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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

10 TERMO APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 070/2019 
PROCESSO N° 7639/2019 

PRIMEIRO TERMO DE APOSTllAMENTO DO CONTRATO 
N° 070/2019, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO MU 
NiCíPIO DE ECOPORANGA E A EMPRESA ORVEl ORlETTI 
CAMINHÕES E ÔNIBUS lTDA, ambos já qualificados no refe 
rido contrato. 

Aos oito (08) dias do mês de Outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), o Município de 
Ecoporanga - Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ nO 27.167.311/0001-04, neste ato 
representado pelo Sr. ELlAS DAl COl; prefeito deste Município; e de outro lado, a empresa ORVEL 
ORLETII CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, inscrita no CPNJ n° 07.930.676/0001-23, neste ato 
representada pela Sra MERCIELY CAMILO, já qualificada no Contrato Supra, celebram o presente 
Termo de Apostilamento, em conformidade com o que consta no Processos administrativos nO 
7639/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
1) CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a redução do Preço do item 001, conforme 
discriminados na Tabela abaixo: 
1.2. Passa a vigorar, a partir desta data, ou seja, 08/10/2019, (s) seguinte(s) preço(s) para o(s) item(ns) 
abaixo: 
Item Código Especificação 

001 031518 Caminhão toco com caçamba basculante, 
veículo novo O krn, cor branca, cabine em 
aço avançada ou semi avançada, motor 
diesel com turbocooler, potência de no 
mínimo 186 cv, com ar condicionado, freio 
ABS, eixo traseiro com redução, distância 
entre eixos de 3.500 a 3.700 mm, PBT 
homologado de 15.000 kg, caçamba 
basculante nova de no mínimo 6m3 em 
chapa de aço com tampa traseira padrão 
no mesmo material com - . abertura 
horizontal, sistema de travamento na 
caçamba, longarinas do chassis em 
formato de U em aço de alta resistência, 
caixa de carga com cantos arredondados, 
sistema de ação indireta com cilindro 
hidráulico, bomba hidráulica, mangueiras, 
conexões, cardam, juntas universais, 
reservatório de óleo e iluminação 
conforme normas do CONTRAM, ângulo 
de basculamento de no mínimo 45°, 
acionamento do sistema hidráulico com 
comandos no interior da cabine, ajustador 
automático de freio, tacógrafo, protetor de 
carter e demais equipamentos obrigatórios 
e de segurança exigidos por lei e de 
acordo com as normas do DETRAN, 
emplacado e tapetes. Marca Wolkswagen 
- Modelo: 15-190 Constellation. 

Unidade Preço anterior Desconto Valor 
atualizado 

Unidade R$ 239.000,00 
(duzentos e 
trinta e nove 

mil reais) 

R$11.000,00 R$ 228.000,00 
(onze mil (duzentos e 

reais) vinte e oito mil 
reais) 
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2) CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIFICAÇÃO 
2.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nO 070/2019 ora aditado, naquilo 
que não conflitarem com o presente instrumento. 
Para constar, foi lavrado o presente Termo de Apostilamento, que vai assinado por seus representantes 
legais, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença 
das testemunhas abaixo. 
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MUNICIPIO DE ECOPORANGA 
Elias Dai Col . Prefeito 

m~~e~~ 
ORVEL ORLErn-€AMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, 
MERCIELY CAMILO 
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