
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

 ESTADO DE GOIÁS 
 

 

4º (QUARTO) TERMO ADITIVO QUANTITATIVO 25% VALOR AO CONTRATO DE Nº 

055/2018 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes 

 

1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ nº 

01.753.722/0001-80, sediada a Rua São Francisco nº 570 - Centro, neste ato legalmente representado 

pelo seu Gestor Municipal o Sr. GILSON ROSA BATISTA, brasileiro, casado, autônomo, 

residente e domiciliado à Rua Floriano Peixoto nº 1.087, Qd. C Lote 02 Setor Oeste, nesta cidade, 

portador do CPF n. º 802.494.691-20 e da Carteira de Identidade n.º 2.969.439 SSP/GO, doravante 

denominada CONTRATANTE. 

 

1.2 – VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO EMPRESARIAL, inscrita no CNPJ sob o 

número:03.817.702/0001-50, com sede na Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº: 839, centro, Rio 

Verde/GO, neste ato representada pelo seu sócio Sr. DÁRIO DA COSTA BARBOSA JÚNIOR, 

brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Filadelfo Cruvinel nº 267, Residencial 

Araguaia, Rio  Verde/GO, portador do CPF n. º 236.491.001-34 e da Carteira de Identidade n.º 

750371 2ª Via SPTC/GO, doravante denominada CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

Fica aditado 25% do valor inicial contratado, o equivalente a R$ 300.000,00 (trezentos) mil 

reais o qual tem guarida quando da necessidade de aumento do objeto dentro do limite legal, visto a 

necessidade em prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções 

preventivas e corretivas, serviço de guincho, fornecimento de óleo, lubrificantes, pneus, peças e 

demais insumos necessários a manutenção de veículos e maquinários pertencentes à frota das 

diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Goiatuba/GO. 

 

Neste sentido, o aditamento do contrato pelo limite legal de até 25% (R$ 300.000,00 – 

trezentos mil reais) do valor contratado com a empresa VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE 

BENEFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número:03.817.702/0001-50, referente ao 

avençado no contrato nº 055/2018 (Cláusula décima segunda).   

 

 

 

    Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão        

ser alterados, com as devidas justificativas, nos 

seguintes casos: 

II - por acordo das partes: 

(...) 

§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou 

compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 

reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 

50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

 ESTADO DE GOIÁS 
 

 

 

 

Considerando que os preços licitados são compensativos e fazer uma nova licitação com 

objetivo de Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de gerenciamento 

eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas, serviço de guincho, 

fornecimento de óleo, lubrificantes, pneus, peças e demais insumos necessários a manutenção 

de veículos e maquinários pertencentes à frota das diversas Secretarias da Prefeitura 

Municipal de Goiatuba, tornará mais oneroso ao município devido à despesas com publicidade e 

outras necessária a realização do processo licitatório e ainda possíveis transtornos devido a 

interrupção dos serviços,  até que outra licitação  seja realizada 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 

Todas as despesas decorrentes do presente aditivo do contrato correrão por conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias, com seus saldos restantes: 

 

 

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 

02.02.0207.15.451.1007.2187.339039 

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 

02.02.0208.15.451.1007.2188.339039 

 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

O presente termo poderá ser rescindido caso haja interesse por ambas as partes. 

As demais cláusulas permanecerão inalteradas. 

 

Goiatuba - GO, 04 de Outubro de 2021. 

 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

GILSON ROSA BATISTA  

Gestor Municipal 

CONTRATANTE 

  

 

VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍCIOS LTDA  

CNPJ Nº:03.817.702/0001-50 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1ª ________________________________ 

CPF: 

2ª ________________________________      

CPF: 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

 ESTADO DE GOIÁS 
 

 

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO/QUANTITATIVO 25 % VALOR AO 

CONTRATO DE Nº055/2018. 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO, inscrita no CNPJ nº 

01.753.722/0001-80, sediada a Rua São Francisco nº 570 - centro, Goiatuba/GO. 

 

CONTRATADO: VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍCIOS LTDA, INSCRITA 

NO CNPJNº: 03.817.702/0001-50, com sede na Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº: 839, centro, 

Rio Verde/GO, neste ato representada pelo seu sócio Sr. DÁRIO DA COSTA BARBOSA 

JÚNIOR, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Filadelfo Cruvinel nº 267, 

Residencial Araguaia, Rio  Verde/GO, portador do CPF n. º 236.491.001-34 e da Carteira de 

Identidade n.º 750371 2ª Via SPTC/GO. 

 

OBJETO: Fica aditado 25% do valor inicial contratado, o equivalente a R$ 300.000,00 

(trezentos) mil reais o qual tem guarida quando da necessidade de aumento do objeto dentro do 

limite legal, visto a necessidade em prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle 

de manutenções preventivas e corretivas, serviço de guincho, fornecimento de óleo, 

lubrificantes, pneus, peças e demais insumos necessários a manutenção de veículos e 

maquinários pertencentes à frota das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de 

Goiatuba/GO. 

 

Neste sentido, o aditamento do contrato pelo limite legal de até 25% (R$ 300.000,00 – 

trezentos mil reais) do valor contratado com a empresa VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE 

BENEFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número:03.817.702/0001-50, referente ao 

avençado no contrato nº 055/2018 (Cláusula décima segunda).   

VIGÊNCIA:  De: 04/10/2021        Até: 31/12/2021 

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da 

apresentação da nota fiscal que deverá ser eletrônica e indicar o número do banco, agência e conta 

corrente, para emissão da respectiva ordem bancária de pagamento. A nota fiscal/fatura deverá ser 

emitida, mensalmente, considerando os reembolsos das aquisições e dos serviços realizados, bem 

como o valor da taxa de administração, relativos ao primeiro até o último dia do mês a que a nota 

fiscal/fatura se referir. 

 

Goiatuba - GO, 04 de Outubro de 2021. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

GILSON ROSA BATISTA  

Gestor Municipal 

Contratante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

 ESTADO DE GOIÁS 
 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO 

QUANTITATIVO DE 25% VALOR DO CONTRATO Nº 055/2018, firmado entre a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO e a empresa VOLUS TECNOLOGIA E 

GESTAO DE BENEFÍCIOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O 

NÚMERO:03.817.702/0001-50, com sede na Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº: 839, centro, Rio 

Verde/GO, foi publicado em local de costume, neste ato representada pelo seu sócio Sr. DÁRIO DA 

COSTA BARBOSA JÚNIOR, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua 

Filadelfo Cruvinel nº 267, Residencial Araguaia, Rio  Verde/GO, portador do CPF n. º 236.491.001-

34 e da Carteira de Identidade n.º 750371 2ª Via SPTC/GO. 

 

 

 

Goiatuba - GO, 04 de Outubro de 2021. 

 

 

 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

GILSON ROSA BATISTA  

Gestor Municipal 

Contratante 

 


