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1º TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 024/2022 – PE Nº 02/2022. 

 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande 

do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23 com sede na 
Avenida Rio Branco, nº 234, na cidade de Liberato Salzano/RS, neste ato representado pela sua Prefeita 
Municipal, Sra. Juliane Pensin, brasileira, casada, portador da Carteira de Identidade nº 2068806328, inscrito no 
CPF sob o nº 727.181.290-34, residente e domiciliado neste Município, para tal denominado de CONTRATANTE, 
de outro lado, a Empresa ELOI CAZAROTTO TRANSPORTES, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
01.291.144/0001-07, com sede na Rua Montevideo, 451 em Liberato Salzano/RS, neste ato representada por 
Eloi Cazarotto, brasileiro, divorciado, empresário, Carteira de Identidade nº 1026911055, expedida pela SSP/RS 
e CPF 275.805.550-34, residente e domiciliado à Rua Montevideo 451, em Liberato Salzano/RS, doravante 
denominada CONTRATADA. 

DO FUNDAMENTO 

A. Que o presente Termo encontra amparo legal no artigo 55, inciso III, no parágrafo 8 do artigo 65, da Lei nº 
8.666/93 e na Lei nº 10.520/02, com suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis à matéria; e 

B. Considerando a análise da solicitação emitida pela empresa, do parecer do fiscal do contrato; contábil; e o 
parecer Jurídico emitidos. 

Resolvem por ter entre si, justo e acordado, celebrar o presente Termo de Apostilamento que se regerá pelos 
seguintes termos e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem como objeto o Apostilamento do contrato administrativo nº 024/2022 do processo 
licitatório nº 04/2022, visando o equilíbrio econômico-financeiro de seus itens. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES DO REEQUILÍBRIO 

Em decorrência das alterações, objeto deste Termo, no qual é promovido o equilíbrio econômico-
financeiro dos preços registrados no contrato supracitado, fica ajustado e passa a vigorar da seguinte forma: 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

As presentes alterações passam a integrar e complementar o Termo de Contrato principal e obrigam as 
partes e seus sucessores, bem como ficam expressamente ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do 
instrumento original e Termos Aditivos celebrados, naquilo que não conflitarem com o conteúdo deste 
Apostilamento. 

E por estarem assim de pleno acordo, as partes firmam o presente Apostilamento, em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem, para que surta, desde logo, os 
efeitos nele contidos. 

Liberato Salzano/RS, 24 de agosto de 2022. 

 

 

Município De Liberato Salzano 
Juliane Pensin - Prefeita Municipal 
Contratante 

Subsecretária M. da Administração 
Aline Felix 
Fiscal de Contrato 

Eloi Cazarotto Transportes 
Eloi Cazarotto 
Contratada 

Testemunhas:  
 
 
Nome: Rafael Augusto Scariot 
CPF: 009.840.360-59 

  
 
 
Nome: Roberta Techio 
CPF: 028.935.700-46 

 


