsoft® Windows
Server® 2012 com opção
de virtualização, memória
mínima de 192 GB DDR3,
Storage interno com
armazenamento interno
mínimo de 32 TB com
unidades de disco rígido
SATA ou SAS, controladoras
RAID, controlador de rede
mínimo de 1 GbE, fonte de
alimentação mínimo de
450W redundantes,
ventiladores redundantes,
tela de LCD, chassi formato
torre ou montável em rack,
suporte nativo a
gerenciamento remoto,
software para streaming de
vídeo

Unidade/
Diária 10 70,00 700,00

7.4 Gerador de
Energia

Locação, montagem,
instalação e retirada de
conjunto de grupo gerador
super silenciado, motor de
300/kva, 60 hz automático,
microprocessado e quadro
de transferência, 75 db a
1,5 metro, para
funcionamento em regime
“contínuo”, para atender o
evento por 12 horas em
funcionamento

Unidade/
Diária 10 1.400,00 14.000,00

7.5 Impressora
Braile

Impressora com referência
INDEX - Basic Braille Printer;
velocidade de impressão de
900 páginas A4 por hora;
tamanhos de papel
compatíveis: A3, A4, carta,
11X17 cm, 11x 11,5cm;
gramatura do papel: 120-
180 g/m²; dimensões do
ponto Braille: altura máxima
- 0,3 milímetros; diâmetro
máximo - 0,5 milímetros;
caracteres por linha:
máximo 37 caracteres por
linha; resolução gráfica tátil
até 50 dpi; suprimento para

Unidade/
Diária 20 90,00 1.800,00
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impressão, mínimo 02
caixas, com 1500 folhas, de
Formulário Contínuo Branco
formato 280 x 240 e
operador/digitador braile
para atuação durante o
período do evento

7.6
Impressora Jato

de Tinta
Colorida

Impressora colorida com
velocidade de até 12
páginas por minuto em
preto e até 8 páginas por
minuto em cor, resolução de
600 x 600 dpi, HP ImageRet
2400, memória de 16Mb,
ciclo mensal máximo de
25.000 páginas, bandeja de
entrada para 150 folhas,
linguagem de impressão
baseada em host e interface
USB 2.0 de alta velocidade.
Deve conter um conjunto de
cartuchos novos (lacrados)
e 1 (uma) resma de papel

Unidade/
Diária 30 30,00 900,00

7.7 Impressora
Laser

Impressora com impressão
colorida de 8 PPM e preto e
branco de 20 PPM em modo
normal, resolução de
impressão de 600 x 600
DPI, bandeja interna para
papel A4, ofício, carta,
envelopes, etiquetas, entre
outros. Deve conter um
conjunto de cartuchos novos
(lacrados) e 1 (uma) resma
de papel

Unidade/
Diária 30 80,00 2.400,00

7.8 Impressora
Térmica

Com rolo de 1.000
etiquetas

Unidade/
Diária 20 80,00 1.600,00

7.9 Link dedicado
de Internet

Link dedicado de Internet
com 10 Mb/s simétrico
(UP=DW) Full Duplex com
garantia de velocidade
100%. Todos os links devem
possuir 4 IPs válidos e fixos
para internet. Links sem
filtros de portas

Diária 5 1400,00 7.000,00

7.10 Máquina
copiadora

Máquina copiadora para
impressão em preto e
branco com velocidade de
impressão mínima de
40ppm; resolução para
impressão e cópia 600 x
600 dpi; escala de cinza
256 tons; A5 até A3;
suporte a papéis com
gramatura entre 60 a 169
g/m²; redução/ampliação de
25%, 50%, 85%, 93%, 
120%, 155%, 200%, 400%;
conectividade ethernet de
10/100/1000; conectividade
sem fio IEEE 802.11a/b/g;
digitalização em cores até
200 dpi; capacidade de
acabamento profissional;
alceamento; grampeamento
por jogos com 1 ou 2
grampos (posições acima,
abaixo, inclinado e lateral),
incluindo a disponibilização
do suprimento de grampos
e franquia de 20.000 cópias

Unidade/
Diária 20 80,00 1.600,00

7.11 Microfone - Tipo
I Com fio Unidade/

Diária 50 10,00 500,00

7.12 Microfone - Tipo
II Sem fio com bateria Unidade/

Diária 50 12,00 600,00

7.13 Microfone - Tipo
III Lapela Unidade/

Diária 30 12,00 360,00
Microfone - Tipo Unidade/
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7.14 Microfone - Tipo
IV Auricular sem fio Unidade/

Diária 20 12,00 240,00

7.15 Microfone - Tipo
V Gooseneck ou similar Unidade/

Diária 50 8,00 400,00

7.16 Microfone - Tipo
VI Headset Unidade/

Diária 30 12,00 360,00

7.17 Painel LED

Montagem de painel led de
alta definição, em estrutura
de quadro de alumínio, nível
de projeção ip42, fonte de
alimentação e todos os
equipamentos necessários
para sua devida utilização. O
custo deve contemplar
transporte, montagem,
desmontagem, operação do
equipamento e seguro (se
for o caso)

m2/ Dia 50 100,00 5.000,00

7.18
Pedestal para

microfone - Tipo
I

Pedestal para microfone de
mesa

Unidade/
Diária 50 5,00 250,00

7.19
Pedestal para

microfone - Tipo
II

Pedestal para microfone tipo
girafa

Unidade/
Diária 50 8,00 400,00

7.20
Projetor de

Multimídia - Tipo
I

Sistema de projeção com
resolução suportada VGA /
SVGA / XGA / WXGA /
WXGA+ / SXGA / SXGA+
(1024 x 728), de 5000 Ansi
lúmens, entrada HDMI x 1
Computador : VGA RGB (D-
sub 15-pinos) x 2 S-Vídeo:
Mini DIN x 1 Video
Composto: RCA (amarelo) x
1 USB Tipo A x 1 (Memória
USB, Wi-fi) USB Tipo B x 1
(USB Display, Mouse,
Controle)

Unidade/
Diária 10 90,00 900,00

7.21
Projetor de

Multimídia - Tipo
III

Sistema de projeção com
resolução suportada VGA /
SVGA / XGA / WXGA/
WXGA+ / SXGA / SXGA+
(1024 x 728), de 10000
Ansi lúmens, entrada HDMI
x 1 Computador : VGA RGB
(D-sub 15-pinos) x 2 S-
Vídeo: Mini DIN x 1 Video
Composto: RCA (amarelo) x
1 USB Tipo A x 1 (Memória
USB, Wi-fi) USB Tipo B x 1
(USB Display, Mouse,
Controle)

Unidade/
Diária 20 120,00 2.400,00

7.22
Receptor

auricular para
tradução

simultânea

Fones de ouvido sem fio
com receptores
infravermelho para serviço
de interpretação simultânea.
Os fones devem ter no
mínimo 3 (três) canais, para
atender a tradução em
idiomas diversos

Unidade/Diária 1500 5,00 7.500,00

7.23 Refletor PAR Refletor PAR 64 foco 2 Unidade/
Diária 40 20,00 800,00

7.24 Refletor Set
Light

Refletor Tipo SET Light com
película gelatinosa (cores
diversas)

Unidade/
Diária 40 20,00 800,00

7.25 Tela para
Projeção - Tipo I

Tela retrátil tamanho
1,80mx2,40m, altura
variável, fundo com napa
preta e superfície de
projeção branca, fornecida
com tripé em aço

Unidade/
Diária 40 40,00 1.600,00

7.26 Tela para
Projeção - Tipo II

Tela retrátil tamanho
2mx2m, altura variável,
fundo com napa preta e
superfície de projeção
branca, fornecida com tripé
em aço

Unidade/
Diária 40 40,00 1.600,00

Totem interativo  com  tela 
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7.27 Totem

de  no  mínimo  32" 
polegadas, altura de 2m e
sistema touch screen. Deve
permitir o uso de aplicativos
e interfaces dinâmicas,
reproduzir áudio, vídeo,
imagens e animações
interativas customizadas e
permitir acesso à internet.
Será utilizado para geração
de informações no evento,
avaliações, entre outros,
com a possibilidade de
impressão do material e
fornecimento de relatórios
diversos. Devem ser
totalmente autônomos e
com funcionamento
ininterrupto de 24h por dia,
possibilitando atualização e
manutenção remota e com
recursos para utilização por
portadores de necessidades
especiais. Cotar com todos
os custos necessários para
o seu funcionamento

Unidade/
Diária 40 80,00 3.200,00

7.28 TV
TV LED FULL HD entre 46' e
60' polegadas com suporte
de chão

Unidade/
Diária 40 80,00 3.200,00

8.1
Serviço de

Credenciamento
Eletrônico

Sistema de credenciamento
moderno com agilidade no
atendimento através de
terminais com
computadores e
impressoras térmicas, e
possibilidade de controle e
levantamento de
informações do evento por
meio de relatórios e parciais
instantâneas disponíveis na
internet. O sistema deverá
gerenciar as credenciais
emitidas, substituídas ou
canceladas, mantendo o
histórico de geração das
mesmas com informações
como data, hora, categoria,
motivo do
cancelamento/substituição e
demais dados solicitados.
Deverá conter base leitora
de RFID comunicando-se por
interface USB com os
terminais, possibilitando a
produção de relatórios
gerenciais que contemplem
a quantidade de inscrições,
de credenciais emitidas e
outras formas de busca e
levantamento de dados. O
sistema deverá permitir
também a impressão da
etiqueta de credenciamento
antes ou no momento do
atendimento, e com os
campos nome, cargo,
órgão/instituição, categoria,
chave de inscrição, código
de barras, tag RFID e
demais informações que
forem solicitadas

Unidade 2 2.000,00 4.000,00

Serviço de filmagem digital
com 01 (UMA) câmera de
3CCD, em formato DVCAM
ou equivalente, fixa, 01
mesa de corte (Switcher)
com disponibilidade de
transmissão ao vivo para
telões e on line, com
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8.2
Serviço de

Filmagem - Tipo
I

monitoração dos resultados
para a mesa de trabalho
dos apresentadores do
evento. O material bruto
filmado deverá ser entregue
em 01 (uma) cópia no
formato DVD. O serviço
deverá ser cotado por hora
de trabalho e com os
seguintes recursos humanos
inclusos: 01 cinegrafista e
01 assistente

Hora 50 35,00 1.750,00

8.3
Serviço de

Filmagem - Tipo
II

Serviço de filmagem digital
com 03 (três) câmeras de
3CCD, em formato DVCAM
ou equivalente, sendo duas
fixas (uma para a filmagem
geral e uma para captação
de imagem de intérpretes
de libras) e uma para
ângulos diversos (móveis),
tomadas e entrevistas, 01
mesa de corte (Switcher)
com disponibilidade de
transmissão ao vivo para
telões e on line, com
monitoração dos resultados
em 02 telas de LCD de no
mínimo 52 polegadas para a
mesa de trabalho dos
apresentadores do evento.
O material bruto filmado
deverá ser entregue em 01
(uma) cópia no formato
DVD. O serviço deverá ser
cotado por hora de trabalho
e com os seguintes recursos
humanos inclusos: 03
cinegrafistas, 01 operador
de switcher, 02 operadores
dos refletores de iluminação
e 02 assistentes de
câmeras e luzes

Hora 30 60,00 1.800,00

8.4
Serviço de

iluminação para
plenária

01 mesa computadorizada
2048 canais; 12 canais de
dimmer montados em Rack
de 4.000 watts por canal;
Amplificador de Sinal DMX
de 8 vias; 6 refletores PAR
LED; 02 refletores
Elipsoidais; 02 refletores
minibrutts com 6 lâmpadas
DWE 650 watts; 20 metros
de estrutura de alumínio Q
30 e 1 canhão seguidor

Unidade/Diária 10 800,00 8.000,00

8.5 Serviço de
Manobrista

Profissional capacitado com
habilitação na categoria
correspondente ao veículo
por ele conduzido. Deve
apresentar-se devidamente
equipado e uniformizado. A
cotação para esse serviço
deve incluir os seguintes
equipamentos: cones,
tenda, púlpito para
atendimento aos convidados
e a coordenação dos
manobristas. Considerar que
cada manobrista atende,
em média, 15 carros

Diária de 8h 20 90,00 1.800,00

Serviço de

Serviço de projeção
mapeada com o
desenvolvimento de projeto
para projeção de imagens e
animações gráficas em
superfícies diversas. O
projeto deve possibilitar
criações gráficas
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8.6
Serviço de
Projeção
Mapeada

personalizadas em 2D e 3D,
baseadas ou não nas
formas do objeto que
receberá a projeção. A
cotação para esse serviço
deve incluir todos os itens,
recursos humanos,
equipamentos demais
custos necessários para o
seu funcionamento

Projeto 2 3000,00 6.000,00

8.7
Serviço de

Sonorização
Completa - Tipo

I

Para atender de até 150
pessoas.
Serviço de sonorização com
equipamentos em
quantidade e especificação
suficiente para a projeção de
som no ambiente físico de
forma cristalina, ininterrupta
e sem microfonia e com
potência/volume adequados
às necessidades do evento,
contendo mesa de som,
caixas acústicas, notebook
c/ drive de DVD,
cabeamento e acessórios
necessários ao pleno
funcionamento, exceto
microfones

Diária 20 400,00 8.000,00

8.8
Serviço de

Sonorização
Completa - Tipo

II

Para atender de 151 a 300
pessoas.
Serviço de sonorização com
equipamentos em
quantidade e especificação
suficiente para a projeção de
som no ambiente físico de
forma cristalina, ininterrupta
e sem microfonia e com
potência/volume adequados
às necessidades do evento,
contendo mesa de som,
caixas acústicas, notebook
c/ drive de DVD,
cabeamento e acessórios
necessários ao pleno
funcionamento, exceto
microfones

Diária 20 500,00 10.000,00

8.9
Serviço de

Sonorização
Completa - Tipo

III

Serviço de sonorização com
equipamentos em
quantidade e especificação
suficiente para a projeção de
som no ambiente físico de
forma cristalina, ininterrupta
e sem microfonia e com
potência/volume adequados
às necessidades do evento,
contendo mesa de som,
caixas acústicas, notebook
c/ drive de DVD,
cabeamento e acessórios
necessários ao pleno
funcionamento, exceto
microfones

Diária 20 450,00 9.000,00

8.10
Serviço de

Sonorização
Completa - Tipo

IV

Para atender de 601 a
1000 pessoas.
Serviço de sonorização com
equipamentos em
quantidade e especificação
suficiente para a projeção de
som no ambiente físico de
forma cristalina, ininterrupta
e sem microfonia e com
potência/volume adequados
às necessidades do evento,
contendo mesa de som,
caixas acústicas, notebook
c/ drive de DVD,
cabeamento e acessórios
necessários ao pleno

Diária 5 900,00 4.500,00
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funcionamento, exceto
microfones

8.11
Serviço de

tradução de
texto - Idiomas

Básicos

Serviço de tradução e
revisão de texto nos
idiomas: inglês, espanhol,
francês ou italiano para o
português, ou versão em
português para os idiomas
citados

Lauda padrão
de 25 linhas,
60 caracteres

por linha
200 18,00 3.600,00

8.12
Serviço de

tradução de
texto - Idiomas

Especiais

Serviço de tradução e
revisão de texto nos
idiomas: alemão, chinês,
japonês ou mandarim para o
português, ou versão em
português para os idiomas
citados

Lauda padrão
de 25 linhas,
60 caracteres

por linha
100 22,00 2.200,00

8.13
Serviço de
Tradução

Simultânea

Sistema de Interpretação
Simultânea completo,
compreende-se: cabine para
tradução simultânea c/
isolamento acústico, central
de Intérprete, transmissores
e receptores infravermelho,
Modulador XR06 (ou similar)
para transmissão de áudio,
controladas digitalmente
através do sistema PLL
(Phase Locked Loop), com
canais independentes com
controle de modulação e VU
por canal, operador/técnico
de equipamentos e
recepcionista. O serviço
deverá contemplar até 50
(cinquenta) receptores.

Diária 40 500,00 20.000,00

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 530.500,00
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A despesa correrá à conta do orçamento da CONTRATANTE consignado
no Orçamento Geral da União para o exercício de 2017, na classificação abaixo:

4.1.1. Gestão/Unidade: 114702 / 11401
4.1.2. Fonte: 0100
4.1.3. Programa de Trabalho: 04122212520000001
4.1.4. PI: A 3020
4.1.5. Elemento de Despesa: 339039-22
4.1.6.  Nota de Empenho nº 2017NE800305 (SEI nº 0142273).

 
5. CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
5.1. Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do
Contrato nº 08/2017.
 
6.  CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO
6.1. O presente instrumento será publicado em forma de extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo legal, a expensas da CONTRATANTE.
6.2. E, por assim estarem justas e acertadas, foi lavrado o presente Termo
Aditivo e disponibilizado por meio eletrônico através do Sistema Eletrônico de
Informações – SEI, conforme RESOLUÇÂO nº 09, publicada no Boletim Interno da
Escola Nacional de Administração Pública nº 33, de 04 de agosto de 2015, o qual,
depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, perante duas
testemunhas a tudo presentes.
 

CONTRATANTE
 

(Assinado Eletronicamente)
Camile Sahb Mesquita

Diretora de Gestão Interna

 
CONTRATADA

 
(Assinado Eletronicamente)

Danilo Freitas do Nascimento
Empresa Ampla Produções Ltda - EPP
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TESTEMUNHAS:
 

(Assinado Eletronicamente)
 

 
 
 

(Assinado Eletronicamente)
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANILO FREITAS DO
NASCIMENTO, Usuário Externo, em 17/10/2017, às 11:00, conforme
horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camile Sahb Mesquita, Diretor(a)
de Gestão Interna, em 17/10/2017, às 16:50, conforme horário oficial de
Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Larissa Figueira Galrão,
Técnico(a) de Nível Superior (TNS), em 17/10/2017, às 16:54, conforme
horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alysson Pedro Dias Pinheiro,
Chefe de Divisão, em 18/10/2017, às 09:59, conforme horário oficial de
Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.enap.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0160645 e
o código CRC AE5D755A.

Termo Aditivo DCC 0160645         SEI 04600.002707/2017-07 / pg. 19


	Termo Aditivo DCC 0160645

