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20 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 163/2021

O l.luNICÍPIO DE POSSE, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito
pÚblico, inscrito no CNPJ sob o no 01.743.335/0001-52 com sede administrativa
na Avenida Padre Trajano, no 55, Centro, CEP 73.900-000, neste ato

representado por sua gestor municipal de administração, o senhor prefêito

Helder Sitva Bonfim. brasileiro, casado, portador do RG no 3295578 - SSP - GO

e inscrito no CPF sob o n" 83944567153, residente e domiciliado neste Município,
aqui denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa HOLDTEC

ENGENHARA LTDA, inscrito no CNPI/MF No 20.972.75910001-43, com sede, Q.

L22, O D, CASA 24, Santa Maria - DF, neste ato representado pelo KILDSON

MICHEL PERES DO NASCIMENTO, CPF no. 967'078.101-97, doravante

denominado simplesmente CONTRAÍADO, resolvem aditar o contrato

supracitado mediante os termos das cláusulas que se seguem:

cúusutÁ PRrlrlErRA - Do pRAizo DE YrGÊt{crA E ExEcuçÃo
1.1. A validade do presente instrumento contratual que se findava em

O2/OS/2022 fica prorrogado até a data de O2/O9/2O22.
CúUSUI.A SEGUNDA - VALOR RET,IÂÍ{ESCENTE

2.1. A despesa decorrente da execução dos serviços, oriundos da pres-ente

prorrogação de contrato, são estabelecidas no valor total de R$ 871'55515O

ioitentã e setenta e um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e clnquenta
centavos).- 

CúUSULA TERCEIRA. DOTAçÃO ORçAHENÍÃRIA
3.1. A presente despesa correrá por encargo da dotação orçamentária no:

03.0 1. 12.365.0312.L.007 .4.4.90.51. 00

cúusulA QUARTA - DAs coNDtçõEs GERATS
4.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais

constantes do Contrato no 1631202! '

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

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

(duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Posse/GO, 29 de maio 2022.
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