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Assunto : Aditivo dê ValoÍ
Contrato no 01 1 / 201 8 - Caíta Convite N' 01 1 / 201 I
conkatada : MÁxlMo coNsTRUÇÔES, PRoJEÍOS E |NCORPORAÇÃO EtRELt -
EPP, inscÍita no CNPJ/MF n.o 22.791.O70 lOO01 - 48, êstabelecida a Hua Frei José.
no 02, Sala 04, Centro, Lego dos Rodrigues - Maranhão.
Objeto : ContrataÉo de empresâ especializada em servi@s de Engenharia para
Reforma e Ampliaçáo do Prédio da Câmara Municipal de Sáo Bernardo / MA.

Sr. Presidente :

O Contrato no 011 / 20'lE tem como ob.,eto a Contratação de
empÍesa especializada em serviços de Engenharia para Reforma e Amplia'ção do
Prédio da Cámara Municipal dé São Berãardo / ÍrilA e o mesmo ne&ssita ser
aditivado em 49,54olo (Quarenta e Nove lnteiros e Cinquenta e euatro Cenlésimos
por Cento) no montante de R$ 79-219,04 (Setenia e Noúe mil, Duzentos e Dezenove
Reais e Quatro Centavos).

Quarto ao aditamento de valor dá-se devido ao íato de que o
projeto inicial contemplava apenas as Lajes para um banheiro, verificou-se a
nec€ssidade de ser crlocadas em todas as áreas a serem ampliadâs, evitando a
proliferaçáo de morcego nas instalâçoes do prédio. aproveitambs aináa devido a
necessidade para instalaçôês de novas salas (deposito / copa / cozinha / arquivo)

ôbservando a viabilidade técnica e econômica do proreto no que
diz respeito a economia de consumo, optou-se também pela instalàçáô de novas
salas (Deposito / Copa / Cozinha / Arquivo).

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de serviços
devendo ser inclrporado ao contrato iá celebrado com a empresa_

JUSTlF]CATIVA

Sâo Bernardo - Maranháo, 10 de dezembro de 2019.
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