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18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2013 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 
 

18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013, DE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, 
PARA REALIZAR AS OBRAS E SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE – PADRÃO – FNS, COM RECURSOS 
PROVENIENTES DOS FNS E DO FEM, NO MUNICÍPIO 
DO PAULISTA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM 
LADO O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A 
EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
CORREIA E PEIXOTO LTDA, NOS TERMOS QUE SE 
SEGUEM: 

 
O MUNICÍPIO DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 
Agamenon Magalhães s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 10.408.839/0001-17, 
neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, brasileiro, 
casado, portador da Cédula de Identidade n° 4.975.077 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 
007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 23.071, inscrito no CPF/MF sob o n° 038.325.344-
66, residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE, por meio da Secretaria de Saúde, com sede na 
Rua Cleto Campelo, n° 59, Centro, Paulista/PE, neste ato representado pela Secretária, a Srª. 
Fabiana Damo Bernart Duarte, brasileira, casada, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade 
nº 7032504 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 059.682.224-33, residente e domiciliada na Cidade 
do Recife/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORREIA E PEIXOTO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.969.639/0001-04, com sede na Rua João Ivo da Silva, n° 
291, Madalena, Recife/PE, neste ato representada pelos seus sócios administradores, Dir. 
Presidente, Sr. Clóvis Martins Peixoto Neto, brasileiro, solteiro, administrador e empresário, 
portador da Cédula de Identidade nº 4.667.214 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.155.344-77, 
residente e domiciliado à Av. Boa Viagem, n° 6688, Apt. 1301, Boa Viagem, Recife/PE, e Dir. Vice-
Presidente, Sr. Edson de Barros Correia Filho, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula 
de Identidade nº 6.336.758 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.053.524-64, residente e 
domiciliado à Rua Professor Augusto Lins e Silva, n° 580, Apt. 701, Boa Viagem, Recife/PE, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Décimo Oitavo Termo 
Aditivo ao Contrato n° 118/2013, referente à contratação de empresa de engenharia, para realizar as 
obras e serviços de construção de 8 (oito) Unidades Básicas de Saúde – Padrão – FNS, com 
recursos provenientes dos FNS e do FEM, no Município do Paulista, regido pelas normas constantes 
na Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1 Considerando os motivos expostos no Ofício n° 388/2016 – GAB/SS da Secretaria de Saúde do 
Município do Paulista e na CI n° 059/2016 – SEIN, que justifica e solicita a elaboração do presente 
Termo Aditivo de acréscimo de serviços excedentes e serviços extras, e supressão de 
serviços contratados não executados, com reflexo financeiro positivo ao Contrato nº 118/2013, 
referente à contratação de empresa de engenharia, para realizar as obras e serviços de construção 
de 8 (oito) Unidades Básicas de Saúde – Padrão – FNS, com recursos provenientes dos FNS e do 
FEM, no Município do Paulista, fica alterada a planilha do presente contrato, nos termos dispostos no 
presente termo aditivo e mediante quadros descritos na  Planilha de Readequação (Anexa) que 
constituem partes integrantes e inseparáveis deste instrumento, tendo como fundamento suas 
cláusulas terceira, quarta. 
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Parágrafo Único – Justifica-se pela necessidade de execução de serviços não previstos inicialmente, 
para atender as necessidades da obra de funcionamento das Unidades de Saúde. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÂO 

 

2.1 A obra da unidade de saúde especificada abaixo, e detalhada na Planilha da Readequação 
anexada ao presente Termo Aditivo, sofreu alteração nas planilhas orçamentárias, conforme quadro 
resumo descrito: 
 

1.1 UBS JAGUARANA 
 
 Valor Inicial da Obra: R$ 311.249.17 (trezentos e onze mil duzentos e quarenta e nove reais e 

dezessete centavos). 

 Valor da Obra previsto do 15º Termo Aditivo: R$ 378.541,41 (trezentos e setenta e oito mil 

quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos). 

 Serviços Extras: Sem Valor Extra. 

 Serviços Excedentes: Sem Valor Excedente. 

 Serviços Suprimidos: Sem Valor Suprimido. 

 Valor Readequado no presente instrumento: R$ 378.541,41 (trezentos e setenta e oito mil 

quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos). 

 Não houve reflexo financeiro nesse item. 

 

1.2 UBS ARTHUR LUNDGREN II 
 
 Valor Inicial da Obra: R$ 305.354,12 (trezentos e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e 

doze centavos). 

 Valor da Obra previsto do 15º Termo Aditivo: R$ 381.643,28 (trezentos e oitenta e um mil 

seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos). 

 Serviços Extras: R$ 21.075,36 (vinte e um mil setenta e cinco reais e trinta e seis centavos). 

 Serviços Excedentes: R$ 24.070,26 (vinte e quatro mil setenta reais e vinte e seis centavos). 

 Serviços Suprimidos: R$ 644,44 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos). 

 Valor Readequado da obra no presente instrumento: R$ 426.144,46 (quatrocentos e vinte e seis 

mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). 

 Reflexo financeiro positivo do item: R$ 44.501,18 (quarenta e quatro mil quinhentos e um reais e 

dezoito centavos). 

 

1.3 UBS ARTHUR LUNDGREN I 
 
 Valor Inicial da Obra: R$ 305.354,12 (trezentos e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e 

doze centavos). 

 Valor da Obra previsto do 10º Termo Aditivo: R$ 381.562,22 (trezentos e oitenta e um mil 

quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 
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 Serviços Extras: Sem Valor Extra. 

 Serviços Excedentes: Sem Valor Excedente. 

 Serviços Suprimidos: Sem Valor Suprimido. 

 Valor Readequado no presente instrumento: R$ 382.607,66 (trezentos e oitenta e dois mil 

seiscentos e sete reais e sessenta e seis centavos). 

 Reflexo financeiro positivo do item: R$ 1.045,44 (um mil quarenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos). 

 

1.4 UBS DOM HELDER 
 
 Valor Inicial da Obra: R$ 295.067,97 (duzentos e noventa e cinco mil sessenta e sete reais e 

noventa de sete centavos). 
 
 Valor da Obra previsto do 13º Termo Aditivo: R$ 364.900,32 (trezentos e sessenta e quatro mil 

novecentos reais e trinta e dois centavos). 
 
 Serviços Extras: Sem Valor Extra. 

 Serviços Excedentes: Sem Valor Excedente. 

 Serviços Suprimidos: Sem Valor Suprimido. 
 
 Valor Readequado no presente instrumento: R$ 364.900,32 (trezentos e sessenta e quatro mil 

novecentos reais e trinta e dois centavos). 
 
 Não houve reflexo financeiro nesse item. 

 

1.5 UBS JANGA 
 
 Valor Inicial da Obra: R$ 296.774,92 (duzentos e noventa e seis mil setecentos e setenta e quatro 

reais e noventa e dois centavos). 

 Valor da Obra previsto do 1º Termo Aditivo: R$ 296.774,92 (duzentos e noventa e seis mil 

setecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos). 

 Serviços Extras: R$ 70.142,94 (setenta mil cento e quarenta e dois reais e noventa e quatro 

centavos). 

 Serviços Excedentes: R$ 35.328,88 (trinta e cinco mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta e oito 

centavos). 

 Serviços Suprimidos: R$ 31.459,65 (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e 

sessenta e cinco centavos). 

 Valor Readequado da obra no presente instrumento: R$ 370.787,08 (trezentos e setenta mil 

setecentos e oitenta e sete reais e oito centavos). 

 Reflexo financeiro positivo do item: R$ 74.012,16 (setenta e quatro mil doze reais e dezesseis 

centavos). 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
  
 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 

_________________________________________________________________________ 
Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista/PE CEP 53.401-441 

Fone: 3433-0072 E–mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17 

4/6 

 
 
 

1.6 UBS JARDIM PAULISTA 
 
 Valor Inicial da Obra: R$ 305.354,12 (trezentos e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e 

doze centavos). 

 Valor da Obra previsto do 5º Termo Aditivo: R$ 370.710,51 (trezentos e setenta mil setecentos e 

dez reais e cinquenta e um centavos). 

 Serviços Extras: Sem Valor Extra. 

 Serviços Excedentes: Sem Valor Excedente. 

 Serviços Suprimidos: Sem Valor Suprimido. 
 
 Valor Readequado da obra no presente instrumento: R$ 370.710,51 (trezentos e setenta mil 

setecentos e dez reais e cinquenta e um centavos). 

 Não houve reflexo financeiro nesse item. 

 

1.7 UBS MARANGUAPE II 
 
 Valor Inicial da Obra: R$ 305.354,12 (trezentos e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e 

doze centavos). 

 Valor da Obra previsto do 15º Termo Aditivo: R$ 381.436,06 (trezentos e oitenta e um mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e seis centavos). 

 Serviços Extras: Sem Valor Extra. 

 Serviços Excedentes: Sem Valor Excedente. 

 Serviços Suprimidos: Sem Valor Suprimido. 
 
 Valor Readequado da obra no presente instrumento: R$ 381.436,06 (trezentos e oitenta e um mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e seis centavos). 

 Não houve reflexo financeiro nesse item. 

 

1.8 UBS MARIA FARINHA 
 
 Valor Inicial da Obra: R$ 295.298,76 (duzentos e noventa e cinco mil duzentos e noventa e oito 

reais e setenta e seis centavos). 

 Valor da Obra previsto do 5º Termo Aditivo: R$ 329.713,01 (trezentos e vinte e nove mil 

setecentos e treze reais e um centavo). 

 Serviços Extras: Sem Valor Extra. 

 Serviços Excedentes: Sem Valor Excedente. 

 Serviços Suprimidos: Sem Valor Suprimido. 
 
 Valor Readequado da obra no presente instrumento: R$ 329.713,01 (trezentos e vinte e nove mil 

setecentos e treze reais e um centavo). 

 Não houve reflexo financeiro nesse item. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO ADITIVO E DO CONTRATO APÓS A READEQUAÇÃO  
 
3.1 Importa destacar que os itens 1.1 - USB JAGUARANA, 1.3 UBS ARTHUR LUNDGREN II, 1.4 
UBS DOM HELDER, 1.6 UBS JARDIM PAULISTA, 1.7 UBS MARANGUAPE II e 1.8 UBS MARIA 
FARINHA não sofreram reflexo financeiro, conforme descriminado nos quadros acima. 
 
3.2 O valor total da obra referente ao item 1.2 UBS ARTHUR LUNDGREN II, após a 
readequação/alteração da planilha orçamentária, passa de R$ 381.643,28 (trezentos e oitenta e um 
mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos) para R$ 426.144,46 (quatrocentos 
e vinte e seis mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). O valor total da 
obra referente ao item 1.3 UBS ARTHUR LUNDGREN I, após a readequação/alteração da planilha 
orçamentária, passa de R$ 381.562,22 (trezentos e oitenta e um mil quinhentos e sessenta e dois 
reais e vinte e dois centavos) para R$ 382.607,66 (trezentos e oitenta e dois mil seiscentos e 
sete reais e sessenta e seis centavos). O valor total da obra referente ao item 1.5 UBS JANGA, 
após a readequação/alteração da planilha orçamentária, passa de R$ 296.774,92 (duzentos e 
noventa e seis mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para R$ 
370.787,08 (trezentos e setenta mil setecentos e oitenta e sete reais e oito centavos). 
 
3.3 O Valor Global do Contrato nº 118/2013, após a readequação/alteração da planilha orçamentária, 
passa de R$ 2.886.327,17 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil trezentos e vinte e sete 
reais e dezessete centavos) para R$ 3.004.840,52 (três milhões quatro mil oitocentos e 
quarenta reais e cinquenta e dois centavos), totalizando um acréscimo de R$ 118.513,35 (cinco 
mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), conforme planilhas anexas ao 
presente instrumento. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes da contratação destes serviços ocorrerão à conta da Dotação 
Orçamentária: 
 

Fundo Municipal de Saúde / Secretaria de Saúde do Município do Paulista 

Nota de Empenho: 2016-00503 

Valor Empenhado: R$ 118.513,35 (cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quinze centavos).  
Atividade: 3501 – Melhorias e Expansão da Rede Básica de Saúde 
Elemento: 44.90.51 – Obras e Instalações 
Fonte: 001 – Recursos Ordinários - Tesouro 

   
 
CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL  
 
5.1 Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos ao 
Ofício n° 388/2016 – GAB/SS, que solicita e autoriza a elaboração do presente Termo aditivo de 
acréscimo de serviços excedentes e serviços extras, e supressão de serviços contratados não 
executados, com reflexo financeiro positivo, devidamente justificado e acompanhado da CI n° 
059/2016 – SEIN, Planilha Orçamentária Readequada, Memória de Cálculo e Parecer Técnico, 
emitidos pela Técnica em Edificações, Sra. Sandra Maria T. de Araújo – Mat. nº 11875, CREA nº 
034393 TD, e emitido pela Secretária de Saúde do Município do Paulista, Sr. Fabiana Damo Bernart 
Duarte, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO E DO FORO  
 
6.1 Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e 
condições do Contrato nº 118/2013, de 03 de setembro de 2013, naquilo em que não conflitarem 
com o presente termo aditivo. 
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E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, 
também o subscrevem. 

 
Paulista/PE, 18 de agosto de 2016. 

  
 
 
 

 
_____________________________________ 

Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior 
Prefeito do Município do Paulista 

Contratante 
 
 
 

_______________________________________ 
Construtora e Incorporadora Correia  

e Peixoto Ltda. 
Contratada 

 
______________________________________ 

Fabiana Damo Bernart Duarte  
Secretária de Saúde 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Francisco Afonso Padilha de Melo  
Secretário de Assuntos Jurídicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 

 _____________________________        ____________________________ 
 1.CPF/MF:        2.CPF/MF:                   
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EXTRATO DO 18° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 118/2013 

 

18º TERMO ADITIVO 

Nº CONTRATO: 118/2013 

PROCESSO LICITATÓRIO N°: 131/2013 

MODALIDADE: Pregão Presencial n° 007/2013 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, I, b, c/c §1º da Lei 8.666/93. 

CONTRATADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORREIA E PEIXOTO LTDA. 

CNPJ/MF: 11.969.639/0001-04 

OBJETO: Termo Aditivo de acréscimo de serviços excedentes e serviços extras, e supressão de serviços contratados não 

executados, com reflexo financeiro positivo ao Contrato nº 118/2013, referente à contratação de empresa de engenharia, 

para realizar as obras e serviços de construção de 8 (oito) Unidades Básicas de Saúde – Padrão – FNS, com recursos 

provenientes dos FNS e do FEM, no Município do Paulista, que altera a planilha do presente contrato, nos termos dispostos 

no presente termo aditivo e mediante quadros descritos na  Planilha de Readequação (Anexa) que constituem partes 

integrantes e inseparáveis deste instrumento, tendo como fundamento suas cláusulas terceira, quarta. 

 

DO VALOR DO ADITIVO E DO CONTRATO APÓS A READEQUAÇÃO  

 

Importa destacar que os itens 1.1 - USB JAGUARANA, 1.3 UBS ARTHUR LUNDGREN II, 1.4 UBS DOM HELDER, 1.6 

UBS JARDIM PAULISTA, 1.7 UBS MARANGUAPE II e 1.8 UBS MARIA FARINHA não sofreram reflexo financeiro, 

conforme descriminado nos quadros acima. 

 

O valor total da obra referente ao item 1.2 UBS ARTHUR LUNDGREN II, após a readequação/alteração da planilha 

orçamentária, passa de R$ 381.643,28 (trezentos e oitenta e um mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos) 

para R$ 426.144,46 (quatrocentos e vinte e seis mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). O valor total 

da obra referente ao item 1.3 UBS ARTHUR LUNDGREN I, após a readequação/alteração da planilha orçamentária, passa 

de R$ 381.562,22 (trezentos e oitenta e um mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) para R$ 

382.607,66 (trezentos e oitenta e dois mil seiscentos e sete reais e sessenta e seis centavos). O valor total da obra referente 

ao item 1.5 UBS JANGA, após a readequação/alteração da planilha orçamentária, passa de R$ 296.774,92 (duzentos e 

noventa e seis mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para R$ 370.787,08 (trezentos e setenta mil 

setecentos e oitenta e sete reais e oito centavos). 

O Valor Global do Contrato nº 118/2013, após a readequação/alteração da planilha orçamentária, passará de R$ 

2.886.327,17 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil trezentos e vinte e sete reais e dezessete centavos) para R$ 

3.004.840,52 (três milhões quatro mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), totalizando um acréscimo de 

R$ 118.513,35 (cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), conforme planilhas anexas ao presente 

instrumento. 

NOTA(S) DE EMPENHO: 2016-00503 

ATIVIDADE(S): 3501 (Melhorias e Expansão da Rede Básica de Saúde) / ELEMENTO(S): 44.90.51 (Obras e 

Instalações) / FONTE(S): 001 (Recursos Ordinários - Tesouro). 

TIPO DE EMPENHO: Global. 

ASSINATURA: 18/08/2016. 

 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL 

 

D.O.M.E.PE: _____/_____/________.    D.O.U: _____/_____/________.      D.O.E.PE (CEPE): _____/_____/________. 

 


