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10 TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO N° 19/2017
O Superintendente do rnmefro/SURGO,. Sr, ANDRÉ LUIZ BRO, brasUeirø, ca.a4o
residente e domiciliado em Goiânia, inscnto no iCEP n° 3 6127Z144 RO, n° 212013 2' Via
SSP-QO, daignadó pela Portaria :n° 219 de 30 1de agosto de 20,ptibflcd'o'no DOU dia 31 de
agosto de 2016, Portaria n° 5 dc 27 de janeiro de, W17, publicada no DOU no dia 30 de janeiro de
2t1'7 RESOLVE:
EXPEDIR apresente APOSTLLA.para ao ciniode lore.s do contraton°19/017 cujo objeto
é a prestação de serviços de Internet, çm o fornecimento de utn Jink de Internet, Corporativu para o
Inmetro em Anápolis GO, firmado entre o INSTiTUTo NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA tNMETRO/SUPERINTENDtNCIA DE GOTAS e a Cmpresa
01'51A - M1 n° 76435,76410001-43 conf,rznç autorizaz
artigo 65, parágrafo 80, da Lei n°
.666/93 e os atos constantes do processo 5224.00742/201-58 para registrar:
-

-

o

A alteração do valor' contratual, conforme o disciplinado na Cláusula Décluia Sxta d
contrato original, em razão do reajuste concedido pelo Índice de Serviços de Telecomunicações - JST
de junho de 2017 a junho de 2018, anexado às folhas 670.
-

II O valor do presente Termo de Apostilamento ter4 um reajuste de 5,09% (cinco víxgta nove por,
cento) e será de RS558,12 (quinhentos e cinquenta e oto reais doze cen.'aos), passando o valor, de
1t$11 161,52(onze mil cento e sessenta e um tais cinquenta,e dois centavos) para R511.729,'64
1
(onze nul setecentos e vinte e nove reais sessenta e quatro centavos) com parcelas mensais de
R$997,47 (novecentos e noventa e;sete reais quarenta e sete centavos).
111— A emissão do empenhe ri0 2018NE800393 no valorde' R$10,00(dez reais) paitcusteio de
parte das despesas;
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado. xtritia-se cópia para a
Contratada.
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