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PRIMEIRO TERMO ADITIVO 	 CONTRATO 

ADMINISTRATIVO 06/2020. 

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, neste ato representado por seu 

Presidente Sr. Sidney Carlos Gonçalves, denominado 

simplesmente de CONTRATANTE; e, de outro lado, EMPREESA 

FLETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, neste ato 

representada por Leonardo Souza Martins, denominada 

simplesmente de CONTRATADA, todos já devidamente 

qualificados no contrato administrativo 06/2020, tendo em vista 

o que consta no Processo n° 15/2020, fls. 391/400 cc 447/450 e 

451/2 e em observância da cláusula primeira, parágrafo terceiro 

do contrato 06/2020, resolvem celebrar o PRIMEIRO TERMO 

ADITIVO, decorrente da Tomada de Preço n. 01/2020 as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA 

Parágrafo Primeiro - objeto: 

1.1. O presente termo aditivo tem por escopo regularizar o 

objeto do contrato, cláusula primeira, parágrafo segundo do 

contrato 06/2020, conforme a necessidade e funcionalidade do 

espaço, objeto da reforma e ampliação, com fundamento no 

atestado técnico apresentado por profissional qualificado e fiscal 

do presente contrato, segundo informações do CONTRATADO. 

1.1.1. Fica suprimido da cláusula primeira, parágrafo segundo 

do contrato 06/2020, a instalação de ar condicionado e a 

construção de mureta que separ o plenário do auditório. ,.-. 	Y 
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1.1.2. Inclui-se ao objeto do contrato 06/2020, cláusula 

primeira, parágrafo segundo: 

1.1.2.1. remoção de revestimento em argamassa das paredes 

internas do plenário e corredor de acesso à sala de imprensa, 

paredes da fachada frontal; 

1.1.2.2. impermeabilização e revestimento em argamassa em 

cimento e areia das paredes internas do plenário e corredor de 

acesso à sala de imprensa, paredes da fachada frontal; 

1.1.2.3. material e serviço para adequação da rede elétrica, 

conforme planilha juntada as fls. 392/400, do processo 15/2020; 

1.1.2.4. extensão da rede de esgoto existente; 

1.1.2.5. drenagem na lateral direita do prédio. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA 

Parágrafo Primeiro - DO VALOR DO CONTRATO 

2.1 - Acrescenta-se à cláusula primeira, parágrafo terceiro o 
valor de R$ 36.850,77 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta 
reais, setenta e sete centavos), que corresponde a um aumento 
de 21,14% do valor original, passando a prestação do serviço 
contratado a ter valor global de R$ 211.100,27 (duzentos e onze 
mil, cem reais e vinte e sete centavos). 

CLÁUSULA TERCERA - DA RATIFICAÇÃO 

3.1 - Ficam ratificadas todas as cláusulas e termos do contrato 

administrativo 06/2020, ora aditado, naquilo que não conflitarem 

com o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
4.1 - Incumbirá à CONTRANTE a publicação do extrato do 

presente PRIMEIRO TERMO ADITIVe, conforme dispõe o art. 

par. único da lei 8666/93. 	 A 
1 
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E, por estarem de comum acordo, firmam as partes do 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO referente ao CONTRATO 

ADMINISTRATIVO N. 06/2020, em duas vias, de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo, bem como visto da 

procuradoria jurídica. 

Guzolândia, 12 de março de 202,0 

âSïra Municipal déGuzolândia 

Sidney Carlos Gonçalves 

Presidente 

~PESA FLETOR ENGENHARIA E COSNTRUÇÃO LTDA 

Presentante Leonardo Souza Martins 
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