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10 TERMO ADITIVO AO ACORDO DE
cooPERagAo rEcnlce euE cELEBRAM
A ecEncla GonNIA DE DEFEsA
AGROPECUARIA AGRODEFESA E O
CONSORCIO INTERII'IUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SERRA
DA MESA, OBLETIVANDO O
DESEVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE
CONTROLE E PROFILAXIA DA RAIVA NA
Anen DE tNFLUEncla DA uHE sERRA DA
MESA.

A cEttcll GoIANA DE DEFESA AGRoPEGUARIA, doravante denominada
AGRODEFESA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 06.064.22710001-87, pessoa juridica
de direito ptblico intemo, entidade autdrquica criada pela Lei Estadual no 14.645 de
30.12.03, publicado no D.o.E de 0s.01.04, com regulamento aprovado pelo
Decreto no 7.478 de 07.11.11, sediada na Avenida Circular no 466, ed. 87, Lt 02
setor Pedro Ludovico, Goiania - Go., cEp l4.g2g-ozo, representada pelo
Presidente ANTENOR DE AMORIiI NOGUEIRA, brasileiro, divorciado,
economista, portador da carteira de identidade Tg.Mspa vA, DGpc/Go e do cpF,
042.748.361-49, residente nesta capital, e o CONSORCIO INTERiIUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SERRA DA MESA, doravante denominado
ClDlSEit, instituido pela Lei no 13.506, de 09 de setembro de 1ggg, inscrito no
CNPJ/MF sob o no 02.763.350/0001-35, pessoa jurldica de direito privado, com
sede no municlpio de Uruagu - Go., representado neste ato por seu presidente
WELITON FERNANDES RODRIGUES, brasileiro, casado portador do CPF-MF no
425.450.051-34, portador da carteira de identidade no 2381093 Za via DGpC-GO.,
residente e domiciliado no municipio de Uruagu-Go., nos termo que disp6e o Art,
6o, incisoxl, s 12, inciso lV, da Lei no 13.sso, de 11 de novembro de 1ggg, com a
redagEo dada pela lei no 14.il512003, tendo em vista o que consta no processo no
201000066003836, RESOLVEM cetebrar o presente TERMO ADtTtvo DE
COOPERAQAO TECNICA, sujeitando-se os convenentes as normas contidas na
Constituigdo Federal de 1988, Art. 116 da Lei 8.666/93 e mediantes as clausulas
seguintes:

cLAusuLA PR|MEIRA - DO OBJETO 
/

O presente TERMO ADITTVO AO ACORDO DE C@PERA$AO
objetivo alterar a s6tima clausula do acordo oriSr@.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCN

O ptazo de vig€ncia previsto na cl6usula s6tima do Acordo originArio fica

proirogado em mais 48 iquarentia e oito) meses a partir da data da assinatura do

presente termo.

cLAusuLA TERCEIRA - DA PUBLICA9AO

O presente TERMO ADITIVO serS publicado, em. extrato, no Di5rio Oficial do

Estado, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, como condigao para sua efic6cia, {'

CLAUSULA QUARTA - DO FORO

Faga eleito o foro da Comarca de GoiAnia, Estado de Goi6s, para dirimir toda e
qu;lquer questao Suscitada na execugao do presente instrumento.

Para'validade de que pelas partes foi avengado, firnna-se o presente TERMO

ADITIVO em 3 (tresi vias de igual teor e forma na presenga das testemunhas que

tamb6m o subscrevem.

Goidnia - GO, 3 o ae N #^^)^: de 2014.
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