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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

 
 
 

PRIMEIRO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2021-SGG
PRIMEIRO TERMO ADITIVO para RETIFICAÇÃO DO CONTRATO nº
015/2021-SGG  celebrado  entre a SECRETARIA-GERAL DA
GOVERNADORIA e a empresa SHOWNEWS COMUNICAÇÕES E
PRODUÇOES LTDA-ME na forma abaixo:

O ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA,
inscrita no CNPJ sob o n.° 34.049.214/0001-74, com sede na Rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico
Teixeira, 4º andar, Setor Sul, em Goiânia – GO, neste ato representado pelo Secretário-Chefe, o
Sr. ADRIANO DA ROCHA LIMA, brasileiro, portador do RG nº 09.000.104-1 SECC-RJ, inscrito no CPF/MF
sob o nº 014.499.017-27, residente e domiciliado em Goiânia-GO, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa SHOWNEWS COMUNICAÇÕES E PRODUÇOES LTDA-
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.685.980/0001-52 com sede situada na Rua 280, nº 77, Setor
Coimbra, em Goiânia – GO, por intermédio do seu representante legal Sr. PAULINO GERALDO REZENDE,
brasileiro, portador do RG nº 16.55006 - DGPC/GO, inscrito no CPF sob o nº 397.403.581-87, residente e
domiciliado em Goiânia-GO, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que
consta no Processo nº 202118037005636 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, resolvem celebram o presente TERMO ADITIVO PARA RETIFICAÇÃO DO CONTRATO nº
015/2021-SGG, com fundamento no  art. 65, inciso I, e seu § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas
alterações, mediante as cláusulas a serem re�ficadas conforme a seguir:

 

01. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

01.1 - Re�ficação do item 01.3 – Itens integrantes do objeto da contratação, da CLÁUSULA PRIMEIRA do
Contrato nº 015/2021-SGG (SEI n° 000025320938), adequando o preço unitário do item 50, consoante ao
registrado na Ata de Registro de Preço nº 001/2021-SGG (SEI n° 000025063855) original do Pregão
Eletrônico SRP Nº 003/2021– SGG (SEI n° 000025160255);

01.2 - Re�ficação do valor total da contratação do item 03.1 da CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO.

 

02. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES:

02.1 Pelo presente instrumento a CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, subitem 01.3, passará  a ter a
seguinte descrição:

01.3 – Itens integrantes do objeto da contratação:

Item Descrição Unidade Quan�dade
 Preço

Unitário
Registrado

Valor Total

1 ALAMBRADOS – locação e serviços de
montagem, manutenção e desmontagem de
Alambrado Disciplinador de público -
Estrutura de grade, em modulo de 2,00 x
1,00, do �po grade metálica tubular, fixados
ao solo por pés tubulares com altura de

M. linear 400 R$ 29,69 R$ 11.876,00
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1,20m de altura, fixação com abraçadeira de
nylon, com acabamento em
pintura metalizada na cor alumínio ou
zincada. Diária mínima de 24 horas.

2

FECHAMENTO ESTRUTURADO- locação e
serviços de montagem, manutenção e
desmontagem em ferro metalon na altura
de 2m, fechados em chapa 18 e corrugados
na cor prata, apoios de sustentação em 45
graus (mão francesa) para apoio e fixação.
Cobrado por metro linear. Diária mínima de
24 horas.

M. linear 300 R$ 160,20 R$ 48.060,00

 
3

GRADIL - locação e serviços de montagem,
manutenção e desmontagem de
disciplinadores em grade de alumínio, peças
de 2m x 1,20m, com sapatas e lacre inclusos,
com fornecimento de fita zebrada para
sinalização com metragem equivalente a
quan�dade de metragem solicitada dos
gradis para serem fornecidos para o evento.
Diária mínima de 24 horas

M. linear 800 R$ 30,03 R$ 24.024,00

4

BARRICADAS - locação e serviços de
montagem, manutenção e desmontagem de
Barricada de contenção de público –
composição: estrutura de grade de barricada
do �po alto-sustentável, com piso medindo
1,00m x 1,00 fixadas uma as outras por
pinos metálicos de aço contra pinados e
parafusos, com mão de força, degraus para
segurança, fabricada em quadros metálicos
de metalon zincado ou duralumínio,
reves�do em chapa treliçada na base e na
parte frontal. Diária mínima de 24 horas.

M. linear 200 R$ 176,47 R$ 35.294,00

5

FECHAMENTO CEGO - locação e serviços de
montagem, manutenção e desmontagem de
Fechamento de área – composição:
estrutura de painéis metálicos formados em
quadros de tubo retangular 50x30#18,
reves�dos em chapa de aço modelo GR4
#18, medindo 2,20m de comprimento e
2,40m de altura, fixada ao solo por ponteiras
metálicas e sustentada por braços tubulares
travados com pinos metálicos de aço.
Estrutura pintada em �nta do �po esmalte
sinté�co na cor alumínio ou zincada. Diária
mínima de 24 horas

M. linear 200 R$ 144,15 R$ 28.830,00

6 BOX TRUSS Q15 – locação e serviços de
montagem, manutenção e desmontagem –
composição: Estrutura Treliça em Alumínio
Box Truss Q15 com cubos e sapatas –

M. linear 106 R$ 40,05 R$ 4.245,30
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des�nado a montagem de pór�cos para
fixação de sistema de sonorização, Torres de
Daley, Postos de Observação da PM e Porta
Banner, etc. Diária mínima de 24 horas.

7

BOX TRUSS Q20 – locação e serviços de
montagem, manutenção e desmontagem –
composição: Estrutura Treliça em Alumínio
Box Truss Q30 com cubos e sapatas –
des�nado a montagem de pór�cos para
fixação de sistema de sonorização, Torres de
Dale, Porta Banner, etc. Diária mínima de 24
horas.

M. linear 1000 R$ 36,71 R$ 36.710,00

8

BOX TRUSS Q30 – locação e serviços de
montagem, manutenção e desmontagem –
composição: Estrutura Treliça em Alumínio
Box Truss Q30 com cubos e sapatas –
des�nado a montagem de pór�cos para
fixação de sistema de sonorização, Torres de
Dale, Porta Banner, etc. Diária mínima de 24
horas.

M. linear 940 R$ 36,71 R$ 34.507,40

9

PISO PALET COM CARPETE - locação e
serviços de montagem, manutenção e
desmontagem de piso estrutura �po pallet
medindo 1,00 x 1,00 com 5 cm de altura,
devidamente nivelado, estabilizado e
travado, recobertos com chapas de
compensado de 15mm com acabamento em
carpete de 4mm nas cores a ser definido no
projeto Básico do evento. Deverá ser incluso
o serviço de aterramento conforme as
normas técnicas. Diária mínima de 24 horas.

M2 2.000 R$ 24,05 R$ 48.100,00

10

PISO DECK -locação e serviços de
montagem, manutenção e desmontagem de
estrutura modular de 2 metros por 1 metro
de madeira de pinus com tratamento em
autoclave, base em estrutura metálica
treliçada, com reguladores de altura para
nivelamento, envernizado na cor natural
com 0,12m de altura; Reves�do em grama
sinté�ca na cor verde; Deverá ser incluso o
serviço de aterramento conforme as normas
técnicas. Diária mínima de 24 horas.

M2 3.000 R$ 100,12 R$ 300.360,00

11 PISO TIPO ESTRUTURADO: locação e serviços
de montagem, manutenção e desmontagem
em serviço de locação de Piso Estruturado,
composição em estrutura tubular metálica
regulável, com travamento inferior em
chapa dobrada, travessas de sustentação de
pico em chapa metálica com carga mínima
de 350kg/m² com placa de 2,20 x 1,60m,

M2 1.000 R$ 53,40 R$ 53.400,00



09/12/2021 11:14 SEI/GOVERNADORIA - 000025564040 - Aditivo

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30911111&infra_siste… 4/11

com forração em chapas de compensado de
20mm e moldurado caixilho metálica
travado com parafuso �po grampo metálico.
Deverá ser incluso o serviço de aterramento
conforme as normas técnicas. Diária mínima
de 24 horas.

12

Tablado/Palco -locação e serviços de
montagem, manutenção e desmontagem de
estrutura modular de 2 metros por 1 metro,
em estrutura de madeira de pinus com
tratamento em autoclave, envernizado na
cor natural, estruturado e nivelado por
vigotas de madeira, intertravadas com altura
de 0,60m reves�do em carpete azul e
guarda corpo na altura de 1,0m para
delimitação e segurança. Escada para
acessos; Deverá ser incluso o serviço de
aterramento conforme as normas técnicas.
Diária mínima de 24 horas.

M2 1.000 R$ 133,50 R$ 133.500,00

13 PALCO PALANQUE 8x7 com Cobertura -
locação e serviços de montagem,
manutenção e desmontagem de Palco
medindo 8,00 x 6,60m com altura do piso
regulável de 0,50cm até 2,00 metros de
altura, confeccionado em estrutura tubular
industrial do �po aço carbono (liga 6013),
reves�do em compensado mul� laminado,
fenólico, de 20mm de espessura, fixado ao
palco por parafuso e porca, sem ressalto,
com gride necessário para suportar
equipamentos de iluminação. Acabamento
do palco em saia de TNT preto pintado na
cor a combinar com �nta PVA/similar. Toda
estrutura de palco recebe guarda corpo de
proteção nas laterais e no fundo em grade
metálica com altura de 1,10 e espaçamento
entre tubos de 0,11cm conforme exigências
técnicas do CBM e Defesa Civil, o palco
deverá ter escada de acesso em material
an�derrapante com largura mínima de
1,20m. Cobertura do �po duas águas, em
estrutura de duro alumínio �po Box Truss
760x660 soldado com liga 6351 – T6,
sustentado em torres de P40 de duro
alumínio soldado com liga 6351 – T6 e
reves�do em lona vinilica do �po black out,
an�-chama e an�-fungos comprovado por
laudo de flamabilidade. Deverão vir
acompanhados com ex�ntores e lâmpadas
de emergência com documentação
conforme exigido pelo Corpo de Bombeiros.
Poderá ser solicitado torres laterais para
P.A/Fly. - A estrutura deverá ter ART

Unidade 4 R$ 10.269,48 R$ 41.077,92
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devidamente registrada junto ao CREA e
memorial descri�vo. Deverá ser incluso o
serviço de aterramento conforme as normas
técnicas. Diária mínima de 24 horas.

14

Palco (somente Piso e Grid). Medidas
aproximadas: 6m (largura) x 6m
(profundidade) com 0,30m (altura).
Chapeado em compensado naval estrutura
em ferro/aço, com capacidade de, no
mínimo, 500kgf/mt², estrutura em grid P30
(Q30) para fixação do sistema de
sonorização, iluminação e lonas de fundo,
Carpete pretos em todo piso. Fechamento
de tecido preto liso em toda a estrutura
lateral e frente do piso, forrado com carpete
preto em toda a super�cie do piso. Escada
de acesso com 1,30m de largura e degraus
com, no máximo, 20cm de diferença um do
outro, com rampa de acesso, reves�do em
chapa de compensado naval de 20 mm de
espessura. A estrutura deverá ter ART
devidamente registrada junto ao CREA e
memorial descri�vo. Deverá ser incluso o
serviço de aterramento conforme as normas
técnicas. Diária mínima de 24 horas.

Unidade 5 R$ 9.999,15 R$ 49.995,75

15 PALCO DUAS AGUAS –(12x8) Com
Cobertura: locação e serviços de montagem,
manutenção e desmontagem de Palco
medindo 11,20 x 8,80 com altura do piso
regulável de 0,50cm até 2,00 metros de
altura, confeccionado em estrutura tubular
industrial do �po aço carbono (liga 6013),
com gride necessário para suportar
equipamentos de iluminação. Reves�do em
compensado mul� laminado, fenólico, de
20mm de espessura, fixado ao palco por
parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento
do palco em saia de TNT cor a combinar e
pintura do piso em �nta PVA/similar. Toda
estrutura de palco recebe guarda corpo de
proteção nas laterais e no fundo em grade
metálica com altura de 1,10 e espaçamento
entre tubos de 0,11cm conforme exigências
técnicas do CBM e Defesa Civil, o palco
deverá ter escada de acesso em material
an�derrapante com largura mínima de
1,20m. Cobertura do �po duas águas, em
estrutura de duro alumínio �po Box Truss
760x660 soldado com liga 6351 – T6,
sustentado em torres de P40 de duro
alumínio soldado com liga 6351 – T6 e
reves�do em lona vinilica do �po black out,
an�-chama e an�-fungos comprovado por

Unidade 5 R$ 17.280,90 R$ 86.404,50
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laudo de flamabilidade. O Palco poderá
receber torres laterais para P.A/Fly. A
estrutura deverá ter ART devidamente
registrada junto ao CREA e memorial
descri�vo. Deverá ser incluso o serviço de
aterramento conforme as normas técnicas.
Diária mínima de 24 horas.

16

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (10,00
x 10,00): Fornecimento de locação e serviços
de montagem, manutenção e
desmontagem, com ou sem fechamento
laterais em U ou total (abertas ou fechadas),
4 águas com armação em ferro quadrado
galvanizado dotadas com calhas metálicas e
reves�da em lona de PVC Branca an�chama,
com altura mínima de 2 metros e máxima de
5metros de seus pés de sustentação,
estaqueadas com cabos de aço e estacas
arredondadas de no mínimo 40 cm de
profundidade, e adaptável para instalação
de ar condicionado em conformidade com o
projeto básico do evento. As tendas deverão
estar deverão ser apresentadas em perfeito
estado de conservação sem furos para evitar
vazamentos, em caso de chuva, e limpas e
devidamente estabilizadas, travadas e
aterradas conforme normas ABNT. Diária
mínima de 24 horas.

Unidade 8 R$ 747,60 R$ 5.980,80

17

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (8 x 8):
Fornecimento de locação e serviços de
montagem, manutenção e desmontagem,
com ou sem fechamento laterais em U ou
total (abertas ou fechadas), 4 águas com
armação em ferro quadrado galvanizado
dotadas com calhas metálicas e reves�da
em lona de PVC Branca an�chama, com
altura mínima de 2 metros e máxima de 5
metros de seus pés de sustentação,
estaqueadas com cabos de aço e estacas
arredondadas de no mínimo 40 cm de
profundidade, e adaptável para instalação
de ar condicionado em conformidade com o
projeto básico do evento. As tendas deverão
estar deverão ser apresentadas em perfeito
estado de conservação sem furos para evitar
vazamentos, em caso de chuva, e limpas e
devidamente estabilizadas, travadas e
aterradas conforme normas ABNT. Diária
mínima de 24 horas. Diária mínima de 24
horas

Unidade 50 R$ 640,80 R$ 32.040,00

27 ESTRUTURA PARA HOUSE MIX:
Fornecimento de locação e serviços de

Unidade 4 R$ 1.002,91 R$ 4.011,64
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montagem, manutenção e desmontagem,
coberta com tenda piramidal medindo 3m
de largura x 3m de profundidade,
estruturada em alumínio Q30 com piso no
nível acima do chão do chão de 0,50m do
chão para o sistema de som e luz, fechado
no fundo e nas laterais com lona preta, com
escada na lateral. Diária mínima de 24 horas.

29

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – fornecimento
de locação e serviços de montagem,
manutenção e desmontagem: Contendo: 04
Caixas de grave, potência de 1.000 wa�s ;04
Caixas de médio, potência de 1.000wa�s; 01
Mesa de som digital 32 canais; 01 Crossover
;01 Equalizador; 31 Bandas sistema de
distribuição de energia; 02 Microfones sem
fio 06 Microfones com fio; 01 Notebook c/
entrada para CD/DVD/USB; 02 Retornos; 01
Técnico de som profissional para operar o
sistema Obs: Os equipamentos de som
deverão estar montado e em perfeitas
condições de uso na data do evento e
horário es�pulado pela organização do
evento. Diária mínima de 24 (vinte e quatro)
horas.

Unidade 4 R$ 1.293,28 R$ 5.173,12

31

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE -
fornecimento de locação e serviços de
montagem, manutenção e desmontagem de
Equipamento de som/sonorização para
eventos em local aberto e/ou fechado - até
600 par�cipantes. Mesa de som c/24 canais,
amplificador potência 400WRMS;
equalizador; 06 caixas acús�cas de 200
WRMS com tripé e pedestal �po girafa p/
microfone. Obs: Os equipamentos de som
deverão estar montados e em perfeitas
condições de uso na data do evento e
horário es�pulado pela organização do
evento. Diária mínima de 24 (vinte e quatro)
horas

Unidade 4 R$ 1.351,68 R$ 5.406,72

45

QUADRO INTERMEDIÁRIO PARA
CONEXÕES: locação e serviços de
montagem, manutenção e desmontagem DE
“quadros intermediários para conexões de
cargas em barramentos de cobre e isolador”
ou, chave reserva de até 630 a, 01 (um)
quadro de distribuição com barramentos de
cobre para até 12 circuitos monopolares.
Caixas Intermediárias de Distribuição
Elétrica e operação (durante todo o período
do evento programado).

Unidade 4 R$ 112,34 R$ 449,36
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46 PONTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO: locação
e serviços de montagem, manutenção e
desmontagem de LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO
DE “PONTOS DE ENERGIA”, constando:
mínimo de 04 (pontos). Tomada de uso geral
até 10ª; 01 (uma) lâmpada mista 220 VAC,
250 WATTS por ambiente. CONFORME NBR
5410, NBR 5419 E NR 10. (Durante todo o
período do evento programado).

Unidade 100 R$ 66,75 R$ 6.675,00

48

JOGO DE CABO PARA DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA: locação e serviços de montagem,
manutenção e desmontagem de jogo de
cabos para distribuição de energia com
100m.Prestação de serviços de Locação e
instalação de “jogo de cabos composto por 5
(cinco) lances de cabo de 35 até 120 MM,
Flexível, isolação mínima 1 Kv, classe de
encordoamento 5. Composição de sistemas
de proteção contra descargas atmosféricas e
aterramento conforme normas ABNT.
(Durante todo o período do evento
programado).

Unidade 14 R$ 229,62 R$ 3.214,68

50

Gerador de energia 260 KVA Locação,
montagem e operação de Gerador de
energia 260 KVA funcionando, incluindo o
ex�ntor de incêndio e o Técnico Operador
operando do início ao fim do evento. Grupo
Gerador de 260 KVA, trifásico, 380/220
Volts, silenciado 90db a 5m de distância,
com combus�vel. Chave reversora, caixas de
passagens, 100 metros de cabos an�-
chamas, para cada “fase” e para o “neutro”,
sendo a bitola mínima de 95mm², com
pontas devidamente demarcadas e
terminais compa�veis com o equipamento.
Os cabos não deverão ter emendas ou
remendos e devem estar em bom estado de
conservação, incluindo:- Mobilização,
instalação e desmobilização do gerador. -
Combus�vel por conta da CONTRATADA. -
Deverá atender aos critérios e normas
técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás. E
deverá ser realizada por profissional
legalmente habilitado e mediante ART.
Diária mínima de 24 horas

Unidade 6 R$ 1.532,25 R$ 9.193,50

51
Locação de Ex�ntor �po água com base em
ferro pintado, capacidade para 6kg; Diária
mínima de 24 horas.

Unidade 50 R$ 115,39 R$ 5.769,50

60 Cadeiras em estrutura metálica na cor preta
e assento estofado. Diária mínima de 24
horas

Unidade 720 R$ 21,36 R$15.379,20



09/12/2021 11:14 SEI/GOVERNADORIA - 000025564040 - Aditivo

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30911111&infra_siste… 9/11

62

AR CONDICIONADO- locação e serviços de
montagem, manutenção e desmontagem de
ar condicionado �po janela. Diária mínima
de 24 horas.

Unidade 36 R$ 117,81 R$ 4.241,16

64

Locação de Cadeira de plás�co PVC, Cadeiras
plás�cas com apoio de braços em PVC na cor
branca ou preta (depende da demanda do
evento), fabricada em polipropileno
(plás�co); proteção contra raios UV; peso
máximo suportado: 182 kg. Para uso interno
e externo. Inclui o transporte, a organização
das cadeiras no local do evento e seu
recolhimento após o eventcom braço na cor
branco; Diária mínima de 24 horas.

Unidade 1.260 R$ 11,84 R$14.918,40

73

BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL MODELO
STANDARD -Fornecimento de locação e
serviços de Banheiro químico portá�l, em
polipropileno ou material similar, com teto
translúcido, tubo de suspiro de 3” do �po
chaminé́, com caixa de dejeto com
capacidade para 220 lts, com porta objeto,
porta papel higiênico, mictório, assento
sanitário com tampa. Piso fabricado em
madeira emborrachada/ou reves�do em
fibra de vidro, do �po an�derrapante.
Paredes laterais e fundo com ven�lação.
Banheiro contendo adesivo iden�ficador de
masculino e/ou feminino, fechadura da
porta do �po rolete com iden�ficação de
livre/ocupado. O banheiro deverá ter as
dimensões de 1,22m x 1,16m x 2,30m. Porta
com sistema de mola para fechamento
automá�co quando não está em uso. Deverá
ser fornecido papel higiênico e sacos
individuais para coletagem do lixo produzido
durante todo evento. Diária mínima de 24
horas.

Unidade 38 R$ 304,38 R$ 11.566,44

74 BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL PARA
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS -
Fornecimento de locação e serviços de
Banheiro químico, em polipropileno ou
material similar, com as seguintes
especificações: Descrição do banheiro
/Componentes cabine Tanque de contenção
de dejetos Piso e corrimão em polie�leno
rotomoldado; Laterais; Porta; Batente;
Papeleira; assento; Tampa de Assento; Teto;
Cano de respiro; Chapéu do Teto e Painel da
Porta em polie�leno termo formado
Especificações Técnicas Altura: 2200mm;
Largura: 1100mm; Comprimento: 1800mm;

Unidade 4 R$ 320,40 R$1.281,60
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Altura do assento: 460 mm; Volume do
Tanque: 280 Litros; Peso: 102 Kg
Informações Gerais Banheiro compacto, com
piso e rampa de acesso apropriado para
cadeirantes; Proporciona ao cadeirante total
segurança pra�cidade de acesso; Barras
laterais compõem a segurança ao usuário;
Conforto, comodidade e segurança para as
pessoas que requerem cuidados especiais
em banheiros portáteis; Nenhum ponto de
retenção; Fácil abertura da porta; Acesso
fácil e seguro para a cadeira de rodas.
Deverá ser fornecido papel higiênico e sacos
individuais para coletagem do lixo produzido
durante todo evento. Diária mínima de 24
horas.

VALOR TOTAL R$ 1.061.685,99

 

02.2 -Pelo presente termo a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, passará a ter a seguinte redação:
03.1 -  O valor total da contratação é de R$ 1.061.685,99 (um milhão e sessenta e um mil e seiscentos e
oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

 

03. CLÁUSULA TERCEIRA– DA PUBLICAÇÃO

03.1 O presente termo adi�vo será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado, nos termos do
parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93, correndo as despesas por conta do CONTRATANTE.

 

04. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

04.1  Ficam re�ficadas as cláusulas em desacordo com as modificações ora inseridas, as demais cláusulas
do Contrato inaugural permanecem inalteradas.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo adi�vo segue assinado eletronicamente pelas
partes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

 
CONTRATANTE:

ADRIANO DA ROCHA LIMA
Secretário Chefe

 
 
CONTRATADA:

 
PAULINO GERALDO REZENDE

Representante Legal 
Shownews Comunicações e Produções LTDA-ME

 
Testemunhas:
 1. Luciano da Costa Bandeira
     CPF: 597.515.411-15
 
 2. Francisco de Moura Júnior
  CPF: 800.837.811-53
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Documento assinado eletronicamente por PAULINO GERALDO REZENDE, Usuário Externo, em
29/11/2021, às 11:52, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA COSTA BANDEIRA, Testemunha, em
29/11/2021, às 13:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DE MOURA JUNIOR, Testemunha, em
29/11/2021, às 14:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO DA ROCHA LIMA, Secretário (a), em
07/12/2021, às 11:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000025564040 e o código CRC 7BA8E73D.

 
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 

RUA 82, Nº 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 4º ANDAR - BAIRRO SETOR
CENTRAL - GOIÂNIA - GO - CEP 74015-908 - (62)3201-5477.
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