/T?g:\.\\

GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIADEDESENVOLVIMENTOURBANO.
MEIO AMBIENTE E INFFIA ESTRUTUFIA

QUIXERE-ADM"QUEROMAISQUIXEREn

ffpf_f#il

i=EE

PRIMEIROADITIVOAOCONTRAT0N°0611,01/2019,REFERENTEATOMADADE
PRECOS NQ 1106.01/2018

OBjETO: pAviMENTAeAO EM pARALELEplpEDO NA COMUNIDADE DE BOQUEiRAO
NOMUNICIPIODEQulxERE,CONFORMEPROJET0EMANEXO.
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 0611.01/2019, QUE
FAZEM ENTRE SI DE UM LADO A PREFEITURA "UNICIPAL
DE
QUIXERE,
ATRAVES
DA
SECRETAF`IA
DE

DESENVOLvl"ENTO URBANO, "EIO A"BIENT E INFRA
ESTRUTURA COM A EWIPRESA ELETROCAMPO SERvl¢OS
E CONSTRU?OES LTDA, PARA 0 Elm QUE A SEGUIR SE
DECLARA.

0 Municipio de Quixete, pessoa iuridica de direito ptlblico intemo, com sede a Rua Padre
Zacarias, 332 - Centro, Quixete-CE inscrito no CNPJ"F sob o n° 07.807.191/000147,
atrav6s da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfra Estrutura,
representada pelo Secretario de Desenvolvimento urbano, Meio Ambiente e lnfra Estrutiira,
Sr. JOSE JARI)EL SILVEIRA LIMA, infrafimado, doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa, ELETROCAMPO SERVICOS E
CONSTRuCOES LTDA com enderego na Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130-Centro
- Morada Nova, Estado do Ceafa, inscrito no CNPJ sob o n° 63.551.378/0001-01,

representada por Francisco Estenio Saraiva Maia, portador(a) do CPF n° 740.940.508-25,
ao fim assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com a Edital de
Tomada de Preeos n° 1106.01/2018, Processo n° 1106.01/2018, em confomidade com o que
preceitua a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterac6es posteriores, sujeitando-se os
contratantes as suas normas e as clausulas e condi96es a seguir ajustadas:
CL^USULA PRIMEIRA -DA FUNDAMENTAC^O LEGAL
0 aditivo do contrato em questao encontra amparo no artigo 65, inciso I, alineas "a" , "b" e
pafagrafo primeiro, do mesmo artigo, da Lei Federal nQ 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterae6es posteriores.

CL^USULA SEGUNDA -DA ALTERACAO CONTRATUAL
0 presente termo aditivo modificou as especificag6es constantes no ongamento, cronograma
Fisico-Financeiro e Composig6es de Custos Unitarios do Projeto Basico da licita8ao retro
mencionada visando melhor adequacao tecnica aos objetivos pretendidos pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfra Estrutura para a citada obra visto que fora
detectado uma divergencia entre o orcamento constante na licita9ao em apreeo e o constante
no Termo de Convenio N° 008/cidades/2019 realizado entre a municipio de Quixefe e o
Govemo do Estado do Ceara. Para sanar a falha detectada, a Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, Meio Ambiente e lnfra Estrutura necessita realizar o presente temo aditivo de modo
a adequar os servieos contratados aos termos constantes Projeto Basico do citado Convenio
melhor atendendo o interesse pL]blico, tal modificagao nao alterou valor contratual.

Salientamos ainda que a citada mudanca esta contemplada tecnicamente e financeiramente
mos ongamentos basicos do municipio e da empresa contratada em anexo, que constituem
ndcleo da referida modificagao.
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Desta forma, com fundamento no Principio da Supremacia do lnteresse Ptiblico fez-se
necessario a presents aditivo contratual visando complementar a mudanga no orgamento,
cronograma Fisico-Financeiro e Composic6es de Custos Unitanos do Proieto Basico da
licitaoao,serviapsob|etodesteaditivo,decorrentedamudancanoproieto,demodoamelhor
adequar a obra e sua execucao a realidade regional e ao proieto existente no temo de
convenioqueifacustearasdespesasdestaobra,destartequeopresenteaditivo6faculdade
prevista em lei, cuja mesma autonza a modrficaoao do proieto ou das espec.rfica96es, para
melhor adequagao tecnica aos sous objetivos.
Invocamos e enfatizamos e ainda o principio da economicidade, pois estaria por demais
provado que urn nova certame para regulanzacao da presente modificagao decorrente da
mudanca no projeto, que inclui a alteragao do orgamento da obra, cuio servieos estavam
contemplados de forma divergente ao temio de Convenio, de modo a melhor adequar a
execueao da obra, demandaria tempo e Gusto desnecessarios e inviaveis a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfra Estrutura de Quixefe, que busea
principalmente obedecer ao prop6sito mar das licitao6es, a obtengao da proposta mais
vantajosa para a Administragao.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

Permaneceminalteradasasdemaisclausulascontratuaisanteriomenteajustadas.
E, par estarem justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento contratual em
02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa produzir os efeitos legais.
Quixefe -Ce, 22 de novembro de 2019
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Francisco Estenio Saraiva Maja
ELETROCAMPO SERV190S E
CONSTRUCOES LTDA
CONTRATADA
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