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10 TERI,TO ADITIVO DO CONTRATO N. OEO/zo2

o FUNDO l.tuNICIpAL Oe SaÚoe DE POSSE, Estado de Goiás,
§t::1 jurídica de Direito público Interno, inscrita junto ao CNpl/MF,u/'892.711looo1-67, estabelecida na n coiReNTINA, no 01, eUADRA 01,
L-EP 73900-000, Setor DoM PRUDENCIO, POSSE-GO, Cidade posse, Estado

ihllil,le'J:3"il'"13.;ã':"'â:3",I.:...:::of 'T:[.0L"à',i'Xo'13
114q3.91 e inscrito no CpF sob o ná 46:e.62'g.Bot-zo, residente eoomiciliado nesta cidade de posse, aqui denominado simplêsmente
CRONTRATADo; e de outro tado wllaÊn FABIo YAUARETE pn{To
CÂRDOSO, inscrita no CNpJ N. 20.369.118/0001-07, sediada a Av.
M:rtin_opolis, Q. 01, L. 03, Setor Centro, Alvoiada do Norte - GO, CEp:
73.950-000, representada por seu sócio WALBER FABIO YAUARETE
PINTO CARDOSO, portador(a) da cedula de identidade no. 1468558,
rnscrito no CPF sob no. 22l.g3}.t4L-72, residente e domiciliado Av.
!_aftlopolis, Q. 01, L. 03, Setor Centro, Alvorada do Norte - GO, CEp:
73.950-000, denominado (a) de CONTRATADO resotvem aditar o contrato
supracitado mediante os termos das cláusulas que se seguêm:

cúusurÁ pRruErRA- Do pRAizo DE vrcÊNcrA E ExEcuçÃo

1.1. O validade do presente instrumento contratual que se findava
em 3Lll2lZO21 fica prorrogado até a data de 3U03|2OZZ.

CúUSULA SEGUNDA - VALOR, REITIANESCENTE

2.1. A despesa decorrente da execução dos serviços, oriundos da
presente prorrogação de contrato, são estabelecidas no valor total de R+
66.750,00 (Sessenta e seis mil e setecentos e cinquenta reais).

cúusurÁ TERcETRA - DorAçÃo oRçArrrENTÁRrA

3.1. A presente despesa correrá por encargo da dotação orçamentária
no 05.O1.1O.301.0510.2.039.3.3.90.39.00

cúusutÂ qUARTA - DAs coNDrçõEs cERArs

4. 1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais
constantes do Contrato no 080/2021.
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presença de 2 (dua ) testemunhas que a tudo assistiram.
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Gesl6o: 202l/202'l

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o
presente termo de aditamenío e 3 (três) vias de igual teor e forma, na

Posse/GO, 16 de dezembro 2O2L'
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FUNDO MUNICI DE SAUDE
CNPI no 07.892.7tUO001-67

Claudia Alves Macedo
CONTRATANTE
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WALBER FABIO YA
CARDOSO

CNPr! 20.369. 118/0001-07
CONTRATADO

PINTO
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