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O lúuNlcíPlo DO PAULISTA pessoa juÍÍdrca cle dú

metricula no 37284, portedoÍ da cédula de identdacl
640j34.72449, e Íesidenle na Rle Setúbal no 10
srmplesmente CONTRAÏANTÊ e do outro lado' a empl
775 72410001-96 com
Lirie. - Èpp, pessoã luridtca de drreÌto pruaào rnscrita no cNPJ/lllF sob o n' 12
sede à Rua Arnóblo l\,4aÍques no 235 Santo Amêro
administÍadores, Sr Oâmilo Roms do Bíito brasrlelro,

n'5

257 355 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o

no

027

de Souzâ Filho, no 370, Apt 102. Medalenâ, RecifeJ
Barbosa Brlto bÍasileirâ casada economista, portad
de souza Filho no 370
Ã""i'ã"" cpËru *o "o 021.357.ao4-21 resráente e domioliada à Rua Demócnto
OONTRATADA'
simplesmênte
denomineda
ao'a"ante
Àãi ìoâ, ú"a"it"a Reciíe/PE, cEP soeiõ-tzo
engenhaíia, por
de
empresa
de
contíataÉo
de
aditiyo
Termo
pi".ã"t" Dictmo Terceiro
e 0renagem de 07
"ãàurãÃ
sotrcrlação "da Secretâíra de Infíaestrutlira para Execuçáo àos Sewiços de Pavimentaçáo
e contÍalos
Liciiaçóes
de Paulìsta em coãformrdade com a Ler Geral de
i*Ëj ri,ã" "". Àa"". ao Munrcipio
e
condções
L"i n: e.SeelfSef e suas posterìores alÌerações, mediante as seguinies cláusulas

e
solicite
d€ Erscuç,áo a da Vig6ncis ao Contralo n

0/2020 - SE|N da Secret'aria
o.presente Tênno Aditlvo cl'â
einpresa cle engennêrE por

CLÁUSULA PRIMEIRA Consrderendo os motivos
;ãfiÏãesftìiã do Mu" ipio do Paulista que

Pl.zo

solicitacão de Sêcíetaria de Infraestrulure, Serviços Públicos
de Pavrmenbçáo e Drenãgem cle 07 tsete) Íuas 1os bârrros d
)eríodo d
de vrgência dó referido inslrumento contrãtual
l0 e pro
3et€mbro
20
dg
maÍ9o
de
2O2O.a
dg 2ã do

pe
dô

iõo i""nto

ãrt"nt"t diâ6 a partir de 25 de março d. 2o2o

Íundarnento "suas Cláusulas sexta e Oiteva

.

20 do letombro de 2020 tendo como

PaÍágreÍo Único - JusÌiÍìca-se o pr€sente Termo Aditivo de PÍonogaÉo de Prazo de Execuéo e Vigéncla
consúerando qL,e no ano de 2018 a Pelrobrás, aplicotl sucessivos aumentos no preço do CAP - 50|/0'
quente
Insumo quê tem um peso consrderado na composição do CBUO - Concrelo betuminoso usinado ã
pub icados na tâbela ANP a
Oiante do impasse cflado no meícado reìativo ao pieço!e produtos asíálticos
Prefeilura, solicitou a adequâção do plano de Trabalho junto a SEPLAG - Governo do Esledo concedênlo
pavl
dos recursos. pãra mudançâ de tigoloqia oemutdndo a viâ de pavimentaçéo ãsfállica para
pâralelepipedo; Considerando einda que o ãjuste ao Pleno de Trabelho Junto eo Governo
demandou lempo de anáhse e aprovaçêo na qua a execuçào da obre ando em nlmo lenlo

s/n Centro-Paulista - PE CEP 53 401'441
pIglClgêdgp4ljqlel@t9eg!çgo
br CNPJ 10 40E 839/000'1Fone 3433-0072 E-mail:
PraçÉ Agamenon Megalhães

Poulisto
SEcRETARTa DE

assuNÌos JURiDrcos

- Integrâ e complementâ o presênte InstÍumento com lodos os seus IníorÍÉs e
despachos o OÍLclo no 0230/2020 - SEIN, que solicila o Teímo Adltlvo d€ Prâzo do Vlgôncl. . Pr.zo d.
Erocução ambos por um período de í60 (canto € oitonta) diaa, devidamente justiÍc€do e emitido pelo
SecretáÍio de lnlrâestÍutura e Seívrços Públicos, Sr, Pgdro Coaaa Alvai de Llma, acompenhedo cle Parecer
Ìécnico emitrdo pela Sr. Rilomsr Naz.reno P. C.mpolo, fiscâl de obras com MalÍlc!la n'37.283 - CREA
n" 40383D. para produzir os rogulãres efeilos legâis
CúUSULA SEGUNOA

CúuSuLA

-

TERCEIRA Permenecem inalteradas. prodlrzindo todos os eíerlos legais, todâs âs demais
cláusulâs e condiçôes do Contrato n'180/20í4, de 22 de outubro de 2014, naquilo em que nào conlitarem
com o presente Termo Adilivo
E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente Instrumento em 04 (quatro) vias de igualteor e
foíma paía um só efe[o iurídico e legal, na pre5ença de 02 (d'Jas) teStemunhas que, ao linal, também o
aubScrevem

Peulista/PE, l/t de fgvereiro de 2020.

'

/ t/ /z

P€dro Coz.r Alvo6 d€ Lima
SacretáÍio dc Infi-a€atrutum o Sodlçoa
Públlco!
Contêt nte

Camilo Brito Incorpora
de lmóvei3 Ltdâ. - EPP
Contrãteda

Testemunhas:

Praçe Agemenon Magalháôs, $/n Centro-Paulista - PE CEP 53 401-441
Fone 3433-0072 E-marl oÍeíerturadopeuiista@ibest com br CNPJ 10 408 839/0001-17
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURíDICOS
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EXTRATO DO 13" TERMO ADITIVO AO CONTRATO IEO/20I4

I3" TERMO ADITTVO
N" CONTRATO: lE0/2014

PROCESSO LICITATORIO No: l07l2}l4

MODALIDADE : Concorrência no 003 t20l 4
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ArÍ. 57, $ lo, Inciso I, da Lei 8.66611993 e suas posteriores
CONTRATADA: CAMTLO BRrTO TNCORPORAçÃO DE TMOVETS LTDA - EPP.
CN PJ/]V!F:

1

2.7

7

alterações.

5.724 t 000 l.-96

OBJETO: Termo Aditivo de Prazo de Execução e de Vigência ao Contrato n" 180/2014, referente à empresa

de

engenharia, por solicitação da Secretaria de lnfraestrutura, Sewiços Públicos e Meio Ambiente, para Execução dos
Serviços de Pavimentação e Drenagem de 07 (sete) ruas nos bainos do Município de Paulista, fica pronogado o prazo
de vigência do referido instrumento contratual pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 25 de
março de 2020 a 20 de setembro de 2020, e pronogado o prazo de execução pelo período de I E0 (cento e oitenta) dias,
a partir de 25 de março de 2020 a20 de setembro de 2020, tendo como fundamento suas Cláusulas Sexta e Oitava'.

ASSINATUR A:

|4

t02t2020.

Paulista/PE. l4 de fevereiro de 2020.
Pedro Cezar Alves de Lima
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos

PUBLTCAÇÃO XO DrÁRrO OFTCTAL
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Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401441
Fone 3433-0072 E-matl: prefeituradooaulièta@ibest com.br CNPJ 1 0.408.839/0001 -1 7

