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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)657-2148-PABX Fax:657-2160
CEP.: 47 760-000
Tabocas do Brejo Velho
- Bahia.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS POR PREÇO GLOBAL
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, Estado da Bahia, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede na Praça Municipal nº 86 – Centro, em Tabocas do Brejo Velho
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SSP/BA e CPF nº 236.320.116-72, com endereço na Rua Paulino Cesar nº 27 – Bairro Amaralina, na
cidade de Bom Jesus da Lapa – Bahia, aqui denominada CONTRATADA, e de conformidade, com os
elementos constantes da Tomada de Preços nº. 002/2017, e disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, e alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 125/2017, datado
de 06/04/2017, tendo como objeto: Obras de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da
sede e interior deste Município, a saber: (Rua José Teodoro – Centro 2º parte, Rua 13 de Maio, Trav.
Tamandaré – Alto da Bela Vista, Rua Ladeslau Antunes – Centro 2º parte, todas na sede do município),
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando que a Contratada manterá os mesmos
preços, e o Município visando a economicidade da despesa, aditiva os quantitativos do contrato nº
125/2017, datado de 06.04.2017, totalizando o valor de R$ 11.598,73 (onze mil, quinhentos e noventa e
oito reais e setenta e três centavos), e assim, alterando o valor do contrato, que passará a ser o global de
R$ 139.920,95 (cento e trinta e nove mil, novecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), com
fundamento no § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.663/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do Contrato ora aditado, permanecem em vigor, mantidos
todos os seus termos e constituindo com o presente, um só documento para todos os fins e efeitos legais.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e único
efeito, na presença das testemunhas abaixo. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de Agosto de
2017.Humberto Pereira da Silva, Prefeito.
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