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PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2017 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes 
 
 

1.1 CONTRATANTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE GOIATUBA GO., pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.814.099/0001-28, com sede na Rua Cândido Luiz de 
Castilho, s/nº - Praça José Neves Oliveira, Centro, GOIATUBA/GO, neste ato representada pela 
Gestora, senhora MARIA DE FÁTIMA DIAS VARGAS ALVES, residente e domiciliada na Rua 
São Paulo, nº 344, Centro, Goiatuba GO, portadora do CPF nº 282.723.401-78, neste ato 
denominado CONTRATANTE; 

 
1.2 – CONTRATADO: TRESS TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.173.331/0001-51, com sede na rua Professor Mozart Alves, 
nº.186, bairro JK, Catalão – GO, neste ato representada pela Sra. DEBORA GOMAS SALGADO, 
administradora, inscrita no CPJ nº 916.324.391-15, doravante denominado de CONTRATADO. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

Fica PRORROGADO o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias do 
contrato primitivo de nº: 005/2017, firmado em 05 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 objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para 
execução dos serviços limpeza hospitalar, incluindo toda a mão-de-obra necessária, de maneira 
imediata e emergencial, conforme detalhado no Termo de  Referência, firmado com a empresa  
TRESS TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 19.173.331/0001-51 (contrato nº: 005/2017), 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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 04.0401.10.122.0052.2501-102-33.90.39 
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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. 
 
 

          
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA - GOIÁS 

MARIA DE FATIMA DIAS VARGAS ALVES 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 
 
 

 
          

TRESS TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA.  
DEBORA GOMES SALGADO- CONTRATADO 

 
Testemunhas: 
 
1ª ________________________________ 
CPF: 
2ª ________________________________      
CPF: 
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2017 

 
 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE GOIATUBA GO., pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ nº 01.814.099/0001-28. 
 
CONTRATADO: TRESS TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 19.173.331/0001-51. 
 
 
 
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 execução dos serviços limpeza 
hospitalar, incluindo toda a mão-de-obra necessária, de maneira imediata e emergencial, conforme 
detalhado no Termo de  Referência, firmado com a empresa  TRESS TRANSPORTE E SERVIÇOS 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.173.331/0001-51. (contrato 
nº: 005/2017), 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. 
 
 

          
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA - GOIÁS 

MARIA DE FATIMA DIAS VARGAS ALVES 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

 
 
Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
005/2017, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA e a empresa TRESS 
TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
19.173.331/0001-51, foi publicado em local de costume. 
 

 
 
 

Goiatuba - GO, 31 de Março de 2017. 
 
 
 
 
 

          
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA - GOIÁS 

MARIA DE FATIMA DIAS VARGAS ALVES 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 
 

  
 
 


