
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE 

SOFTWARE Nº 025/2019 

 

Celebrado entre a Câmara Municipal de 

Chapadão do Céu e a Empresa LG 

CONSULTORIA conforme as disposições 

seguintes: 

 

  PREÂMBULO: 

 

De um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU - GO, inscrita no 

CNPJ sob o nº 24.859.340/0001-30, com sede nesta cidade, sito à Av. Ema, Qd-52 - 

Centro, nesta cidade, aqui representado por seu titular Vereador Presidente GEAN 

RUBENS DE SOUZA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n° 3221369 2ª via 

SSP/GO, e do CPF n° 854.380.901-08, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua G 

Leste, s/nº, quadra 16, lote 16, Setor Cidade Jardim, neste ato denominado 

CONTRATANTE e de outro lado: LG CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E 

TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, portadora do C.N.P.J n° 

08.862.565/0001-90, com endereço na RUA GUARANI, nº 407, Bairro Santo Antônio 

de Lisboa, na cidade de Rio Verde – GO, representado neste ato por PAULO 

HENRIQUE DE OLIVEIRA VARELLA, devidamente inscrito no CPF de nº 

020.905.411-56 e RG 4739334/DCPC/GO, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, que assinam o presente termo de aditivo na forma e condições abaixo 

especificadas: 

 

II - DO LOCAL E DATA: Lavrado e assinado na sede da Câmara 

Municipal de Chapadão do Céu – GO, aos 17 de dezembro de 2021. 

 

  III - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pela 

pelas disposições constantes da no artigo 65, I, “b” c/c art. 57, II da Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e cláusula sexta do contrato de prestação de serviços n° 025/2019 

 

 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: 

 

   1. - Constitui objeto deste termo aditivo a prorrogação do contrato 

primitivo, existente entre as partes, ficando desde já prorrogado a vigência do presente 

contrato para o período 17 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSULA SEGUNDA: 

 

  2. - O valor global estimado do presente termo aditivo é de R$ 14.400,00 

(quatorze mil e quatrocentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 

1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 

3. – Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato 

original no que não estiverem sidos atingidos por este aditivo. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO:  

 

  4. - Fica eleito o Foro da Comarca de Serranópolis - GO, com renúncia de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões resultantes deste 

instrumento de contrato. 

 

 

  As partes declaram estar de pleno acordo com as condições deste contrato, 

lavrou-se o presente Termo Aditivo, que após lido e achado conforme pelas partes, na 

presença de duas testemunhas abaixo declaradas.  

 

 

 

________________________________ 

GEAN RUBENS DE SOUZA  

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

________________________________________ 

LG Consultoria em Administração e Tecnologia 

               Contratado 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

________________________________                ___________________________ 

CPF:                                                                   CPF:                                                                        


	________________________________________
	LG Consultoria em Administração e Tecnologia

