
 

ES]ADO DO ESPÍRI[() SANT0

Departamento de Licitação e Contratos

 

1ª TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 030/2019.

QUE ENTRE SI CELEBRAM: O MUNICÍPIO DE
ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ. sob o Nº.
27.167811/0001-04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, Nº.
20, Centro, Ecoporanga/ES, neste ato representado pelo seu
Prefeito O Sr. ELIAS DAL COL, brasileiro, separado
judicialmente, residente nesta cidade, portador do CPF nº.
478.812757—15 e, da Cédula de Identidade nº. 1896466813—
ES, doravante denominado CONTRATANTE, e o Senhor
GABRIEL FARDIN PEREIRA, inscrito no CPF sob o nº.
057.573.187—75, RG nº. 1.852.926/SPTC, domiciliado na Rua
Misael Pedreira da Silva. nª> 70, Ed. Medical Center, Sala 810,
Praia do Suá, Vitóría/ES, CEP: 29062—906; doravante
denominado LEILOEIRO CONTRATADO, fica justo e
contratado, consoante as cíáusulas e condições abaixo
estabelecidas, o seguinte:

Aos vinte e sete (27) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e dezenove (2019), 0
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA— ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o CONTRATADO, ambos
anteriormente qualificados, e com base na Lei nº 8666/93 de 21/06/93 atterada pela Lei 8883/94
de acordo com o processo protocolado sob o nº, 3701/2019 protocolado em 02 de maio de 2019,
resolvem PRORROGAR o contrato de nº. 030/2019, tudo em conformidade com as exigências e
condições do contrato inicial.

1-GLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo, a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na cláusula
2ª do contrato Nº. 030/2019, o qual referese à prestação de serviços de Leiloeiro Público Oficial
para realização de leilão de bens móveis e imóveis inservíveis para o Município de Ecoporanga/ES.

2CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGENCIA

Fica o contrato nº. 030/2019, prorrogado pelo prazo de 90 (noventa) dias, com início em 12 (doze)
de junho (06) de dois mil e dezenove (2019) e término no dia 11 (onze) de setembro (09) de dois
mil e dezenove (2019).

4Í— CLÁUÉULA TERCEIRADARATIFICAÇÃO '

As demais cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo
permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas

E, por estarem justos e avençados. firmam o presente instrumento, redigido em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para um só, com as testemunhas abaixo assinadas.

MUNICÍPIO D COPORANGA — ES
ELIAS DAL COL
CONTRATANTE
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