












14/05/2019 SEI/MAPA - 7195761 - TI - Termo de Encerramento de Contrato

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1812876… 1/2

 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

TI - TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 21000.049469/2017-73

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

 

INTRODUÇÃO

O Termo de Encerramento Do Contrato encerrará formalmente o pacto contratual entre a Contratante e
a Contratada.

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Contrato
Número: 16/2018

Objeto:

 Aquisição de equipamentos mul�mídia e áudio visuais para a sala de reuniões do
Ministro e Auditório maior, localizados na sobreloja e térreo, respec�vamente, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como fornecimento de
serviços de instalação e treinamento para os servidores do MAPA.

Contratada: COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA

Contratante: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

 

TERMOS

Por este instrumento, o MAPA resolve registrar o encerramento do contrato em epígrafe a par�r do dia
16 de julho de 2019. Ressalta-se o que segue:

O contrato está sendo encerrado por não haver previsão da prorrogação de vigência contratual.

Não estão abrangidas pela quitação ora lançada e podem ser objeto de exigência ou responsabilização
mesmo após o encerramento do vínculo contratual:

 

As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contratual;

As garan�as sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais;
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A reclamação de qualquer �po sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues ou
prestados.

 

E assim tendo lido e concordado com todos seus termos, firmam as partes o presente instrumento, em
duas vias iguais, para que surta seus efeitos jurídicos.

 

DE ACORDO

_____________________________

HUGO MARCUS SILVA TEIXEIRENSE

Coordenador-Geral de Aquisições

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Hugo Marcus Silva Teixeirense, Coordenador-Geral de
Aquisições, em 07/05/2019, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7195761
e o código CRC 5D238DC9.

 
Referência: Processo nº 21000.049469/2017-73 SEI nº 7195761
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