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3% ADITIVO AO CONTRATO N 006/2017

CONTRATO DE GESTAO N 004/2017-SED

3% ADITIVO AO CONTRATO N.” 006/2017

ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS OUE ENTRE SI

CELEBRAM A CONTRATANTE, CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E

EDUCACAO CENTEDUC IFA EMPRESA CONTRATADA SOLIT — SOLUCOES EM

TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA - ME.

A CONTRATANTE, pessoa juridica de direito privado, CENTRO DE SOLUCOES EM

TECNOLOGIA E EDUCACAO CENTEDUC, associacio sem fins lucrativos, devidamente

inserita no CNPJ 22.579.469/0001-60, por meio de sua filial, inscrita no CNPJ

22.579.469/0002-40, gualificado como Organizacao Social pelo Estado de Goias pelo decreto n?

8.816/2016. localizado na Rua 101, n* 35, Od. F-17%, Lt. 03 Setor Sul, Goiania-GO, CEP 74.080-

150, neste ato representado por seu Presidente FERNANDO LANDA SOBRAL, CPI

044.414.231-59, RG 4174049 DGPC-GO, professor, natural de Goiania, casado, residente e

domiciliado nesta Capital, doravante denominado CONTRATANTE, ce a empresa SOLIT -—

SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA - ME inscrita no

CNP]/ME Sob o n.” 13.264-447/0001-10, com sede na Rua Iei c/ Av. Tapajos, Od. 03, Lote 01-07, B&B

Business, Sala 803, Ed. Inova, Vila Brasilia, Aparecida de Goiania/GO, neste ato representado pelo Sr.

ArMOURA MARTINS. brasileiro. casado, bacharel em direito, inscrito no CPE/MI sob o

o 004.923.511-71 e RG sob o n? * 4731882 DGPC/GO, doravante denominada CONTRATADA,

motivadas pela necessidade do desenvolvimento de funcionalidades do sistemas SIGA (SGA) e de

integracao ao AVAF(AVA) e desenvolvimento de 01 (um) novo Curso FaD, além do guantitauvo previsto

no contrato original € ja executado, resolvem celebrar o presente TERMO ADITUIVO AO CONTRATO,

gue se regerd pelas disposicoes € cldusulas € condicoes a seguir estabelecidas de comum acordo entre as

partes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

11. Eobjeto deste aditivo o acréscimo de 9,74%(nove virgula setenta € guatro por cento) do

valor do contrato n? 006/2017 ajustado no 2% Termo Aditivo, para atendimento as demandas para

além dos guantitativos do Termo de Referéëncia do Processo Seletivo O010/2017, justificado pela

necessidade do desenvolvimento de funcionalidades dos sistemas SIGA (SGA) e de integracao ao

AVEA (AVA), oe desenvolvimento/adeguacio de 01 (um) curso EaD, ou seja, em guantitativo

além do previsto no contrato original ja totalmente executados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS VALORES DO CONTRATO E DA FORMA DE

PAGAMENTO

2.1. Fica acrescido ao valor global do contrato n? 006/2017 ajustado no 2% Termo Aditivo em

974% (nove virgula setenta e guatro por cento), correspondente ao acréscimo de R$ 218.589,96

(duzentos € dezoito mil € guinhentos e oitenta & nove reais € noventa € seis centavos), sendo R$

199.04729 (duzentos € trinta e dois mil e guatrocentos € setenta e cinco reais € vinte € cinco

centavos), ou seja 25%(vinte e cinco por cento) dos valores dos sistemas teferentes a etapa de

servicos de manutencao, pelo desenvolvimento de funcionalidades dos sistemas SIGN e integracao

AVAL proporcionais 4 medicao, € o pagamento de RS 19.542,67 (dezenove mil € guinhentos €

guarenta e dois reais € sessenta € sete centavos) pelo desenvolvimento de 01 (um) curso EaD, ou

seja  1,72% (um virgula setenta e dois por cento) dos  valores referentes ao

desenvolvimento/adeguacio de cursos da etapa de servicos de manutencao, passando o valor do
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contrato de R$2.243.480,70 (dois milhoes e duzentos e guarenta e trés mil € guatrocentos e Oitenta

reais € setenta centavos) para R$ 2.462.070,66 (dois milhoes e guatrocentos e sessenta € dois mil €

setenta teais € sessenta € seis centavos).

2.2 N transferéncia de tecnologia prevista no Item 3.5 do Processo Seletivo NO10/2017 continua

condicionada ao cumprimento do Paragrafo Segundo do Ttem 1.1 de ambos 1? ce 2% 'Termos

Aditivos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DO CONTRATO

3.1contrato serd reajustado anualmente, tendo como base, os indices previstos e acumulados no

periodo no anual do Indice Geral de Precos de Mercado fornecido pela Vundacao Getulio Vargas

-IGPM, em caso de falta deste indice o indice gue vier a substitui-lo.

3.2. O Contrato poderd4 ser reajustado ou aditivado a gualguer tempo, em razao da necessidade ou

conveniëncia de continuacao da prestacao dos servicos, a partir de negociacio acordada entre as

partes, visando a adeguacao aos novos precos de mercado e a demonstracao analitica da variacao

dos componentes de custos do Contrato, devidamente justificada, ou com a solicitacao de mas

servicos contratados.

4. CLAUSULA OUARTA - DA RATIFICACAO

AA. Ficam ratificadas todas as demais cldusulas e condicoes do Contrato ora aditado e seus aditvos

anteriores a este, naguilo gue nao conflitarem com o presente Instrument.

5. CLAUSULA OUINTA - DA PUBLICACAO

51. Cabe A CONTRATANTE a publicacio deste Termo Aditivo conforme dispoe seu

regulamento de contratacao de bens e servicos.

6. CLAUSULA SEXTA - DO FORO

6.1. Para a solucio das guestoes resultantes da execucaodeste instrumento, fica eleito o foro de

Goiënia-GO, com renuncia Expressa a gualguer outro, por mais privilegiado gue seja ou venha a

se tOFnarT.

Para fitmeza € como prova de haver entre si, justos & avencados, € depois de lido e achado

conforme, as partes assinam o presente Contrato, em 03 (tres) vias de igual teor e forma, €

subscritas também por 02 (duas) testemunhas.

Goiania, 7 de ke de do

Pela CONTRATADA:

N A VEE) !
Wo DY SYE PRE

FERNANDO LANDA SOBRAL HENRIOUE MOURA MARTINS
CPF 044.414.231-59% CENTEDUC CPF 004.923.511-71 - SOLIT

 

Pela CONTRATANTE:

TESTEMUNHAS:

l CPE:

D. CPF:
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