
 
 

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 103/2018. 
 
 

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE Nº 103/2018, QUE CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO 
E A EMPRESA TOLEDO MOREIRA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S 
 

 
MUNICÍPIO DE GOIATUBA/GO, pessoa jurídica de direito púbico interno, inscrito 
no CNPJ (MF) sob o nº 01.753.722/0001-80, com sede administrativa na Rua São 
Francisco, nº 570, Centro, Goiatuba/GO, neste ato representado pelo seu gestor 
municipal o Sr. GILSON ROSA BATISTA, brasileiro, casado, autônomo, inscrito no 
CPF (MF) sob o nº 802.494.691-20 e Carteira de Identidade nº 2.969.439 SSP/GO, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e 

TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Cond. Nasa Business Style - 6º Andar - SL. B68, Av 136 - 761 - St. 
Sul - Goiânia - GO - CEP: 74.093-250, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.368.409/0001-
07, neste ato representada pelo sócio administrador o Sr. PEDRO PAULO DE 

TOLEDO MOREIRA, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em 
Goiânia - GO, inscrito no CPF (MF) sob o nº 002.994.181-46 e Carteira de Identidade nº 
28.380 OAB/GO, aqui denominado simplesmente de CONTRATADO, firmam o 
presente 2º TERMO ADITIVO AO CONRATO Nº 103/2018 que tem como objeto a 
de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica administrativa, 
com supedâneo no artigo 57, II e caput do art. 65, ambos da Lei nº8.666/93segundo as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1- O presente aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 
103/2018 conforme autorizado na cláusula 7.1 do instrumento contratual por igual 
período. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
2- O prazo constante da Cláusula Sétima do Contrato Original fica prorrogado pelo 
período de mais 12 (doze) meses, tendo assim, o prazo estendido até a data limite de 
30/09/2021. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
3-  O Termo Aditivo terá o Valor Total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), divididos 
em 12 (doze)  parcelas mensais no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 



 
3.1. Para fins orçamentários e de comprometimento da despesa oriunda do presente 
termo aditivo no corrente exercício, será emitido empenho dos serviços prestados no valor de 
R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), compreendendo 03 (três) meses e que 
será custeado com recursos financeiros alocados na dotação orçamentária nº 
02.0202.03.062.0010.2153.-100.33.90.39-05 - Manutenção Assessoria Jurídica. 
 
a) Despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação 
orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à Prefeitura 
Municipal de Goiatuba-Go, pela LOA. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
4.1 As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas e em pleno vigor, a empresa 
deverá apresentar as certidões referentes a regularidade fiscal no prazo de 30 (trinta) dias, 
sob pena de retenção de pagamentos, até apresentação da mesma 

 
E, por estarem justos e acertados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma para que surta seus efeitos jurídicos e legais a partir do dia 30 de 
setembro de 2020. 

 
 

Goiatuba/GO, 25 de setembro de 2020. 
 
 

MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Gilson Rosa Batista 
CONTRATANTE 

 
 
 

TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S 
Pedro Paulo de Toledo Moreira 

CPF n° 002.994.181-46 
CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 
1 . _____________________________       2. ______________________________ 
CPF:                                                              CPF: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 103/2018  
 

 
 
Contratante: MUNICIPIO DE GOIATUBA 
Contratada: TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 
 
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência 
do contrato de nº 103/2018, tendo início em 30/09/20 e findando-se em 30/09/21, sem 
reajuste de valores contratados. 
 

Valor Total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), divididos em 12 (doze)  parcelas 
mensais no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
 
Será emitido empenho dos serviços prestados no valor de R$ 22.500,00 (vinte e 
dois mil e quinhentos reais), compreendendo 03 (três) meses e que será 
custeado com recursos financeiros alocados na dotação orçamentária nº 
02.0202.03.062.0010.2153.-100.33.90.39-05 - Manutenção Assessoria Jurídica.  
Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e alterações 
posteriores. 
 

 
 

Goiatuba, Estado de Goiás, aos 25 de setembro de 2020. 
 
 
 
 
 

Gilson Rosa Batista 
Gestor Municipal 

 
 

 

 


