
 

 

 

 

 

 
 

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 006/2017 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes 

 
 

1.1 - CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, sediada a Rua 
São Francisco nº 570 - Centro, devidamente inscrita no CNPJ nº 01.753.722/0001-80, 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 – CONTRATADO: SAMMA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º 
06.876.157/0001-61, com sede na Rua Professor Mozart Alves, nº 186, Bairro JK, Catalão - GO, 
representada pelo sócio proprietário Sr. JÚLIO CESAR FERREIRA, Brasileiro casado, Administrador, 
inscrito no CPF nº 812.386.061-72, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATADO(A). 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 
Fica PRORROGADO o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias do 

contrato primitivo de nº: 006/2017, firmado em 02 de Janeiro de 2017, com base no Decreto de nº: 
13.453/2017, de 31 de março de 2017, o qual “autoriza a prorrogação de prazo dos contratos 
emergenciais”, para a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
limpeza urbana nas áreas de coleta, manuseio do transporte e destinação final de resíduos 
domiciliares, comerciais e inertes, coleta e transporte dos resíduos sólidos dos serviços de 
saúde, operação e manutenção do aterro de inertes, operação e manutenção do aterro 
sanitário, varrição manual e mecânica de vias e logradouros públicos, incluindo a limpeza, 
lavagem e desodorização de feiras livres e eventos, capina, roçada e poda de árvores, pintura 
de guias e sarjetas, limpeza de boca de lobo, raspagem de meio fio e retirada de inertes, coleta 
seletiva e implantação e manutenção de conteiners, implantação, operação e manutenção de 
ecopontos, bem como a realização de educação ambiental no Município de GOIATUBA em 
todas suas frentes de maneira imediata e emergencial, fornecimento de mão-de-obra 
(funcionários para a Prefeitura de Goiatuba/GO), conforme detalhado no Termo de Referência, 
firmado com a empresa SAMMA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
número: 06.876.157/0001-61 (contrato nº: 006/2017), O presente contrato de prestação de serviços 
emergenciais é amparado no Decreto de Dispensa de Licitação de 02/01/2017, bem como o Decreto de 
nº: 13.453/2017, de 31/03/2017, que autoriza a prorrogação de prazo dos contratos emergenciais e 
dá outras providências, emitidos ambos com fundamento legal ao que determina o art. 24, inciso IV, 65 e 
seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei Federal n° 8.883/94, tendo como base 
procedimental a IN–TCM/GO n° 010/2015, bem como as cláusulas e às condições a seguir pactuadas, 
por mais 90 (noventa) dias, com vigência do dia 03 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017. 

 



 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

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

seguinte Dotação Orçamentária, com seus saldos restantes: 
 
 

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 
02.0208.15.452.0504.2067.100.33.90.39-78  

ADM.SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

02.0212.122.1005.2801.101.339039-78. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 

 
 

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

As demais cláusulas permanecerão inalteradas. 
 

 
 

Goiatuba - GO, 31 de Março de 2017. 
 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA  

Gestor Municipal 
Contratante 

 
 
 
 

SAMMA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ sob o n.º 06.876.157/0001-61 

CONTRATADA 
Testemunhas: 
 
1ª ________________________________ 
CPF: 
2ª ________________________________      
CPF: 



 

 

 

 

 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 006/2017 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
 
CONTRATADO: SAMMA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
06.876.157/0001-61. 
 
OBJETO: Fica PRORROGADO o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias do 
contrato primitivo de nº: 006/2017, firmado em 02 de Janeiro de 2017, com base no Decreto de nº: 
13.453/2017, de 31 de março de 2017, o qual “autoriza a prorrogação de prazo dos contratos 
emergenciais”, para a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
limpeza urbana nas áreas de coleta, manuseio do transporte e destinação final de resíduos 
domiciliares, comerciais e inertes, coleta e transporte dos resíduos sólidos dos serviços de 
saúde, operação e manutenção do aterro de inertes, operação e manutenção do aterro 
sanitário, varrição manual e mecânica de vias e logradouros públicos, incluindo a limpeza, 
lavagem e desodorização de feiras livres e eventos, capina, roçada e poda de árvores, pintura 
de guias e sarjetas, limpeza de boca de lobo, raspagem de meio fio e retirada de inertes, coleta 
seletiva e implantação e manutenção de conteiners, implantação, operação e manutenção de 
ecopontos, bem como a realização de educação ambiental no Município de GOIATUBA em 
todas suas frentes de maneira imediata e emergencial, fornecimento de mão-de-obra 
(funcionários para a Prefeitura de Goiatuba/GO), conforme detalhado no Termo de Referência, 
firmado com a empresa SAMMA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
número: 06.876.157/0001-61 (contrato nº: 006/2017), O presente contrato de prestação de serviços 
emergenciais é amparado no Decreto de Dispensa de Licitação de 02/01/2017, bem como o Decreto de 
nº: 13.453/2017, de 31/03/2017, que autoriza a prorrogação de prazo dos contratos emergenciais e 
dá outras providências, emitidos ambos com fundamento legal ao que determina o art. 24, inciso IV, 65 e 
seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei Federal n° 8.883/94, tendo como base 
procedimental a IN–TCM/GO n° 010/2015, bem como as cláusulas e às condições a seguir pactuadas, 
por mais 90 (noventa) dias, com vigência do dia 03 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017. 
 
PRAZO: 90 (noventa) dias  
 

De: 03/04/2017 
Ate: 30/06/2017 

   
PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de nota fiscal gerada após 
apresentação de medições vistoriadas e assinadas por pessoal habilitado pela Secretaria Municipal 
de obras. 

Goiatuba - GO, 31 de Março de 2017. 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
GILSON ROSA BATISTA  

Gestor Municipal 
Contratante 



 

 

 

 

 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

 
 

Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
006/2017, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA e a empresa SAMMA 
TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.876.157/0001-61, foi publicado 
em local de costume. 
 

 
 
 

Goiatuba - GO, 31 de Março de 2017. 
 
 
 
 
 
 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

GILSON ROSA BATISTA  
Gestor Municipal 

Contratante 

 
 


