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Varzedo

Apostilamentos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE APOSTILAMENTO
APOSTILAMENTO Nº 01/2021.
CONTRATO Nº71/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36/2020
TOMADA DE PREÇOS: 05/2020
“Termo de Apostilamento para reajuste
do Contrato 71/2020, com base no
INCC”.
Pelo presente o Município de Varzedo – BA, ente de Direito Púbico, CNPJ n° 13.460.266/0001-69, com
sede na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de identidade RG
n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 640.585.815-4, brasileiro, residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, RESOLVE APOSTILAR o Contrato nº.71/2020,
firmado entre o Município e a Empresa CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA, situada à Rua São
Domingos, 588, Edf. Atmosfera, 5º Andar, salas: 510/511, Santa Monica, CEP 44.077-465, inscrita no
CNPJ sob o nº. 13.438.063/0001-76, inscrição estadual sob o nº. 019.466.185 e inscrição municipal sob
o nº 45.764-7, doravante denominada apenas de CONTRATADA, neste ato representada na forma dos
seus Contrato Social, pelo Sr. Calos Augusto dos Reis Lima, portador de documento de identidade nº.
03.541.334-46, emitido por SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 404.354.155-49,
residente e domiciliado no Caminho 17, SN, casa 11, Campo Limpo, Feira de Santana-Ba, e para tanto
reajusta o valor do Contrato de acordo com o que prescreve o artigo 65 § 8o da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a concessão
de REAJUSTE sobre o valor contratual cujo objeto é a execução de obras e serviços de pavimentação
de diversas vias urbanas do Município. Recursos MCIDADES, OP: 01065335-44, SICONV:
884496/2019, localizado no Município de Varzedo – Bahia, firmado entre as partes em 11/08/2020, com
base na variação do Índice INCC-M no período de maio de 2020 a maio de 2021, e previsão contratual
disposta na CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS
2.1. Os preços dos itens da planilha ainda não executados do Contrato nº 071/2020 ficam reajustados
em 15,26%, correspondente à variação do INCC referente ao período compreendido entre o mês de
maio de 2020 (mês de apresentação da proposta de preços) e maio de 2021.
2.2. O valor global do Contrato nº 071/2020 é de R$ 711.423,80 (setecentos e onze mil e quatrocentos e
vinte e três reais e oitenta centavos), a parcela ainda a executar sem reajuste é de R$ 264.720,82
(duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), o valor do reajuste
aplicando o percentual do INCC de 15,26%, acrescido do BDI é de 41.105,80 (quarenta e um mil cento e
cinco reais e oitenta centavos).
2.3. O valor da parcela a executar com o reajuste é de 305.826,61 (trezentos e cinco mil oitocentos e
vinte e seis reais e sessenta e um centavos), conforme planilha em anexo.
2.4. O efeito financeiro deste Apostilamento será a partir do dia 07 de outubro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas as demais disposições do Contrato Original naquilo que não
colidir com o presente instrumento. O disposto no presente Termo de Apostilamento passa a fazer parte
integrante do Contrato 71/2021.
Varzedo, 07 de outubro de 2021.
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