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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Departamento de Licitação e Contratos

TERMO DE APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 027/2017, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA E PELA SR º ROMILDO DO
NASCIMENTO.

0 MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNP] sob o nº. 27.167.311/0001—04, situada a Rua Suelen
Dias Mendonça, nº 20 — Centro — Ecoporanga-ES, neste ato representado pelo seu
Prefeito o Sr. ELIAS DAL'COL brasileiro, separado judicialmente, residente nesta cidade,
produtor rural, portador do CPF Nº. 478.812.757-15 e cédula de identidade nº. 189.546
SSP-ES, doravante denominado LOCATÁRIO e Sr º ROMILDO DO NASCIMENTO,
sediado(a) na Rua Santa Helena, Distrito da Prata dos Baianos, Zona Rural em
Ecoporanga—ES, inscrito no CPF sob o nº. 930.800777-68 e CI sob o nº, 997.264 SSP ES,
doravante denominado LOCADOR, O presente contrato foi firmado mediante dispensa de
licitação, fundamentada no artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666, de 1993, que rege o
presente, e em obediência ao Processo Administrativo nº. 1757/2017, e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se subsidiariamente os princípios da Teoria Geral dos
Contratos, e as demais disposições legais e regulamentais aplicáveis à espécie, acordam o
presente termo de apostilamento, com fundamento, nas normas contidas na Lei 8.666 de
21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, que regulará pelas cláusulas e
condições:

De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, Art. 57, caput—A duração dos contratos
administrativos está limitada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, em
obediência ao Princípio da Anualidade do Orçamento. (Art. l65_ III. é Sº da CF e Art.
2º da Lei nº 4.320/64). o Contrato citado terá vigência de 8 (oito) meses e ll (onze)
dias, contando do dia 20 (vinte) de abril (04) de 2017 à 31 (trinta e um) de
dezembro (12) de 2017, e terá o valor global de R$ 3.341,93 (três mil trezentos e
quarenta e um reais e noventa e três centavos) pagos em 8 (oito) parcelas iguais de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) e a última parcela de R$ 141,93 (cento e quarenta e
um reais e noventa e três centavos) referente aos 11 dias do mês de dezembro.

Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e
condições do Contrato inicialmente celebrado não alteradas pelo presente instrumento.
E por assim estarem acordes, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo de
Apostilamento lavrado em 03 (três) vias, extraindo-se cópias para fins de direito, a qual
vai assinada pelos representantes das partes contratantes.

Ecoporanga-ES, 23 de maio de 2017

ELIAS DAL COL
Prefeito

Contratante


