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Resolução Direx Nº 419/2021  
Reunião Ordinária: 22/2021  
Data da Deliberação: 24/11/2021  

Assunto: Aprovar a rescisão do contrato n°104/2021 firmado com a empresa PROMOVA CO 
PROMOÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP; e Aprovar o 2º Termo Aditivo ao contrato 
n°103/2021 firmado com a empresa Latin Promo Ltda.  

Responsável: Unidade de Comunicação  

Documento de referência: ABS 198, de 12/11/2021  

Instrumento Jurídico: Termo Aditivo ao Contrato  

A Diretoria Executiva do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 
Sebrae, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, em reunião 
realizada nesta data, 

RESOLVEU:  

Aprovar a Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços n° 104/2021 firmado com a 
empresa Promova Co Promoções, Eventos e Serviços Ltda Epp e a aplicação de 
penalidade de suspensão do direito de licitar com o Sistema Sebrae pelo período de 2 
anos. 

Aprovar o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 103/2021 firmando 
com empresa Latin Promo Ltda, objetivando a transferência do saldo de itens 
remanescentes de contrato n° 104/2021 no valor de R$ 4.586.822,37 (quatro milhões, 
quinhentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e seta centavos) 
para o contrato n° 103/2021; acréscimo de 25% aos itens indicados da planilha de 
contrato, conforme justificativas, no valor de R$ 818.198,00 (oitocentos e dezoito mil, 
cento e noventa e oito mil reais) e R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) de 
itens não previstos na planilha; e o valor previsto no § 3° de até R$ 350.000,00 (trezentos 
e cinquenta mil reais) para despesas de viagens passará para o valor de R$ 278.916,23 
(duzentos e setenta e oito mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e três centavos) 
referente ao saldo dos dois contratos. 
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O valor do Contrato n° 103/2021 – Latin Promo Ltda passará a ter saldo remanescente 
R$ 8.801.576,90 (oito milhões, oitocentos e um mil, quinhentos e setenta e seis reais e 
noventa centavos), considerando a transferência do saldo remanescente do Contrato 
n° 104/2021, no valor de R$ 4.586.822,37 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e seis 
mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta  e sete centavos), saldo atual do contrato 
nº 103/2021, no valor de R$ 2.646.556,53 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis 
mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) e o acréscimo de 
25% nos itens indicados (planilha anexa) no valor de R$ 818.198,00 (oitocentos e dezoito 
mil, cento e noventa e oito mil reais) e R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) 
sobre itens não previstos em planilha. 

 

MARIA DANIELLA DE VASCONCELLOS PRAXEDES SILVA 
Coordenadora da Secretaria Executiva da Direx  
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Resolução Direx RO nº 419-2021

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para
verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link
https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search?codigo=26-87-7A-58-14-7E-41-47-B1-5E-
B2-9C-B9-14-92-F6-B2-B5-ED-FD acesse o site
https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 26-87-7A-58-14-7E-41-47-B1-5E-B2-9C-B9-14-92-F6-B2-B5-ED-FD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

 Bruno Candido Costa - 814.***.***-49 - 24/11/2021 14:31:45 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 177.***.***.**8

 Daniella Praxedes Silva - 359.***.***-49 - 24/11/2021 14:48:21 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 177.***.***.**1


