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ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ................................ 

CONSELHO ESCOLAR ---------------------------------- 
 
 

TERMO ADITIVO  
 
 

Primeiro aditivo ao contrato 
celebrado entre o Conselho Escolar --
---------e a Construtora------------------
---- em --/----/2006, com base no 
Proc. de Transferência 
20060000xxxxx e Portaria see nº 
xxxx/06.  

 
 
 

Primeiro aditivo ao contrato  firmado em ---/---/2006 entre o CONSELHO ESCOLAR ------------

-----------------------, CNPJ Nº -------------------------, sediado no  Colégio Estadual ------------------

----------, à Rua (endereço completo), neste ato designado apenas CONTRATANTE, e 

representado pela Professora FULANA DE TAL, (qualificar), na condição de Presidente do 

Conselho Escolar  acima citado, e a empresa CONSTRUTORA FULANO  DE TAL, CNPJ Nº --

------------------------, sediada em (endereço completo), neste ato representada pelo Sr. FULANO 

DE TAL (qualificar) contrato esse que teve como objeto a obra financiada pela Portaria nº xxxx, 

de ---/---/2006, da Secretaria da Educação do Estado de Goiás, que ora é aditado da seguinte 

forma e cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

 

A Cláusula nº tal, do contrato ora aditado, passa a ter o seu prazo de vigência prorrogado para o 

dia ---/---/2006 (ou passa a ter o seu prazo prorrogado de 90 para 120 dias, com vencimento no 

dia ---/---/2006.) – ATENÇÃO:  Escolher apenas uma das duas formas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

O presente instrumento será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado de Goiás, às 

expensas da Contratante, nos termos do parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8666/93. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato ora aditado. 

 

 

 

 

 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em três (3) 

vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, que a tudo assistiram. 

 

 

  SALA DA DIRETORIA DO COLÉGIO ESTADUAL -----------------, em   cidade 

tal, aos     dias  do mês de ----------------de 2006. 

 

 

 

______________________________                             ________________________________  

Professora Fulana  de Tal – Presidente                                Engº Fulano de Tal 

Conselho Escolar xxxxxxxxxxxxxx                                    CONSTRUTORA XXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

_____________________________________    ______________________________________ 

NOME:                                                                    NOME: 

R.G                                                                           R G 

  


