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1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE Nº 075/2019 
 

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, divorciado, 
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 - A empresa ITCO – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO CENTRO 
OESTE, inscrita no CNPJ nº:06.030.675/0001-60, situada na Avenida Anhanguera, nº 5.674, 
sala 101, setor central, Goiânia/GO, representada por seu presidente o Sr. SELOMAR CÉLIO 
BREDA, portador do RG nº: 2033835824 SJS RJ e CPF nº:459.520.000-53, doravante 
denominada CONTRATADA. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias para a 
Contratação de serviços técnicos de engenharia civil para acompanhamento de obras da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura/FNDE, desenvolver, planejar, acompanhar, 
fiscalizar, receber serviços de obras vinculadas ao FNDE, incluindo o preenchimento e 
monitoramento do SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle 
de Obras do FNDE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
do Município de Goiatuba, conforme especificações no anexo I do Termo de Referência, 
de acordo com o preceituado art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e cláusula primeira, item 
3.1 do CONTRATO Nº: 075/2019, firmado em 21 de novembro de 2019, por mais 90 
(noventa) dias, iniciando no dia 21 de novembro de 2020 e término em  21 de fevereiro de 
2021. Tal aditivo se faz indispensável considerando a necessidade da continuidade da 
prestação dos serviços de consultoria do Plano Diretor previstos no contrato nº: 075/2019. 
Vimos por meio deste solicitar aditivo de prazo de 90 (noventa) dias para a consultoria do 
Plano Diretor previstos no Contrato 075/2019. Este prazo aditivo vem em virtude do 
momento vivido no País com a Pandemia COVID 19. É notório que com este momento de 
calamidade foram necessárias várias readequações na forma de comunicação com a 
sociedade e com a equipe técnica da Prefeitura, sendo assim, ficamos impossibilitado de 
realizar as audiências públicas com a participação popular, e também, em virtude do 
período eleitoral foi necessário a paralização dos trabalhos para que uma planejamento 
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eminente técnico do Plano Diretor da Cidade não fosse afetado por discussões meramente 
políticas. Dando sentido ao exposto, solicitamos a prorrogação do contrato por mais 90 
(noventa) dias.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

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

da seguinte Dotação Orçamentária, com seus saldos restantes: 
 
 

MANUTENÇÃO DA SECRETAREIA 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, 08 de  novembro de 2020. 

 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA  

Gestor Municipal 
Contratante 

 
 

ITCO – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO CENTRO OESTE 
 CNPJ nº:06.030.675/0001-60 

 
 
Testemunhas: 
1ª ________________________________ 
CPF: 
 
2ª ________________________________      
CPF: 
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EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO DE Nº 075/2019 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO, Estado de Goiás, inscrita no 
CNPJ nº 01.753.722/0001-80, sediada a Rua São Francisco nº 570 – centro, Goiatuba/GO. 
 
CONTRATADO: A empresa ITCO – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO 
CENTRO OESTE, inscrita no CNPJ nº:06.030.675/0001-60, situada na Avenida Anhanguera, 
nº 5.674, sala 101, setor central, Goiânia/GO, representada por seu presidente o Sr. 
SELOMAR CÉLIO BREDA, portador do RG nº: 2033835824 SJS RJ e CPF nº:459.520.000-53. 
 
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias para a 
Contratação de serviços técnicos de engenharia civil para acompanhamento de obras da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura/FNDE, desenvolver, planejar, acompanhar, 
fiscalizar, receber serviços de obras vinculadas ao FNDE, incluindo o preenchimento e 
monitoramento do SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle 
de Obras do FNDE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
do Município de Goiatuba, conforme especificações no anexo I do Termo de Referência, 
de acordo com o preceituado art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e cláusula primeira, item 
3.1 do CONTRATO Nº: 075/2019, firmado em 21 de novembro de 2019, por mais 90 
(noventa) dias, iniciando no dia 21 de novembro de 2020 e término em  21 de fevereiro de 
2021. Tal aditivo se faz indispensável considerando a necessidade da continuidade da 
prestação dos serviços de consultoria do Plano Diretor previstos no contrato nº: 075/2019. 
Vimos por meio deste solicitar aditivo de prazo de 90 (noventa) dias para a consultoria do 
Plano Diretor previstos no Contrato 075/2019. Este prazo aditivo vem em virtude do 
momento vivido no País com a Pandemia COVID 19. É notório que com este momento de 
calamidade foram necessárias várias readequações na forma de comunicação com a 
sociedade e com a equipe técnica da Prefeitura, sendo assim, ficamos impossibilitado de 
realizar as audiências públicas com a participação popular, e também, em virtude do 
período eleitoral foi necessário a paralização dos trabalhos para que uma planejamento 
eminente técnico do Plano Diretor da Cidade não fosse afetado por discussões meramente 
políticas. Dando sentido ao exposto, solicitamos a prorrogação do contrato por mais 90 
(noventa) dias. 
PRAZO: 90(noventa) dias – 21/11/2020 à 21/02/2021. 
   
PAGAMENTO: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo serviço especificado na 
cláusula terceira, o valor global de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), sendo 
50% (cinquenta) por cento no início da etapa e 50 % (cinquenta) por cento após o aceite da 
etapa concluída, que será realizado de acordo com a proposta apresentada e o Termo de 
Referência anexo aos autos de nº: 2019028040. 
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O presente Contrato poderá ser acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por 
cento do valor total do contrato. 
 

 
Goiatuba - GO, 08 de novembro de 2020. 

 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA  

Gestor Municipal 
Contratante 
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DECLARAÇÃO 

 
 
 

 
Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE 
PRAZO DO CONTRATO Nº 075/2019, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIATUBA/GO, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ nº 01.753.722/0001-80, sediada a Rua 
São Francisco nº 570 – centro, Goiatuba/GO e a empresa ITCO – INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO CENTRO OESTE, inscrita no CNPJ 
nº:06.030.675/0001-60, situada na Avenida Anhanguera, nº 5.674, sala 101, setor central, 
Goiânia/GO, representada por seu presidente o Sr. SELOMAR CÉLIO BREDA, portador do 
RG nº: 2033835824 SJS RJ e CPF nº:459.520.000-53, doravante denominada CONTRATADA, 
foi publicado em local de costume. 
 
 
 
 

Goiatuba - GO, 08 de novembro de 2020. 
 

 
 
 
 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

GILSON ROSA BATISTA  
Gestor Municipal 

Contratante 
 
 


