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QUARTO 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, 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 a cláusula quinta do Processo n° 

15/2020, e fundamentos de fls. 570/574 CC 582/585, resolvem celebrar o 

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

as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA 

Parágrafo Primeiro - DO OBJETO: 

O presente termo aditivo tem por escopo adequar o objeto do contrato às 

necessidades da CONTRATADA para manter o padrão do prédio, conforme 

itens anteriormente instalados, garantir a funcionalidade e integridade dos 

equipamentos públicos, nos seguintes termos: substituição do material no 

tocante ao corredor de acesso à mesa diretora e na sala de imprensa, de 

forma a manter o mesmo padrão do plenário. No projeto original consta 

forro PVC liso branco, régua de 10 cm espessura de 8 a 10 mm com 

colocação, sem estrutura metálica. A administração optou por utilizar o 

material de forro Dry wall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura 

de fixação, as 05_2017 por considerar que contribuirá melhor com a 
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acústica, melhor acabamento, melhor manutenção e criará visual mais 

moderno a casa do povo; Aditamento da fiação de espessura de lOmm 

para os aparelhos de ar condicionado e fiação de 2,5mm para o jardim; 

Aditamento da porta de vidro com dimensões de 1,50m de largura por 

2,10m de altura, com 8mm de espessura, no corredor que interliga o 

plenário com a copa e banheiros. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO: 

Fica acrescido ao valor do contrato n. 06/2020 a quantia de R$ 5.342,80, 

considerando as supressões e aditivo ao objeto do presente negócio 

jurídico, com base na planilha orçamentária atestada pelo engenheiro 

responsável Danilo Galdeano Mendes, que serviu de base para o 

procedimento licitatório n. 09/2020. 

CLÁUSULA TERCEIRA— DA RATIFICAÇÃO 

3.1 - Ficam ratificadas todas as cláusulas e termos do contrato 

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

TERCEIRO TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

4.1 - Incumbirá à CONTRANTE a publicação do extrato do presente 

TERCEIRO TERMO ADITIVO, conforme dispõe o art. 61, par. único da lei 

8666/93. 

E, por estarem de comum acordo, firmam as partes o QUARTO 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, 29 de julho de 2021. 

7 
Câmara Muni ,cjpãÍe Guzolândia - 

- 
Sidney Carlos Gônçalés 

Presidente 
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Jíliana Amaro da Silva 

OAB/SP .90241 - Procuradora Jurídica 
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FLETOR E GENHARIjN E CO7 TRUÇÃO LTDA 

Rei esentante L$nardo  Souza Martins 

Testemunhas: 

Kenia Vieira Lofego Dias 	 Marli 7&fa e Oliveira 
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