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noventa e um por cento), conforme autoriza o artigo 65, Inciso I, alíneas
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Termos Aditivos

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2019 – CARTA CONVITE Nº 001/2019. I TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIRU – CNPJ n.º
14.235.907/0001-44. CONTRATADA: T&D CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM TRANSPORTE
LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Antônio Carlos Magalhães, s/nº,
Bairro Centro, Município de Laje, Estado da Bahia, CEP 45.490-000, inscrita no CNPJ sob o nº
11.229.188/0001-60, inscrição municipal sob o nº 000.001.939/001-45, inscrição estadual sob o nº
084.492.274-PP. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto
o acréscimo de quantitativos dos serviços, no percentual de 22,91% (vinte e dois virgula noventa e
um por cento), conforme autoriza o artigo 65, Inciso I, alíneas “a” e “b”, §1º, Lei Federal nº
8.666/93, c/c o disposto no parágrafo primeiro da cláusula primeira do termo ora aditado e a
prorrogação do instrumento contratual original por mais 03 (três) meses, conforme autoriza
parágrafo primeiro do artigo 57, Incisos I e IV, da mesma Lei, c/c o que dispõe a cláusula quinta do
contrato supracitado. CLÁUSULA SEGUNDA: DO ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DOS
SERVIÇOS: Ao valor atualizado do contrato original que é de R$ 129.879,37 (cento e vinte e nove
mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), APLICA-SE O ACRÉSCIMO de
quantitativos no valor de R$ 29.751,41 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e
quarenta e um centavos), conforme planilha de acréscimo de quantitativos (ANEXO I), passando a
vigorar com o valor global de R$ 159.630,78 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta
reais e setenta e oito centavos), conforme Memória de Cálculo (ANEXO II). CLÁUSULA
TERCEIRA: DO PRAZO: Fica prorrogado o referido contrato por mais 03 (três) meses alterando a
clausula quinta do contrato original, passando a vigência do contrato a contar a partir do dia 31 de
agosto de 2019 com o seu término em 30 de novembro de 2019. CLÁUSULA QUARTA: DO
INÍCIO DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 31 de agosto de 2019.
CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLAÚSULAS: Ficam mantidas as demais cláusulas
e condições contidas do Contrato original. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Cairu – Bahia,
30/08/2019. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: Fernando Antônio dos Santos Brito – CPF nº
326.205.785-15. CONTRATADA: Espedito Teles das Neves Junior – CPF n° 007.909.345-07.
TESTEMUNHAS: Aline Maia Oliveira - CPF nº: 038.737.175-30 e Robson Vicente Silva dos
Santos - CPF nº 843.750.435-04.
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