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AD|T|VO No O] _ Do CoNTRATO O328/2O.t7 _ ?Ml

TERMO ADIIIVO NO OI DO CONTRATO NO

0328/2017 QUE ENTRE Sl FAZEM O MUNIcíPlo DE

IIAITUBA E A EMPRESA W T ENGENHARIA &

coNsuLToRlA ITDA - ME. PARA O SERVIçO DE

RECUPERAÇÃO E COMPTEMENTAçÃO DE 12,00

KM INICIAT NA ESTRADA DO PIMENTAT.

em 13.1, do CONTRATO N"

Pelo presente Termo oditivo oo controto poro o serviCo .!9 - 1-qcuperoçÕo 
e

complementoçõo de 12,00 km iniciol no Estrodo do Pimentol. o MUNICIPIO DE ITAITUBA.

óástoo jgiaic" de direiio público inierno, inscrito no CNPJ no 05.l 38.730.0001 -72, com sede

ã Lu. Oi. Hugo de Mendonço, s/n, Boino Boo Esperonço' (Poço Municipol)' Município de

tioitubo, Esto-'do do Poró, náste oto legolmente representodo por seu prefeito municipol,

Exmo. Sr. Volmk Climoco de Agulor, brãsileiro, cosodo, portodor do corteiro de identidode

n" +SOçZZ}SSp-pA, e do CPF ;" I I LOOO.952-ó8, domiciliodo e residente neste município'

dOTOVONIE dCNOMiNOdO CONTRATANTE C W T ENGENHARIA & CONSULTORIA TTDA ' ME,

lnscrito no CNPJ N" 17.243.72710001-OO, sediodo no Trovesso l3 de Moio, no I 193, Belo visto'

iiãitroà-Cn. cEp: ó8tBO-ó35, neste oto, representodo por seu Representonte Legol' o sr'

JEISON WENDE11 DE ARAÚJO SOUSA, com poderes poro representor o empreso nos termos

do controto sociol, dorovonte denominodo simplesmente coNTRATADA, resolvem oditor o

óã*"tá controto, sujeitondo-se às normos preconizodos no Lei no 8.666193, de 2l de

jr--.ú ;" 1gg3 e suos olteroçôes posterlores, e no. que consto no processo de Dispenso de
'Licitãçao n" 21042017 /OO1-DL, medionte os clóusulos e condições seguinfes:

CIÁUSUtA PRIMEIRA - DA LEGALIDADE

Artigo ó5, inciso ll, do Lei no 8.6ó6193: Clóusulo décimo terceiro'

O32Bl2Ol7 , Decreto Municipol n'109/20\7'
\

CIÁUSUTA SEGUNDA - DO OBJETO

CúUSULA TERCEIRA - DO PRAZO CONTRAIUAT \

Constitui objeto do presente Termo de Aditivo o vlgênêlo oté 25 de o

contàr ae zL ae lutfro de 2017, do conÍroto originol celebrodo entre os

obril de 2017.

§oslo de 2017, o
$ortes em 2ó de

-.
l,r"

l

REPÚBLICA FEDERÂTIVA DO BRASIL

EsrADo Do PARÁ

Prefeitura MuniciPal de ItaiÚuba

o presente Termo Aditivo objetivo o prorrogoçÔo do vigêncio 9\ ç""1'r{: fcimo 
citodo'

ãrã u"Ào sobre o serviço dê recuperoçõo e complementoÇflq." )l'loluyt,iniciois 
do

Estrodo do Pimentol, senoo àue o rn",rnã foi recuperodo o noriir§ft(m J2' 
foltondo este

trecho poro complementoçÕo toiol do estrodo do Pimentol 
/. 
' 

, \\



REPÚBLICA FÉOERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

P refeitu Munici I de ltai â

CTÁUSUtA QUARTA - DOS VATORES

Pelo presente Termo Aditivo, procede-se oo projelo origlnol de R§'392.356,1 I (trezentos e

novento e dois mil, trezentos e cinquento e seis reois e onze centovos), o ocrésclmo de

volor no monlonte de R§-?2.252,64 (novento e doís mil, duzentos e cinquento e dois reois e

sessenlo e quotro centovos), oproxlmodome nle 23,51% (vinte e lrês vkgulo cinquento e

um por cento), sendo o oluol volor do conlrolo o lmporle de R§-484.ó08,75 (quolrocentos e

oitento e quoiro mil, seiscentos e oilo reois e setento e cinco centovos)'

cLÁusutA sExTA - DlsPoslÇÕES tlNAls

usios e controtodos, os Porles,
tivo no 01, em 03 (três) vios de i

temunhos o boixo-ossinodos, o

Itoitubo-PA, lO de julho de 2O17

LMIR CLI E AGUIAR
EFEITURA N t DE ITAITUBA

Contro nte

W T ENGENH RIA CONSUTTORIA ITDA. ME

Jeison Wendell de AroÚjo souso - Represenlonle Legol
Co ntrotodo

E, por ossim êslorem j

o presenie Termo Adi
efeito, peronie os les

por seus representontes legois, ossinom
guol leor e formo poro um só e jurídico

tudo presentes.

Testemunhos:
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CLÁUSULA QUINTA - DAS CTÁUSUtAS INAITERADAS

ru As demois clóusulos do controto originol permonecem inolterodos o que se refere o

presenle Termo Adiiivo.
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