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CONCORRENCIA NO 002/2017- PROCESSO NO 061/2017

TERCEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO NO 074/2018

Terceiro Aditamento ao Contrato no 074/2018 que

entre si celebram o MUNICIPIO DE MIRASSOL e a

empresa CONSTROESTE CONSTRUTORA E
PARTICIPAgOES LTDA.

Pele presence instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOb pessoa juridica de

direito p6blico interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paco municipal encontra-se situado na Praia Dr. Anlsio

Jose Moreira. no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Dr. ANDRE

RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF. 264.549.668-79, residente e

domiciliado na Avenida Eliezer Magalhaes, no 3566. Primeiro Andar, bairro S3o Francisco, CEP 15.130-000,

Mirassol/SP, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa, CONSTROESTE

CONSTRUTORA E PARTICIPAgOES LTDA, CNPJ. 06.291.846/0001-04, Inscrigao Estadual 117.227.991.112.

situada na Avenida Rio Branch, Ro 1647, Sabre Loja - Salas 10-11-12, bairro Campos Eliseos, em Sio Paulo, SP,

CEP: 01205-001 neste ato, representada pele(a) Sr. WAGNER CHIARATO, brasileiro, casado, engenheiro civil,

RG. 16.522.520-8 - SSP/SP. CPF. 098.318.068-75, residente e domiciliado(a) na Rua Joaquim Manoel Pires,

no300, Apto 072, bairro Jardim Pinheiros, em S8o Jose do Ria Preto, SP, CEP: 15.091-210 doravante denominada

CONTRATADA, celebram a Terceiro Aditamento ao Contrato no 074/2018, celebrado em 04 de julho de 2018,

aditada pda primeira vez em 22 de fevereiro de 2019 e pda segunda vez em 03 de julho de 2019, conforme as

disposig6es abaixo:

JUSTIFICATIVA -- Este aditamento se destina a efetuar o acr6scimo quantitative de seu

objeto, acrescentando ao Late 01, item "f", o fornecimento de mats uma equipe para dar atendimento as

diretrizes nacionais de prevengao e controle de epidemias de dengue, visando a limpeza das areas institucionais,

pragas, areas verdes e fundo de vale, com o recolhimento de materiais que possam propiciar o acOmulo de igua, h/,,I'f

conforme solicitagao e justificativa expedida pda Vigilancia em Satlde, atrav6s da oficio no 185/2019 - VE/DMS e .ifr '

pda Assessoria do Meio Ambiente pele Oficio no 126/2019 - AMA, bem como anu6ncia da contratada e.J

autorizagao do Sr. Chefe do Poder Executivo.

CIAUSULA PRIMEIRA -- Os autos do PJ no 2019/09/011627 e apenso PJ no

2019/10/014209 fazem parte dente aditamento ao contrato original, independente de transcrigao.

V

CLAUSULA SEGUNDA -- Fica acrescido ao Contrato originirio, acrescentando ao Late 01,

item "f", o fornecimento de maid uma equipe para dar atendimento as diretrizes nacionais de prevengao e

controle de epidemias de dengue, visando a limpeza das areas i

vale. com o recolhimento de materiais que possam propiciar o

IS, areas verdes e fundo delstitucionais.

ndo um aumentoulo ua
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menial de R$ 119.195,90 (cento e dezenove mil, cento e noventa e cinco reals e noventa centavos)r

totalizando o valor global de R$965 486,79 (novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e

oitenta e sein reais e setenta e nove centavos)-

CLAUSULA TERCEIRA -- O presente aditamento teri seu puzo de validade iniciado a

contar da assinatura do mesmo, encerrando sua vig6ncia em 03 de julho de 2020.

CLAUSULA QUARTA -- As despesas dente aditamento servo suportadas pda dotagao

orgamentaria :
. 021400154520003.2081-33903978 F. 1530 - RP - CA: ll0.0000

0210001030500312.169-33903978 - F. 1905 - Vig. Epidem. - CA: 303.0000

CLAUSULA QUINTA -- As alterag6es contratuais foram celebradas nos termos do Artigo

65, inciso 1, alinea "b" e seu $1o, amboy da Lei Federal no 8.666/93.

CLAUSULA SE)(TA -- Today as demais cliusulas e condig6es do contrato ora aditado, com

suas alterag6es posteriores, permanecem inalteradas.

Justas e contratadas, as panes assinam o presente contrato em cinco viag de igual tear e

mesmo fim, perante duas testemunhas instrumentirias.

Mirassol/SP, 01 de novembro de 2019.
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