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10 TERMO ADIÍIVO DO CONTRATO N. L49l2o2L
O MUNICÍPIO DE POSSE, Estado de Goiás, Pessoa jurídica de dire

público, inscrito no CNPI sob o no 01.743.335/0001-52 com sede administ

na Avenida Padre Trajano, 10 55, Centro, CEP 73.900-000, neste ato

rep resentado por sua gestora municipal de saúde, o senhor prefeito Helder Silva

Bonfim, brasileiro, casado, portador do RG no 3295578 SSP GO e inscrito no

CPF sob o no 83944567153, residente e domiciliado neste MunicíPio, aqui

denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa DE ALMEIDA

SERVIçO URBANO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o no 27.971.4421 OOO1-31, com sede/endereço na Rua Lindolfo

Gonçalves no 10, setor nordeste, Formosa-GO, CEP 73,807-L70 Estado de Goiás,

neste ato representada por Charlingto n Ferreira de Almeida, brasileiro,

casado, empresário, portador(a) do cPF no 130,5687.111-15 e do CI/RG no

584246-20 via SSP/GO, residente e domic iliado(a) na Av. T-5, no 1110, Apt.801,
Condomínio Residencial Versale setor Bueno- CEP: 74230-042 doravante

denominada simplesmente CONTRATADO, resolvem aditar o contrato

Posse/GO, 27 dezembro 0

O MUNI IPIO DE POSSE EIDA SERVI URBANO -
EIRELI

supracitado mediante os termos das cláusulas que se seguem:

cúusulA PRri,lErRA - Do PRAzo DE vrGÊNcrA E ExEcuçÃo
1.1. A validade do presente instrumento contratual que se findava em

3LlL2t2O2l fica prorrogado até a data de 3U1212022'
éúusÚu SEGUNDA - vALoR REMANEScENTE

2.1. A despesa decorrente da execução dos serviços, oriundos da presente

prorrogação de contrato, são estabelecidas no valor total de R$ 254'400'00

tduzenlos e cinquelta e quatro mil e q uatrocentos-reais) ' -.---,---. 
CúUSULI TERCEIRA. DOTÂçÃO ORçAMENTARIA

3.l.Apresentedespesacorreráporencargodadotaçãoorçamentárian":
os.o1. 10. 122.O510.2.o26.3.3.90.39.OO.

c-úÚsuu QUARTA - DAs coNDrçõEs GERATS

4.1. permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais
constantes do Contrato no 149/2021.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente

termo de aditamento e 3 (irês) vias de igual teor e forma, na presença de 2

(duas) testemunhas que a tudo assistiram.

CNPI no 01.743.335/0001-52
Helder Silva Bonfim

Contratânte

Testem u nhas:
Nome: ,).r-er /. l"^; U,õ
CPF: 959.<í ?9. 
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CNPI no. 27 .97 7,442/ 0001-3t
Charlington Ferreira de Almeida
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