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1º Termo Aditivo 2020 

Contrato 10/2019 

“Ao Contrato n.º 10/2019 para prestação de serviços 

administrativo de execução de serviços Jurídicos, 

celebrado entre o Poder Legislativo do Município de 

Nova Aurora-GO e a empresa FERNANDO CEZAR 

CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA.” 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 

no CNPJ sob o nº 03.102.736/0001-69, com sede na Rua do Comercio, nº 286, Centro, Nova Aurora – 

GO, CEP: 75.750-000, neste ato representada pelo Presidente o Sr. ODILON FERREIRA BORGES, 

portador do RG 2283591/SSP-GO e inscrito no CPF n° 471.041.201-49, residente e domiciliado nesta 

Cidade de Nova Aurora-GO, aqui chamado CONTRATANTE, e de outro lado a e de outro lado a 

Empresa FERNANDO CEZAR CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 

pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 33.053.909/0001-67 com sede na Rua Nassin Agel nº 335, 

Centro, na cidade de Catalão-GO, representado pelo advogado o Senhor FERNANDO CEZAR 

CARNEIRO, brasileiro, portador do CPF n° 883.218.351-04, RG n° 3859203 DGPCGO com inscrição 

na OAB-GO 54.139, residente e domiciliado na cidade de Nova Aurora-GO, doravante denominado 

CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contratos que será regido pelas cláusulas contatuais 

seguintes, RESOLVEM, com fundamento no inciso I, do artigo 65, da Lei Federal 8.666/93, e ainda, 

na necessidade de manter a contabilidade em pleno funcionamento, ADITAR o contrato para alterar as 

cláusulas abaixo que passarão a vigorar com a redação seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: – Fica aditada a CLÁUSULA OITAVA: O prazo para a execução dos 

serviços objeto do presente procedimento coincidirá com sua vigência, que será de 06 (seis) meses, ou 

seja, o presente contrato terá sua vigência iniciando-se na data de sua assinatura e findando-se em 31 de 

dezembro de 2019 podendo ser prorrogado nos termos deste edital, o qual passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“CLÁUSULA QUINTA: - O presente contrato terá vigência estimada de 12 (doze) 

meses, a partir do dia 01/01/2020, e encerrando-se impreterivelmente em 31/12/2020, 

podendo ser prorrogado nos termos da lei, conforme previsto na clausula sexta do 

presente contrato”. 

CLÁUSULA SEGUNDA:  – O contrato de Assessoria para elaboração, das seguintes peças e serviços 

de assessoria jurídico, nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17/03/1964, bem como as modificações 

posteriores, bem ainda nos termos da Lei Complementar n.º 101/2000, de 04/05/2000, a saber:  

a) Assessoria nos serviços administrativos de execução jurídica firmado através da tomada de Preço 

002/2019, oriunda do Processo Administrativo Licitatório nº 1283/2019, fica prorrogado até o dia 31 de 

dezembro de 2020. 

CLÁUSULA TERCEIRA: – O valor total estimado do presente aditivo contratual é de R$ 48.000,00 

(Quarenta e oito mil reais), subdivididos em 12 (doze) parcelas mensais no valor R$ 4.000,00 (quatro 

mil quinhentos reais) cada, reajustado conforme índice IGP-DI/FGV dos últimos 12 meses, 

importância está a ser saldada até o quinto dia útil do mês subsequente a realização dos serviços.  

CLÁUSULA QUARTA: – As despesas relativas ao objeto deste instrumento bem como os seus 

respectivos encargos serão efetuados nos termos e limites previstos na legislação própria, correndo no 
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presente exercício à conta das dotações orçamentárias, com indicação da classificação funcional 

programática e da categoria econômica, nos termos do artigo 55, inciso V, Lei 8.666/93. 

CLAUSULA QUINTA: – Ficam mantidas todas as condições originais pactuadas quando da celebração 

do contrato nº 10/2019 de prestação de serviços, especialmente os referentes ao objeto do contrato e as 

obrigações do contratante e do contrato e as obrigações do contratante e do contratado. 

CLÁUSULA SEXTA: – O presente aditivo é feito com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei 

8.666/93.  

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de 

igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.  

 

Nova Aurora, Estado de Goiás, em 31 de dezembro de 2019. 

 

 

Odilon Ferreira Borges 

Presidente da Câmara 

 

 

Fernando Cezar Carneiro 

Contratado 


