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SEGUNDO TERMO ADITIVO 	 CONTRATO 

ADMINISTRATIVO 06/ 2020. 

fr. 

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 o que consta no 

Processo n0  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 SEGUNDO 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,J 

funcionalidade do espaço, objeto da reforma e ampliação, 



1 

Câmara Municipal de Guzolân dia 
"Deolindo de Souza Lima" 

/4v. Paschoa! Guzzo, 1087— CEP 15.355-000- C. N.P.J. 51.842.326/0001-05 
e_mau: cm_guzoIandiayahoo. com. br - Fone/Fax (17) 3637-1102 

Estado de São Paulo 

com fundamento no atestado técnico apresentado por 

profissional qualificado e fiscal do presente contrato, 

segundo informações do CONTRATADO. 

1.1.1. Fica suprimido a construção da marquise da fachada; 

1.1.2. Supressão da pintura da fachada; 

1.1.3. Troca do material a ser utilizado no forro do Plenário da 

Câmara Municipal; 

2. CLÁUSULA SEGUNDA 

Parágrafo Primeiro - DO VALOR DO CONTRATO 

2.1 - Acrescenta-se à cláusula primeira, parágrafo terceiro o 
valor de R$ 35,15 (trinta e cinco reais e quinze centavos), 
passando a prestação do serviço contratado a ter valor global de 

R$ 211.135,42 (duzentos e onze mil, cento e trinta e cinco reais 
e quarenta e dois 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 SEGUNDO TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

4.1 - Incumbirá à CONTR.ANTE a publicação do extrato do 

presente SEGUNDO TERMO ADITIVO, conforme dispõe o art. 61, 
par. único da lei 8666/93. 

E, por estarem de comum acordo, firmam as partes do 

SEGUNDO TERMO ADITIVO referente ao CONTRATO 
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ENGENHA  RIA ECOS UÇAOL DA 

resentante Leona do sduza artins 
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de Oliveira 
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°2 

Kenia Vieira Lofego Dias 

RG: 25.955.515-0 
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ADMINISTRATIVO N. 06/2020, em duas vias, de igual teor e 

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

procuradoria jurídica. 

Guzolândia, 13 de maio de 2021 

Cama ar Municipal de Guzolandia 

Sidne Krios Gonçalves 

sidente 

)ylÇana Amaro da Silva 

"ÓAB/SP 190241 

Procuradora Jurídica 


