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l! ITERMO DE APOSTILAMENTO n" 01/2021 DO CON 1 DÉ
qRESTAçÃO DE SERVIçO ENTRE O MUNtClPlo DE POSSE E Á LESSÁ'E

ROSSO LIDA.

MUNICíP|O DE POSSE, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o no 0'l .743.335/0001-62, com sede na Avenida Padre

Trajano, n" 55, Centro, Posse - GO, neste ato representado pelo PreÍeito

Municipat e representante legal, doravante denominada simplesmente
'CONiRATANTE", resolve modificar unilateralmente o texto do Contrato no

188t2021 , conforme se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal no

8.666/93, com as alteraçôes introduzidas posteriormente:

CúUSULA PRIMEIRA- CORREçÃO

onde se lê: - o objeto contratual tem o valor bruto de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil

novecentos reais), referente a duas mensalidades em valores iguais de R$ 12.4$,00
(doze mil quatrocentos e cinquenta reais), a ser pago até o í0o dia após a entrega da

fatura e nota fiscal;

Leia-se: O objeto contralual tem o valor bruto de R$ 49.800'00 (quarenta e ryv9-1it^9
õÍãG-ntos reás), referente a duas mensalidades em valores iguais de R$ 24'900,00
(vinte e quatro mil novecentos reais), a ser pago até o 10o dia apos a entrega da fatura

e nota fiscal;

cúusulA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃo

RatiÍicam-se todas as demais cláusulas e condiçôes anteriormente

acordadas do Contrato no 16412021 de 29 de julho de 2021' permanecendo

válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este

lnstrumento.

CúUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇAO
O Município de Posse providenciará a publicaçáo resumida do presente

Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, consoante ao que

dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei no 8.666/93, ressalvado o disposto no

art. 26 desta Lei.

Posse - GO, 03 de setembro de 2021
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