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TERMO DE ADITAMENTO N.º 51/06 

 

 

Processo Administrativo n° 02/13/003. 

Interessado: Secretaria Municipal de Infra-estrutura 

Modalidade: Concorrência 001/2004 

Termo de Contrato n° 0233/2004 

Termo de Aditamento n.°: 202/04; 05/06 
Objeto: Execução das obras de drenagem e pavimentação asfáltica de dois acessos da 

Av. Amoreiras ao Jardim Maria Rosa. 

 

 

   O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, denominado CONTRATANTE, e a 

empresa CONSTRUTORA SIMOSO LTDA., denominada CONTRATADA, por seus 

representantes legais, firmam o presente termo de aditamento contratual, sujeitando-se 

às seguintes cláusulas: 

 
PRIMEIRA - DO PRAZO 

 
1.1 O objeto do presente termo de aditamento consiste na prorrogação do prazo 

contratual por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 20 de março de 2006. 

 
SEGUNDA – DA GARANTIA 

 
2.1. Considerando o valor inicial do Contrato no valor de R$2.482.827,94 (Dois milhões, 

quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e quatro 

centavos), sua redução em 2,5% (dois virgula cinco por cento) no valor de R$61.650,00 

(Sessenta e um mil, seiscentos e cinqüenta reais) e seu reajuste em 16,1108% 

(Dezesseis virgula onze zero oito por cento) no valor de R$187.327,20 (Cento e oitenta e 

sete mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos) e considerando, ainda, o 

vencimento da garantia prestada às folhas 2221 (Carta de Fiança n.° 140306) a 

CONTRATADA apresentará garantia do adimplemento das condições aqui 
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estabelecidas no valor de R$130.425,20 (Cento e trinta mil, quatrocentos e vinte e cinco 

reais e vinte centavos) calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 

recolhida junto à secretaria Municipal de Finanças.  

 
TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 

 
3.1.Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo de Contrato original em tudo que 

não se alterou por este Termo de Aditamento. 

 
                        E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 
Campinas, 18 de maio de 2006. 

 

 

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA  SANTOS 
Prefeito Municipal  

 
 
 

CARLOS HENRIQUE PINTO 
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

 
 
 

OSMAR COSTA 
Secretário Municipal de Infra - estrutura 

 
 
 

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 
Representante Legal: Milton Ruiz Júnior 

R.G. n.º: 6.082.001 SSP/SP 
C.P.F. n.º 006.079.958-74 


