
 

 

 

 

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 024/2019 (PRAZO) 

 

 

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 FERREIRA & NETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ nº 

19.859.112/0001-20, estabelecida na Rua 107, nº 339, Setor Sul, CEP: 74080-200, Goiânia/GO, 

inscrita na OAB/GO sob o n.º 1425, representada por meio de seu sócio administrador PIETRO JOSÉ 

NETTO GONÇALVES, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n.º 022.146.901-07 e OAB nº: 32.064, 

doravante denominada CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

Fica prorrogado o prazo de vigência do dia 18/03/2020 até 31/12/2020 referente ao CONTRATO 

Nº:024/2019 tendo como objeto a Contratação dos serviços profissionais, com vista à prestação de 

serviços de assessoria e consultoria especializada na área tributária e de apoio administrativo à 

Secretaria de Finanças, voltada exclusivamente aos impostos Municipais IPTU, ITBI, Taxas, ITR e 

atividades de cobrança de tributos na fase extrajudicial, e no desenvolvimento de políticas de 

cobrança de créditos inscritos ou não em dívida ativa. 

 
a) Levantamento inicial de todo arcabouço da legislação tributária, objetivando estudo 

revisional e promovendo novas disposições ao seu aperfeiçoamento; 
b) Desenvolver e estruturar o órgão da administração tributária municipal para que haja 

qualidade na cobrança dos débitos inscritos em Dívida Ativa; 



 

 

c) Diagnóstico da dívida, visando relacionar todos os maiores devedores que estão em 
Dívida Ativa, relacionar todos os contribuintes que estão com execuções fiscais em 
andamento, e àqueles que já foram pagos, enviar para o arquivamento; 

d)  Relacionar os débitos ainda não inscritos, e auxiliar os fiscais para que possam lançar 
os débitos; 

e) Assessoria nas elaborações de notificações judiciais e extrajudiciais; 
f) Promover acordos no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca 

ou, se não instalado, celebrar com o Tribunal de Justiça de Goiás convênio para 
instalação, buscando, se o caso, apoio de universidades e instituições de ensino;  

g) Aplicação de medidas facilitadoras, para o exercício de cobrança; 
h) Aplicação de métodos que propiciam o aumento da arrecadação pelas vantagens 

inerentes ao programa de parcelamento; 
i) Auxiliar na sistemática de otimização da cobrança dos créditos municipais e possibilitar 

a redução do montante inscrito a esse título, e em casos auxiliar nos protestos de 
certidão da dívida ativa; 

j) Identificar a ocorrência de fatos extintivos ou impeditivos da cobrança, os débitos não 
exigíveis auxiliando órgão à cancelar ou, suspender a exigibilidade do crédito; 

k) Assessoria no cadastro e no fluxo de informações entre o órgão arrecadador e o órgão 
encarregado da cobrança administrativa ou judicial;  

l) Identificar todas as cobranças e após relacioná-las para que as Procuradorias juntem 
em uma só, sempre que possível, como forma de prestigiar a eficiência administrativa e 
processual e assegurar tratamento uniforme e célere para a satisfação da dívida ativa; 

m) Assessoria quanto os processos em execução de processos antieconômicos, paralisados 
ou fadados ao insucesso. 

n) Atualizar  
o) Revalidação do Convênio conforme Instrução Normativa da Receita Federal nº 

1640/2016; 
p) Coordenar e acompanhar a avaliação do Valor Terra Nua – VTN, para efeito de 

atualização da pauta de valores do Imposto Territorial Rural – ITR em cumprimento as 
metas estipuladas pelo Convênio firmado entre a Receita Federal e o Município; 

q) Informar aos contribuintes e sindicatos o Valor da Terra Nua atualizado; 
r) Treinamento e habilitação de servidores; 

Fiscalização da Malha, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de advindo 

de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

 

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 FINANÇAS 
02. 0202.04.129.0053.2021 -33.90.39 

 
 

 



 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
Fica como fiscal do presente instrumento contratual o Sr.JOÃO BATISTA 

BORGES, diretor da Divisão de Arrecadação do Município. 
 

CLÁUSULA QUINTA 

 

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

As demais cláusulas permanecerão inalteradas. 

 

 

Goiatuba - GO, 16 de março de 2020. 

 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA  

Gestor Municipal 
Contratante 

 

 
 
 

FERREIRA & NETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 CNPJ nº 19.859.112/0001-20 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 

1ª ________________________________ 

CPF: 

2ª ________________________________      

CPF: 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 024/2019 (PRAZO) 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ nº 

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

 

CONTRATADO: FERREIRA & NETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ nº 

19.859.112/0001-20, estabelecida na Rua 107, nº 339, Setor Sul, CEP: 74080-200, Goiânia/GO. 

 

OBJETO: contratação dos serviços profissionais, com vista à prestação de serviços de 
assessoria e consultoria especializada na área tributária e de apoio administrativo à Secretaria de 
Finanças, voltada exclusivamente aos impostos Municipais IPTU, ITBI, Taxas, ITR e atividades de 
cobrança de tributos na fase extrajudicial, e no desenvolvimento de políticas de cobrança de 
créditos inscritos ou não em dívida ativa. 

 
a) Levantamento inicial de todo arcabouço da legislação tributária, objetivando estudo 

revisional e promovendo novas disposições ao seu aperfeiçoamento; 
b) Desenvolver e estruturar o órgão da administração tributária municipal para que haja 

qualidade na cobrança dos débitos inscritos em Dívida Ativa; 
c) Diagnóstico da dívida, visando relacionar todos os maiores devedores que estão em 

Dívida Ativa, relacionar todos os contribuintes que estão com execuções fiscais em 
andamento, e àqueles que já foram pagos, enviar para o arquivamento; 

d)  Relacionar os débitos ainda não inscritos, e auxiliar os fiscais para que possam lançar 
os débitos; 

e) Assessoria nas elaborações de notificações judiciais e extrajudiciais; 
f) Promover acordos no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca 

ou, se não instalado, celebrar com o Tribunal de Justiça de Goiás convênio para 
instalação, buscando, se o caso, apoio de universidades e instituições de ensino;  

g) Aplicação de medidas facilitadoras, para o exercício de cobrança; 
h) Aplicação de métodos que propiciam o aumento da arrecadação pelas vantagens 

inerentes ao programa de parcelamento; 
i) Auxiliar na sistemática de otimização da cobrança dos créditos municipais e possibilitar 

a redução do montante inscrito a esse título, e em casos auxiliar nos protestos de 
certidão da dívida ativa; 

j) Identificar a ocorrência de fatos extintivos ou impeditivos da cobrança, os débitos não 
exigíveis auxiliando órgão à cancelar ou, suspender a exigibilidade do crédito; 

k) Assessoria no cadastro e no fluxo de informações entre o órgão arrecadador e o órgão 
encarregado da cobrança administrativa ou judicial;  

l) Identificar todas as cobranças e após relacioná-las para que as Procuradorias juntem 
em uma só, sempre que possível, como forma de prestigiar a eficiência administrativa e 
processual e assegurar tratamento uniforme e célere para a satisfação da dívida ativa; 

m) Assessoria quanto os processos em execução de processos antieconômicos, paralisados 
ou fadados ao insucesso. 

n) Atualizar  



 

 

o) Revalidação do Convênio conforme Instrução Normativa da Receita Federal nº 
1640/2016; 

p) Coordenar e acompanhar a avaliação do Valor Terra Nua – VTN, para efeito de 
atualização da pauta de valores do Imposto Territorial Rural – ITR em cumprimento as 
metas estipuladas pelo Convênio firmado entre a Receita Federal e o Município; 

q) Informar aos contribuintes e sindicatos o Valor da Terra Nua atualizado; 
r) Treinamento e habilitação de servidores; 
s) Fiscalização da Malha, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo 

de Referência, advindo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

 

VIGÊNCIA:  De: 18/03/2020        Até: 31/12/2020 

 

 

Goiatuba - GO, 16 de março de 2020. 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

GILSON ROSA BATISTA  
Gestor Municipal 

Contratante 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO 

CONTRATO Nº 024/2019  (PRAZO), firmado entre 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, 

Goiatuba/GO e a empresa  FERREIRA & NETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ nº 

19.859.112/0001-20, estabelecida na Rua 107, nº 339, Setor Sul, CEP: 74080-200, Goiânia/GO, foi 

publicado em local de costume. 

 

Goiatuba - GO, 16 de março de 2020. 

 

 

 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

GILSON ROSA BATISTA  
Gestor Municipal 

Contratante 
 


