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10 TERMO J)EAPUSTIL4MENTO
CO1TRÁTON° 17A017
O Superintendente do Inmetro/SUROO $. ANDRÉ LUIZ ABRÃÓ, bÉasiteiro, casado,
residente e domiciliado em Cioinia,inscrito no CP? n° 369.612.721-34, RO .n° 2120613 ? Via
SSP-GQ designado pela Portaria. d 219 de JdÃe agosto de 2016, publicado no DOU dia 31 de
agastÕ de 2016, Portaria n° 5 de 27 de janeiro de 2017 ptublicada ip DOtI no dia 30 de jaiielro de
211IE$OLVE:
EXPEDIR a prCsenteJPÓSflLA para acWéimÓ4C va1ors do óntrato nbl72.0 17 etijo objeto
8 a presto de serviços de telefonia de I)bk cte 2Q cnaist0) ramais e serviço e chamada telefõntba a
partird'flxo na modalidade local via tronco digital para o•Ininetro enr.Brasília.-DP .dheo
E TECN0LO(UI —
INStlTLLTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q1h4LItMD
d° 1535 7Mf0O(1.
TO/SUPERNTENDÊNCA DE coiÂs o a empresa 07 SfA —
43 .con'orme autorizam o artigo 65, parágrafo, 8°, da Lei no 8.666/93 ç os atos çonstantçs do processo
2624.0(00742/201-58, para registrar
1 A alteração do valor contratual, conforme o disciplinado na Cláusula Décima Sexta do
contrato original, em razão do reajuste concedido. pelo indico de Serviços de Teiecomttnícaçes - IT
de junho de 2017 ajunho de 2018, anexado às foljiaa 1.049 a 1.051.
-

110 valor dó presente Termo de Apóstilamento terá um reajuste de 5,0% (cinco vírgula nove por
cento) o será. de R$3 872,64 (três mil oitocentos e setenta e dois reaja sessenta e quatro centevo),
passando o valor de R$76083,23(setenta e três mil oitiuta e três reais vinte e três centavos) para
R$79.955.87 com parcelas mensais de R$6.662,98 (seis mil seiscentos e sessenta e dois reais
oitenta e noventa e oito -centavos).
111— A emisso do empenho n° 201SNE8QI no vaipt 4e R$tMO(tez reais) para custeio de
paitedaa despesas;
Esta apostila 8 parte integrante dó confrató supramencionadó. Extraia-se cÓpia para. a
• Contratada.
Goiânia, de 13 de agosto de2019,
ÂNÍÍRÉ LIKRXO
Superintendente
André tülz Abria
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