TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°.: 132/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.: 084/2018
TOMADA DE PREÇOS N°.: 004/2018
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO
N°. 132/2018 de Prestação de Serviço, que celebram o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, abaixo qualificadas e
assinadas, tem entre si e combinadas cláusulas e
condições que seguirão, as quais mutuamente aceitam,
outorgam e ratificam na forma abaixo estabelecida, tudo
de acordo com o que dispõe o art. 65 da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, bem como Processo Administrativo n°.
084/2018 e Tomada de Preços n°. 004/2018, a saber:
CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
CNPJ (M.F.) sob o nº. 14.234.850/0001-69, com sede na Rua Maria Oliveira
Bittencourt, s/nº, 1º Andar, Centro, CEP: 45.560-000, cidade de Barra do Rocha,
Estado de Bahia, neste ato representada pelo PREFEITO, SENHOR LUÍS SÉRGIO
ALVES DE SOUZA, brasileiro, professor, casado, inscrito no C.P.F.(M.F.) sob o nº.
351.444.065-20, RG nº 03.995.781-02/SSP-BA domiciliado e residente nesta cidade,
doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA:

ARIEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME, CNPJ Nº 14.835.914/0001-87,
com sede na Praça Doze de Outubro, Nº 273, Sala 02, Centro, São Sebastião do
Passé – Bahia, CEP 43.850-000, representada pelo Sr. ELVIS DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG Nº 08.069.228-18 SSP/BA e CPF Nº
014.640.015-10, residente e domiciliado na Rua Eutiquio de Lima, Nº 395, São
Roque, São Sebastião do Passé - Bahia, CEP 43.850-000.

1.

FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO

1.1. O presente Segundo Termo de Aditamento ao Contrato n°. 132/2018 resulta do Processo de Licitação, na
modalidade de Tomada de Preços n° 004/2018, consoante Processo Administrativo n°. 084/2018, e considerando que
execução do Projeto Básico na Reforma da Escola de Ensino Infantil, no município de Barra do Rocha, cujos serviços
foram objeto de apreciação, analise e deferimento por parte da Administração, por força do art. 65 da Lei Federal nº.
8.666/93, poderão sofrer supressões ou acréscimos, firmam o CONTRATANTE e a CONTRATADA o Segundo Termo
de Aditamento ao Contrato nº. 132/2018, devidamente instruído nos termos do Processo Administrativo nº. 084/2018,
na forma e condições aqui mencionadas.

2. OBJETO
2.1. O Segundo Termo de Aditamento ao Contrato n°. 132/2018 tem como objeto proceder a supressão no montante de
R$ 6.468,39 (seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos) equivalente ao percentual de 2,15%
sobre o valor originário do Contrato nº. 132/2018 de R$ 300.330,01 e os acréscimos dos serviços objeto do Projeto
Básico no valor de R$ 67.990,20 (sessenta e sete mil, novecentos e noventa reais e vinte centavos) corresponde a 22,64%
(vinte e dois, ponto sessenta e quatro por cento), passando assim o Contrato nº. 132/2018 de R$ 300.330,01 (trezentos
mil, trezentos e trinta reais e um centavo) para R$ 368.320,21 (trezentos e sessenta e oito mil trezentos e vinte reais e vinte
e um centavos), conforme planilha anexa, a qual passa a fazer parte integrante ao presente instrumento
independentemente de sua transcrição.

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
CNPJ: Nº 14.234.850/0001-69 – Fone/Fax: (73) 3202-2196

2.2. De acordo os ajustes de supressão no montante de R$ 6.468,39 (seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e
nove centavos) e por força dos acréscimos no montante de R$ 67.990,20 (sessenta e sete mil, novecentos e noventa reais e
vinte centavos), a CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS, que passará a vigorar com a seguinte
redação:
O presente contrato tem o seu valor estimado em R$ 368.320,21 (trezentos e sessenta e
oito mil trezentos e vinte reais e vinte e um centavos), em conformidade com a
planilha de preços da CONTRATADA.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Segundo Termo de Aditamento ao Contrato
nº. 132/2018, lavrado em 02 (duas) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Barra do Rocha-Bahia, 04 de fevereiro de 2019.

__________________________________
Município de Barra do Rocha – Bahia
(Contratante)

_______________________________________
Ariel Construções e Serviços Ltda. - ME
(Contratada)

Testemunhas:
_____________________________________
1ª.:

_____________________________________
2ª.

PUBLICAÇÃO
Nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 a PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA-BA, publica o
presente instrumento em local apropriado para que seja
dado o fiel cumprimento legal para produção de seus
efeitos de direito.
Barra do Rocha - Bahia, 04 de fevereiro de 2019.

__________________________________________________
Setor de Publicações
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