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Importante frisar, entretanto, que esta situagao somente pode ser

constatada durante a execugao dos servigos.

Destarte, verifica-se que a hipotese do caso em tela refere-se a

alteragao quantitative e qualitativa do objeto inicialmente contratado pela

Administragao, autorizada pelos artigos 58 e 65 da Lei 8666/93 (Lei de Licitagoes),

decorrente da necessidade de satisfagao do interesse publico oriunda da necessidade

de cumprimento do objeto contratado.

Art. 58. 0 regime juridico dos contratos administrativos instituido por

esta Lei confere a Administragao, em relagao a eles, a prerrogativa de:

I - modifica-los, unilateralmente, para melhor adequagao as finalidades

de interesse publico, respeitados os direitos do contratado;

(...)

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderao ser alterados, com

as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagao do projeto ou das especificagoes, para

melhor adequagao tecnica aos seus objetivos;

A titulo de esclarecimento temos que, as alteragoes unilaterais dos

contratos publicos podem ser de ordem qualitativa ou quantitativa. As primeiras dizem

respeito ao regime de execugao do servigo ou forma do fornecimento do objeto. Estao

ligadas, assim, com o meio/forma de se chegar ao objeto contratado, nao guardando

relagao direta com esse ultimo, mas sim mediata. As alteragoes quantitativas, por sua

vez, guardam relagao direta com a dimensao de objeto contratado, seja ele bem,

servigo ou obra.

Importa evidenciar, pois, que tanto a doutrina quanto a jurisprudence

tern enfrentado o tema, ao passo que vem firmando entendimento pela possibilidade

juridica de tal requerimento, contudo, vem-se utilizando dos prindpios gerais do Direito
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Administrative para que se possa fixar eventuais limites, quais sejam, os principios da

proporcionalidade, razoabilidade, finalidade, dentre outros.

Entretanto, conforme exposto alhures, nao sera necessario o

acrescimo de valor, pois ocorreu compensagao de acrescimos e decrescimos do objeto

inicialmente contratado.

Diante do exposto, resta inequivocamente demonstrado que as

alteragdes quantitativas e qualitativas ocorreram em decorrencia da necessidade de

readequagao do projeto inicial visando concretizar o objeto contratado, a fim de

satisfazer o interesse publico, sendo amplamente amparadas pelo ordenamento juridico

patrio.

Outrossim, verifica-se que as alteragoes quantitativas e qualitativas

nao acarretaram acrescimo de valor ao contrato em tela, vez que, os acrescimos e

decrescimos, se equalizaram entre si.

Segue em anexo a planilha de alteragao da metaffsica e relatorio

especificando os itens alterados.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideragao.

Atenciosamente,

/SancTBritÿG(S(fties>
Engenheira Civil / CREA 051478440

SEINFRA
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Relatorio Tecnico

Este presente relatorio tecnico traz a justificativa sobre a Alterayao de Metafisica sem

Acrescimo de Valor do Contrato de Empreitada que tem como objeto a execuyao de Serviyos de

Reforma e Ampliayao de Unidades Escolares - LOTE I - Centro Educacional Fenix e Creche

Ana Montenegro, LOTE II - Escola Municipal Capiarara e Centro de Educayao Infanti! Areia

Branca e LOTE III - Escola Municipal Jardim Ipitanga e Anexo e Centro de Educayao Infantil

DR Djalma Ramos no municipio de Lauro de Freitas, que teve com empresa vencedora

Liencbras do Brasil Construyoes e Serviyos LTDA, com os lotes nos valores respectivamente de

Lote I: R$ 730.344,96,(setecentos e trinta mil e trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e

seis centavos), Lote II: R$ 538.732,4 1( quinhentos e trinta e oito mil e setecentos e trinta e dois

reais e quarenta e urn centavos) e Lote III: R$ 424.190,09 (Quatrocentos e vinte e quatro mil,

cento e noventa reais e nove centavos), perfazendo urn total de R$ 1.693.267.46(Um milhao,

seiscentos e noventa e tres mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Inforniamos que o referido contrato sofreu o primeiro aditamento de valor em 31 de

agosto de 2020, com urn percentual de acrescimo relacionados na tabela abaixo:

Os valores solicitados por lote divididos entre reforma e ampliayao estao resumidos

abaixo:

AMPLIAQAOLOTE I REFORMA

CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FENIX R£ 251.240,45 R$

CRECHE PUBLICA MUNICIPAL ANA
MONTENEGRO R$ 27.013,29 R$ 24.097,26

TOTAL - LOTE I R$ R$ 24.097,26278.253,74

TOTAL GERAL DO LOTE I R$302.351,00

AMPLIAQAOLOTE II REFORMA

ESCOLA MUNICIPAL CAPIARARA R$ 66.849,30 R$ 32.259,72
CENTRO DE EDUC INFANTIL DE AREIA
BRANCA R$ R$ 26.403,1245.177,12

R$TOTAL - LOTE II R$112.026,42 58.662,84

R$170,689,26TOTAL GERAL DO LOTE II

t
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AMPLIACAOLOTE III REFORMA

ESCOLA MUNICIPAL JARDIM IPITANGA R$ 59.557,56 R$ 12.964,95
CENTRO DE EDUC. INFANTIL DR. DJALMA
RAMOS _ R$ 72.927,16 R$ 18.411,86

R$ 132.484,72 R$ 31.376,81TOTAL - LOTE III

TOTAL GERAL DO LOTE III R$163.861,53

Desta forma, o contrato totalizou o os seguintes valores:

VALOR
CONTRATADO

REFORMA

VALOR
CONTRATADO

AMPLIACAO
PERCENTUAL

ADITADO REFORMA
PERCENTUAL

ADITADO AMPLIACAO
LOTE I R$ 633.779,40 R$ 96.565,56 43,9038788575% 24,9543004773%

LOTE II R$ 303.302,51 R$ 235.429,90 36,9355400322% 24,9173278330%
R$ 271.008,79 R$ 153.181,30 20,4834467392%LOTE III 48,8857649229%

Ocorre que, algumas quantidades de servÿos das planilhas licitadas nao foram utilizados

em sua integralidade, e com isso, ocorreu a necessidade de complementaÿSo de serviijos para

conclusao do objeto, sendo assim pleiteamos uma altera9ao de metafisica sem acrescimo de

valor.

Ademais, alguns servÿos constantes nas planilhas licitadas tiveram seus quantitativos

maiores que o necessario, por isso deverao ser reduzidos, tais como: Centro Educacional

Municipal Fenix - LOTE 0I - demoli9§o de revestimento ceramico, instala9ao de kit de porta

de madeira. pintura de esmalte fosco para madeira, carga manual de entulho, janela de aluminio

de correr, revestimento ceramico para parede e regulariza9ao de superficie. porta de madeira

para vemiz, pintura esmalte acetinado em madeira, caixa octogonal 4” x 4” e funda9ao em

concreto ciclopico.

Em fun9ao dos servÿos descritos acima. que tiveram quantidade superior a necessaria,

realizaremos uma compensa9ao, aumentando a quantidade de alguns servÿos relativos ao

Centro Educacional Municipal Fenix que no momento ja tiveram exauridas suas quantidades

para possamos concluir o objeto, conforme abaixo:

Foi inserido o item Reforma da guarita que possui os subitens execu9ao de passeio, porta

de ferro e kit cavalete para medi9ao de agua. O item Paisagismo foi incluido constando os

subitens plantio de grama, revolvimento e limpeza manual do solo, aplica9ao de adubo e

fornecimento e espalhamento de terra vegetal.

Na Creche Publica Municipal Ana Montenegro - LOTE 01, os servÿos que deverao ser

reduzidos sao: forro em reguas de PVC, caixa octogonal 4” x 4”, caixa retangular 4” x 2”,

revestimento ceramico para piso e funda93o em concreto ciclopico.
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Em funfao dos serviÿos descritos acima, que tiveram quantidade superior a necessaria,

realizaremos uma compensaÿao, aumentando a quantidade de alguns servifos relativos ao

Creche Publica Municipal Ana Montenegro que no momento ja tiveram exauridas suas

quantidades para possamos concluir o objeto, conforme abaixo:

Foi inserido o item demoliÿao de pilares e vigas de concreto, alfapao em chapa de a?o, o

item servipos complementares que constam os subitens concreto FCK = 15 MPA, contrapiso,

demolifSo de concreto, pintura acrdica em piso cimentado, plantio de grama,

impermeabilizaipao de superficie, piso cimentado, o item porta de aluminio tambern foi incluido

bem como os itens divisoria em granito e filete em granito.

No Centro Educacional Infantil Areia Branca - LOTE 02, os servifos que deverao ser

reduzidos sao: forro em reguas de PVC, trama de aQO, revestimento ceramico para piso,

funda<?ao em concreto ciclopico e do item constru<;ao de guarita foram reduzidos os subitens

telhamento com telha ceramica e trama de ag;o.

Em fun9ao dos servÿos descritos acima foram adicionados quantitativos referentes aos

itens aplica<?ao e lixamento de massa em paredes, aplica?ao manual de pintura, demoliijao de

alvenaria, embo90, massa unica, foram inseridos os itens execu9ao de passeio, assentamento de

guia, plantio de grama e concreto FCK = 30 MPA, no item casa de lixo foram inseridos os

subitens demoli9ao de lajes, remo9ao de esquadria, revestimento ceramico e rejuntamento de

revestimento, no item funda9ao de pilares do portao foram adicionados os subitens escava9ao

manual, arma9ao de bloco, forma, concretagem e laje de concreto, no item recomposi9ao de

calha de concreto foram inseridos os subitens demoli9ao de concreto, concreto e

impermeabiliza9ao. Ainda foram adicionados os quantitativos nos itens laje pre-moldada,

alvenaria de tijolo ceramico, concreto armado e foram inseridos os itens bancadas das salas de

aula com os subitens bancada em granito, cuba, rodopia em granito, sifao, engate e valvula, os

itens revestimento ceramico para parede, fornecimento e instala9ao de tela, telha pvc, telhadista

e trama de madeira tambern foram adicionados.

Na Escola Municipal Capiarara - LOTE 02, os servÿos que deverao ser reduzidos sao:

demoli9§o de revestimento ceramico, kit de porta de madeira, pintura esmalte fosco para

madeira, funda9ao de concreto ciclopico, revestimento ceramico para piso, e caixa octogonal 4"

x 4”.

Em fun9&o dos servÿos descritos acima, foram adicionados os itens execu9ao de passeio.

execu9ao de patio/estacionamento e revestimento ceramico para paredes.

No Centro de Educa9ao Infantil Dr. Djalma Ramos - LOTE 03, os servÿos que deverao

ser reduzidos sao: kit de porta de madeira, pintura esmalte fosco para madeira, forro em reguas
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de pvc, registro de gaveta, fundagao em concreto ciclopico, trama de ago e caixa octogonal 4” x

4”.

Em fungao dos servigos descritos acima, foram adicionados os itens grade em metalon.

kit de porta de madeira de 71x210cm, madeiramento em Massaranduba, plantio de grama em

placas e fomecimento e plantio de minixorias, contrapiso e revestimento ceramico para piso.

Foram acrescidos ainda os itens chapisco em aderencia, massa unica, chuveiro simples de

plastico, joelho, tubo pvc, concreto FCK = 25 MPA, revestimento ceramico para parede e

execugao de passeio.

Na Escola Municipal Jardim Ipitanga - LOTE 03, os servigos que deverao ser reduzidos

sao: kit de porta de madeira, forro em reguas de pvc e caixa octogonal 4” x 4”.

Em fungao dos servigos descritos acima, foram adicionados os itens quadro de

distribuigao para 18 disjuntores, pintura acrilica em piso cimentado, guarda-corpo em ago.

embogo ou massa unica, fomecimento e plantio de minixorias e gradil em ferro.

Ante ao que foi exposto, anexamos a planilha de alteragao da metafisica e as composigoes

dos servigos novos.

fg£%&fe&S>
Engenheira Civil / CREA 051478440

SEINFRA

&
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PROCESSO ADMINISTRATE: 10.836/2019.

INTERESSADO: SEINFRA.

ASSUNTO: Alteraÿao Contratual.

PARECER JURIDICO

EMENTA: CELEBRACAO DE TERMO ADITIVO.

ALTERACAO QUALITATIVA /QUANTITATIVA.

APLICACAO NA FORMA DO ART. 65 DA LEI

FEDERAL N° 8.666/1993. CONSULTA FORMAL.

POSSIBILIDADE com COmiCIONANTE.

I. RELATORIO

Trata-se de consulta formulada pela SEINFRA acerca da possibilidade de

modificaÿao do contrato administrative n° 180/2019, celebrado entre o Municipio e a

LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUCTS E SERVICES LTDA, decorrente da

alterayao qualitativa e por consequencia quantitativa de alguns itens, ressaltando que esta

altera9§o nao acarretara em eleva9§o de custo para administra9ao, nem mesmo altera9§o dos

pre90S unitarios dos referidos itens (IMPACTO ZERO), conforme justificativa tecnica de fls.

117/124, onde se alega, entre outras coisas, que “resta inequivocamente demonstrado que

as altera9oes quantitativas ocorreram em decorrencia da necessidade de readeaqua9ao

do projeto inicial visando concretizar o objeto contratado a fim de satisfazer o interesse

publico” e que “as alteravoes quantitativas e qualitativas nao acarretaram acrescimo de

valor ao contrato em tela, vez que os acrescimos e decrescimos, se equalizaram entre si”.

o que foi assinado pela Engenheira Civil Bianca Brito Gomes, CREA 051478440 (fl. 120). N

Centro Administrative de Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracin', Terreo, Lauro de Freitas'BA. CEP: 42.702-010

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
t\ ruA mi
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O processo foi instruido, entre outros. com os seguintes documentos: 1) oficio

n° 268/2020 - SEINFRA, direcionado a contratada, solicitando manifesta9ao sobre o pedido

ora formulado (fl. 02); 2) resposta da contratada concordando com a aItera9ao pretendida (fl.

03); 3) fichas de controle de saldo do contrato n° 180/2019 (fls. 04/06); 4) SDC assinada pelo

secretario municipal de infraestrutura e pelo Coordenador de Edifica9oes, matricula n° 52671

(fl. 07); 5) justificativa tecnica assinada pela Engenheira Civil Bianca Brito Gomes, CREA

051478440 (fls. 08/11); 6) planilha contendo a altera9ao pretendida, assinada pela Engenheira

Civil Bianca Brito Gomes, CREA 051478440, matricula n° 66855 e por Antonivaldo Ribeiro

de S. Junior, Coordenador de Edifica9oes, matricula n° 52671 (fls. 12/46); 7) certidoes da

contratada: a) FGTS vencida em 14/10/2020 (fl. 116), b) Fazenda Estadual (fls. 68/69), c)

Fazenda Federal (fls. 70/71), d) Fazenda Municipal vencida em 23/10/2020 (fls. 72/73), e)

Trabalhista (fls. 74/75); 8) copia do contrato originario e dos termos aditivos (fls. 80/101); 9)

dota9§o or9amentaria e declara9ao de que a despesa tern adequa9ao com a LOA 2020, com o

PPA 2018/2021 e com a LDO assinada pela secretaria da SEMED/ordenadora de despesas e

pela Coordenadora de Execu9ao Or9amentaria da SEFAZ, Celene Diniz M. Rocha, matricula

n° 46.435 (fl. 113); 10) Relatorio n° 331/2020 da Controladoria Geral do Municipio

concluindo pela conformidade processual (fls. 114/115); 11) nova justificativa tecnica

assinada pela Engenheira Civil Bianca Brito Gomes, CREA 051478440 (fls. 117/124).

E o relatorio, passo a oninar

II. FUNDAMENTACAO

Antes de examinar as questdes faticas e juridicas do caso concreto, deve-se

salientar que a presente manifesta9ao toma por base, exclusivamente, os elementos que

constam ate a presente data nos autos do processo administrativo em epigrafe, pois a este

orgao incumbe prestar consultoria sob o prisma estritamente juridico, nao lhe competindo

adentrar a convenience e a oportunidade dos atos praticados no ambito do Municipio nem

analisar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Demais disso, entende-se que as manifesta9oes da Procuradoria Juridica

Administrativa sao de natureza meramente opinativa e, portanto, nao vinculantes para o gestorÿÿ J-p

Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracui, Ttrrreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-OtO
(Rua Lateral ao Parque Shopping)

TAi«frtno. nn
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publico, o qual pode, de forma justificada, adotar orienta<,:ao contraria ou diversa daquela

emanada da consultoria juridica. Em resumo, o presente opinativo tern natureza obrigatoria,

porem nao vinculante da autoridade competente.

Nessa senda, como simples orientaÿao juridica, visando auxiliar a

Administraÿao Publica na tomada das decisoes que atendam primordialmente a fmalidade de

interesse publico e a observancia dos principios expressos no caput do artigo 37 da

Constituiÿao Federal, passa-se a expor o que se segue.

Ab Initio, importante asseverar que o contrato administrative pode ser alterado

nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que haja interesse da

Administrate e para atender ao interesse publico. Para que as modifica9oes sejam

consideradas validas, devem ser justificadas por escrito e previamente autorizadas pela

autoridade competente para celebrar o contrato.

As altera96es podem ser unilaterais quando feitas so pela Administra9ao, ou por

acordo entre a Administra9ao e o contratado. A altera9ao unilateral pode ocorrer nas seguintes

situa9oes: a) altera9ao qualitativa, quando a Administra9ao necessitar modificar o projeto ou

as especifica9oes para melhor adequa9ao tecnica aos seus objetivos; b) a)tera9ao

quantitativa, quando for necessaria a modifica9ao do valor do contrato em razao de acrescimo

ou diminui9ao nos quantitativos do seu objeto.

Saliente-se que essas modifica9oes estao restritas aos limites permitidos no art.

65, §1°, da Lei n° 8.666, de 1993, in verbis.

“Art. 65. Os contratos regidospor esta Leipoderdo ser alterados, com as

devidas justificativas, nos seguintes casos:

I- unilateralmentepela Administragao:

a) quando houver modificaqdo do projeto ou das especificaQoes, para

melhor adequaqao tecnica aos seus objetivos: \\.

Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos. S/N, Aracin', Terrco. Lauro de Freitas/BA. CEP: 42.702-010

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
tnt\ i-i'yy
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b) quando necessaria a modificaqao do valor contratual em decorrencia

de acrescimo ou diminuiqdo quantitativa de seu objeto, nos limites

permitidospor esta Lei;

[ÿÿÿ]

§ 1°. O contratado fica obrigado a aceilar, nas mesmas condiqoes

contratuais, os acrescimos ou supressdes que se fizerem nas obras,

serviqos ou compras. ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de

equipamento, ate o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus

acrescimos

No caso em aprefo, o pedido de alterafao qualitativa se enquadra no artigo 65,

I, a, da Lei n° 8.666/93, decorrente de “circunstancias desconhecidas acerca da execuÿao da

prestaÿao ou a constataÿao de que a soluÿao tecnica anteriormente adotada nao era a

mais adequada” e de que “a hipotese da alinea ‘a’ compreende as situates em que se

constata supervenientemente a inadequaÿao da concepÿao original, a partir da qual se

promovera a contrataÿao".l

Conforme se depreende da leitura dos documentos que instruem o presente

processo, a modifica9ao qualitativa a ser promovida ira redundar em alteraÿao de

quantitativos de itens (alteraÿao quantitativa), sem, contudo aumentar o valor global do

contrato (impacto zero), estando em sintonia com o art. 65, §1°, da lei 8.666/93.

Alem disso, constata-se que o processo foi devidamente instruido seguindo as

orientaÿoes do Tribunal de Contas da Uniao, ja que no presente procedimento administrativo

consta adequadamente consignada a motivaÿao das alterai?6es tidas por necessarias e restou

caracterizada a natureza superveniente, em rela9ao ao momento da licita9ao, dos fatos

ensejadores das altera9oes.

1 JUSTEN FILHO, Manual. Comentarios a Lei de Licitaqoes e Contratos Administrativos. 14“ ed. S3o Paulo:
Dialetica, 2010, p. 772 - original nao destacado.

Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracui, Terreo, Lauro de Freitas/BA. CEP: 42.702-010

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
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III. CONCLUSAO

Em face do exposto e considerando os documentos acostados aos autos, opino

pela legalidade do pedido formulado, com a alteratÿao do contrato administrative n° 180/2019,

este celebrado entre o municipio e o LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUQOES E

SERVIÿOS LTDA, na forma do pedido inicial e da fundamental supramencionada,

COND1CIONANDO o prosseguimento do processo a juntada das certidoes de regularidade

da contratada, atualizadas, do FGTS e da FAZENDA MUNICIPAL.

Antes do prosseguimento do feito, assim como considerando o quanto

disposto na Comunicaÿao Interna 06/2017 - PGM, devem os autos seguir para o

Procurador Geral ou para seu substituto legal no caso de ausencia do titular ou por meio

de delegaÿao expressa, para deliberaÿao sobre a materia.

E o Parecer.

Lauro de Freitas (BA)/tO de noyetrfbro de 2020.

ndro Santana
Procurador do Municipio

~~7
Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos. S/N, Aracui, Tfrreo. Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010
(Rua Lateral ao Parque Shopping)
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Despacho - Gabinete-PGM.

N°Expediente:
. _

Assunto:

Interessado:
SgfVÿftA

f Solicito £ coordenagSo executiva que adote a seguinte provid6ncia:
Arquivar.

y- Despachar: Setor/6rgSo discriminado abaixo paraparecer e/ouprovid6ncias.

C.
'-l: <ÿ

1 Administrativo/ 6 Sub-Procurador.
LicitaySes. Trabalhista.4 Procurador Fiscal.7
MP/Secretarias.2 Coord.Executiva.8

3 Servidor. 5 Civil. Pep.Distribuigao.

BalcSo de Justiga.10

Observagao:ÿ rtoEftA Q4A CfcÿtAjiXCCh— Cy, j-yv (Lÿ'n/V&X MJO+

Freitas, AO/ s) 1 / gpÿo.Lauro

Kivio Dias Barbosa Lopes
Procurador Geral do Municfpio
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Antonio Marcos Ribeiro
Coordenador Executive)
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r - PREFEITURA MUNICIPAL DE

42>fe LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TERCEIRO TERMO DF. ADITIVO AO CONTRATO N° 180/2019

Pelo presente instrumento. Ika altcrado o Contrato abaixo especificado, de acordu com as seguintes clausulas e declaraÿdes:

CONTRATO ADITADO n" 180/2019: C'ontrauigdo dc cmpresa para a cxccuv&o do reforma e ampliavao de unidades
escolares hole 01 - Centro Lducacional Municipal Fenix e Creche Publica Municipal Ana Montenegro. Lote 02 - Escola
Municipal Capiarara c Centro de I.ducaeao infantil Areia Branca. Lote 03-Escola Municipal Jardim Ipilanga e anexo e Centro

de Educate infantil Douelor Djalma Ramos, conforme termo de referenda e planilhas cm edital. Requisitado pela Secretaria

Municipal de Infraestrutura.

LICITAQAO: Iomada de Preyo -N" 0 12/20 1 X.

PROC ESSO ADMINISTRATIVO: 10.836/2020

DOTACAOqRCAMENTARIA: 1001.1197.449051.0295

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAIIRO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo. com sede e foro na

Prava .lotto Thiago dos Santos, s/n. Centro. Lauro de Freilas/BA. inserito no CNP.I: 1 3.927.819/000 1-40. representado pela sua

Preleita Sr”. Moema Isabel Passos Gramaclio.

CONTRATADA: LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUCTS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNP.I n°

05.629.741/000 1-50. com sede na Avenida Brigadeiro Mario Epinghaus, n°329. Box 15. Centro Comercial Top Center. Centro.

CLP: 42.703-640. neste ato representado na forma dos seus estatutos soeiais.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO: Alteracao Qualilativa/Quantilativa. SENDO: Lote 01 - Centro

Ldueacional Municipal Fenix e Creche Publica Municipal Ana Montenegro. Lote 02 - Escola Municipal Capiarara c Centro

de Educavao Infantil de Areia Branca. Lote 03 - Lscola Municipal Jardim Ipitanga e Anexo e Centro de Lducaÿao Infantil
Douctor Djalma Ramos. Conforme diseriminagao na tabela abaixo e justiflcativa teeniea da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

VALOR
CONTRATADO

REFORMA
R$ 633.779,40

VALOR
CONTRATADO

AMPLIAQAO
PERCENTUAL ADITADO

AMPLIAQAO
PERCENTUAL

ADITADO REFORMA
43,9038788575% 24,9543004773%LOTE I RS 96.565,56

LOTE II 36,9355400322% 24,9173278330%R$ 303.302,51 R$ 235.429,90
20.4834467392%LOTE III R$ 271.008.79 R$ 153 181,30 48,8857649229%

CLASULA SEGLNDA - RATIFICAQAO: Os contratantes ratilieam as demais clausulas constanles do contrato ora aditado.
as quais permaneeem inalteradas.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato e regido pela lei nL> 8.666/93. com

redavao da lei n" 8883/94 e demais normas de direito administrativo pertinentes.

Por estarem de aeordo firmarn este pacto em 04 (quatro) vias de igual teor. na presenga das testemunhas abaixo assinadas.
elegendo foro de Lauro de Ereitas/BA. para dirimir qualquer duvida ou questflo dele advinda.

Lauro de Freitas, 12 tie novenibro de 2020.

Gob O --
MUNICIPIO DEAJtlIRft Dfc FREITAS - CONTRATANTE

/ Sr’lMtem a Isabel Passos Gramaclio - Prefeita

AiJVIUllCIPAlI INFRAESTRUTURA
Sr. I'esaf- Augusto Sampaio - Secretario

SECRETARIAL

I.IENf BRAS DO BRASIL CONSTRUCTS
E SERVICOS LTDA - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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Diario Oficial do 43$
Segunda-feira
16 de Novembro de 2020
8-Ano VIII -N° 1840

Lauro de Freitas MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N" 180/2019

CONTRATADA: LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUCTS E SERVICES LTDA, inscrita
CNPJ N° 05.629.741/0001-50. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10836/2020. LICITAÿAO: Tomada de Prefo - N° 012/2018.
OBJETO DO CONTRATO: Contrataÿao de empresa para a execu?ao de reforma e ampliafao de
unidades escolares -Lote 01 - Centro Educacional Municipal Fenix e Creche Publica Municipal Ana
Montenegro, Lote 02 -Escola Municipal Capiarara e Centro de Educa?ao infantil Areia Branca, Lote
03 -Escola Municipal Jardim Ipitanga e anexo e Centro de Educaÿao infantil Douctor Djalma Ramos,
conforme termo de referenda e planilhas em edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. OBJETO DO ADITAMENTO: Altera<;ao qualitativa e quantitativa, SENDO: Lote 01
-Centro Educacional Municipal Fenix e Creche Publica Municipal Ana Montenegro, Lote 02 - Escola
Municipal Capiarara e Centro de Educacao Infantil de Areia Branca, Lote 03 - Escola Municipal
Jardim Ipitanga e Anexo e Centro de Educafao Infantil Douctor Djalma Ramos, conforme justificativa
tecnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura no processo supra. DOTACAO
ORCAMENTARIA: 1001.1 197.449051.0295 DATA DE ASSINATURA: 12 de Novembro de 2020.
Moema Isabel Passos Gramacho.

no

CERTIFICAQAO DIGITAL: AXJUGU77+MNVWOQ5WDVQAA

Esta edi?ao encontra-se no site oficial deste ente.


