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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO

Pelo presente Termo, fica RETIFICADO O Contrato nº 018/2017, com CARÁTER
EMERGENCIAL, celebrado entre O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA- ES e a empresa ALIANÇA
SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA- ME referente a contratação em caráter emergencial de empresa
especializada em prestação de serviço de armazenamento temporário, transporte rodoviário e
destinaçãOi f nal dos resíduos sólidos urbanos classe II em aterro sanitário devidamente licenciado por
órgão competente, proveniente do Municipio de Ecoporanga- -ES, no ano de 2017.

Onde se lê:

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O período do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias.

1.2. O Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e será encerrado automaticamente
após a finalização do procedimento licitatório, caso não ocorra terá vigência até 22/08/2017.

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.2. O prazo da presente CONTRATO será de 180 (cento e oitenta) dias.

Leia-se:

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O período do contrato será de 158 (cento e oitenta) dias.

1.2. Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e será encerrado automaticamente após a
finalização do procedimento licitatório, caso não ocorra terá vigência até 31/07/2017.

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.2. O prazo da presente CONTRATO será de 158 (cento e cinquenta e oito) dias.

Os efeitos financeiros decorrentes do decréscimo vigoram a partir de 24 (vinte e quatro)
dias do mês de julho (07) do ano de 2017 (dois mil e dezessete reais).
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