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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpto DE ARErA BRANcA
GABINETE DO GESTOR

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 1612019

Termo Aditivo ao Conlrato dc ExecuÇão dc
Obras, que entre si fazem o MUNICIPIo DE
AREIA ARANCA e SOEDIS
EITTPREENDIMENTOS LTDA, decorrente da
Tomada de Preços no 09/2018

pneÂi,rsur-o

1. DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES

.CLAUSU LA TERCEIRA . D PRECO, DAS CO DICÔES DE PAGA MENTO (art.55, i ciso III,
da Lei no .666/93)
Pela perfeita integral execução deste Contrato, o

R$ 52.931,83 (cinquenta e dois mil, novecentos e
§1o - O pagamento será efetuado de acordo co

supervisão da fiscalização do Município, median'
apresentação, no protocolo do órgão interessado,

Município, pagará à contratada o valor global dc
trinta e um reais e oitenta e três centavos).

m a medição apresentada pela Contratada, após
te entrega, no prazo de até 30 (trinta) dia§ da

I. Nota fisca l;
II. Relatório de andamento e medição das obras, para as parcelas intcrmedaárras e termo de

recebimento provisório da obra, para a parcela final;
IIL Comprovação de Regulariáade com as Fazendas Federal, Estadual o Municipal, além das

Certidões de Regularidade de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT, atualizadas'

§2o - As faturaã serão apresentadàs com indicações das quantidades e preços unitários em Reais

IRg), oUeaeciaas às parcelas das etapas das obras e serviços executados, de conFormidade com o

àroÁ'o9ru.u Físico- Éinanceiro apresentado pela licitante ou. no caso de fatura única, após a

conclusão dos serviços;

\- O MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o no 13.100.995/0001-04,
localizado à Praça Joviniano Freire de Oliveira, S/n", Centro, doravanto denominado
CoNTRATANTE, neste ato representadÕ por seu Gestor, O Sr. ALAN ANDRELINO NUNES

SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG no 3.27L.L29-a SSP/SE e do CPF no

036.219.265-OO, residente e domiciliado em Areia Branca/SE; e a empresa soEDis
EMPREENDIMENTOS LTDA. inscrita no cNPl sob o no 30.465.76610001-02, com sede na

Rodovia Povoado Visgueiro, no 548, Zuna Rural, Muribeca, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato, representada pelo Sr. EDICLEY VIEIRA SANTOS, brasilerro, maior, empresário,
portador do RG no 2.762.285-0 SSP/SE e do CPF no 010.123.785-51, tendo em vista o que consta

na Tomada de Preços 09l2OfA, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAI-DOOBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de quantitativc-' na razão de

aproximadamente 28,77o/o (vinte e oito vírgula dezessetê por cento) do oil.lillo, coníorrncl
justificativa apresentada, previsão legal do Art, 65, I. "b" da Lei no 8.666/93, bem como no quanto

àisposto _no referido Contrato no 16/2019, em sua CLAUSULA DECNIA PRII\4EIRA - DAS

ALTERAÇOES.

cLÁusULA II - DA CLÁUSULA ALTERADA:v A cláusula terceira passará a viger com a seguinte redação:
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s3o - As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Município, para análise e aprovação e

f,o.t".io1. encaminhamento ao Município para pagamento da execução dos serviços, que disporá de

até 30 (trinta) dias para efetivação do pagamento;

§4o - àcorrendo a não aceitação pela fiscatização do Município dos serviÇos íaturados, será de

i-mediato comunicado à firma contratada para retificação e apresentação da nova falura, escoimada

das causas de seu indeferimento;
§5o - O não pagamento da fatura no prazo estipulado nos §§ 1ol3o acarretará indenização por

inadimplência páa variação do INPC, entre a data final do período de adimplemento de cada

parcela até a data do efêtivo pagamento, ou outro índice que venha a ser fixado pelo Governo

Federal, na forma do art.40, XIV, "c" da Lei no 8.666/93;
§60 - Os preços contratados, em moeda corrênte brasileira, serão irreajustáveis Pelo
período de 12 (doze) meses, contados desde â assinâtura do contrato;
iZo - Os valoreé ora pactuados poderão sofrer reajustamento se o prazo dos serviços ultrapassar

ã65 ltrezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei no 8.880/94. ou
v na ocorrência de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a finalidade

de cobrir flutuações no custo dos insumos, na mesma proporção e perlodicidaclc da variaÇão,

verificada nos índices do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, pcr tipo de obras

apurados pela FGV - Fundação Getúlio vargas, desde que compatível com o preço de mercado, nô

forma do art.40, XI da Lei no A.666/93;
Égo - No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serão

ãatcutaOos até o mês previsto no Cronograma físico-financeiro, para o evento gerador do

fatu ra mento;
§9o - Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município nos seguintes casos:

L Não cumprimento das obrigações da contratada para com terceiro que possam, de qualquer

forma, prej ud ica r ao MunicíPio;
II. Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município por conta do Contrato;

IrI. Não cumprimento do ãisposto nas Instruções fornecidas pelo Município e nos demais Anexos

deste Edital;
Iv. Erros ou vícios nas faturas.

§1Oo - De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de sergipe, aquele que

f,articipar de licitação neste Estado e queãdquirir mercadorias de outras unidades da federação,

recolherá o impostà correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

V. H istórico de valores:

DESCRIçAO

Contratação de empresa
especializada em Obras e
Serviços de Engenharia Para
realizar obras de reforma em
diversas praças públicas deste
Municí to

VALORES GLOBAIS

ACRESCEMIT

1
Empreitada

g loba I

R

t4.909,20 67 .841 ,03

t4.909 ,20 67 .AAt ,O3 28,77

Ê
r*
-Íf

V. TOTAL
INICIAL

(R$)
REGIM E

52.931,83

"§il$ry1
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CLÁUSULA III - DAS DISPOSICÕES FINAIS
@iáusulasecondiçõesnãoalteradasimplícitaoUexplicitamente
Dor este termo,

52.931,83
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E assim, por estarem justos e de acordo, assinam o presente Termo em duas vias de
para um mesmo fim legal.

Areia Branca/SE,05 de abril de 2019.

llmn rhd,uli"rs lvnii$,ltt
i MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Contrata nte
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

cestor do Municíp lo

igual teor c
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N,:fóS LTDAD ME

ontratada
VIEIRA SANTOS

Representa nte legal
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