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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - CPS N*002/2017

CONTRATODE GESTAO 004/2017/SED

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE

PRESTACAO DE SERVICOS N* 002/2017, FIRMADO

ENTRE O CENTEDUC - CENTRO DE SOLUCOES EM

TECNOLOGIA E EDUCACAO E A OLIVERA &

CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS S/S.

CENTEDUC - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO, pessoa

juridica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o. n”

22.579.469/0001-60, por meio de sua filial, inserita no CNPJ n” 22.579.469/0002-40,

estabelecida na Rua 101, n" 35, Od.F-17*Lt. 03 Setor Sul, Goiënia/GO, CEP 74.080-150,

neste ato representada por seu Presidente, FERNANDO LANDA SOBRAL, inscrito no CPF

004.414.231-59, portador do RG sob n* 4174049 DGPC-GO, e

OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS S/S, pessoa juridica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob ne 11.307.589/0001-91, com sede na Rua P24, n“ 366,

Setor dos Funciondrios, Goiënia/GO, neste ato representado por seu S6cio LUCIO

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA. brasileiro, casado, contador, portador de RG n"

3 230.633 2% Via DGPC/GO. devidamente inserito no CPF/MF n* 791.704.981-72 e CRC/GO

n” 013331/0-8.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima gualificadas resolvem, de comum

acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a redugêo de 25% (vinte e cinco) por cento,

do valor do contrato (fixo e varidvel), a ser aplicado com efeitos a partir 01 de junho de

2020.

1.2. O Item 6, da Cléusula Sexta, passa a ter a seguinte redag&o:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS N'“002/2017

CONTRATODE GESTÃO 004/2017/SED

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2017, FIRMADO

ENTRE O CENTEDUC - CENTRO DE SOLUÇÕES EM

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO E A OLIVEIRA &

CHAVES CONTADORES ASSOCIADOSS/S.

CENTEDUC - CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO,pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº

22.579.469/0001-60, por meio de sua filial, inscrita no CNPJ nº 22.579.469/0002-40,

estabelecida na Rua 101, nº 35, Qd.F-17º,Lt. 03 Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74.080-150,

neste ato representada por seu Presidente, FERNANDO LANDA SOBRAL, inscrito no CPF

004.414.231-59, portador do RG sob nº 4174049 DGPC-GO,e

OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOSS/S, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.307.589/0001-91, com sede na Rua P24, nº 366,

Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, neste ato representado por seu sócio LÚCIO

ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA,brasileiro, casado, contador, portador de RG nº

3.230.633 2º Via DGPC/GO,devidamente inscrito no CPF/MF nº 791.704.981-72 e CRC/GO

nº 013331/0-8.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima qualificadas resolvem, de comum

acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a redução de 25% (vinte e cinco) por cento,

do valor do contrato (fixo e variável), a ser aplicado com efeitos a partir 01 de junho de

2020.

1.2. O Item 6, da Cláusula Sexta, passa a ter a seguinte redação:
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6. O valor agui pactuado pela prestacdo de servico serd a seguinle:

e RS 6.000,00 (seis mil reais), mensais, referente aos Servicos de Contabilidade;

e R$ 6.000,00 (seis mil), anuais, referente ao Honordrio de Responsabilidade Técnica —

Balanco Anual das Declaracies;

e RS 3.750,00 (rés mil, selecentos e cinguenta reais), mensais, referente aos Servicos de

Prestacio de Contas mensais;

e R$ 3.750,00 (trés mil, selecentos e cinguenta reais), anuais, referente aos Servicos de

Prestacio de Contas anual;

e RS$ 3.750,00 (trés mil, setecentos e cinguenta reais), mensais, refente ao Servico

responsabilidade técnica de Processamento de até 30 (trinta) funciondrios, caso seja

processado acima de 30 (trinta) funciondrios serd pago o valor de R$ 28,50 (vinte e

oito reais e cinguenta centavos), porfunciondrio acrescido;

e R$ 3.750,00 (trés mil, setecenos e cinguenta reais), anuais, refente ao Servico

responsabilidade iécnica de Processamento de alé 30 (trinta) funciondrios, caso seja

processado acima de 30 (trinta) funciondrios serd pago o valor de R$ 26,50 (vinte e

oilo reais e cinguenta centavos), porfunciondrio acrescido;

e R$ 351,37 (trezentos e cinguenta e um reais e trinta e sete centavos) por Rescisdo

efetivada;

CLAUSULA SEGUNDA -DA VIGENCIA

2.1. O termo aditivo se inicia em 01 de junho de 2020 e terd duragêo de 10 (dez) meses,

facultada sua alterac&o ou prorroga€êo, mediante aditamento, em comum acordo entre as

partes, respeitadas as condicêes estabelecidas no contrato;

2.2. Em caso de prorrogag&o da vigéncia, o contrato poderd ser reajustado atraves de acordo

entre as partes, mediante termo aditivo, respeitando-se os valores € necessidade por unidade

previamente acordados e observando os principios da Administracdo Publica.

2.3. O contrato poderd ser rescindindo antes do termo final estipulado, mediante notificacao

prévia a CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO:

3.1. Permanecem inalteradas as demais condicëes e cldusulas do contrato original celebrado

em 19 de julho de 2017, nêo modificadas por este instrumento, declarando-se nesta

oportunidade a ratificacao das mesmas.
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6. O valor aqui pactuado pela prestação de serviço será a seguinte:

e R$ 6.000,00 (seis mil reais), mensais, referente aos Serviços de Contabilidade;

e R$ 6.000,00 (seis mil), anuais, referente ao Honorário de Responsabilidade Técnica —

Balanço Anual das Declarações;

e R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), mensais, referente aos Serviços de

Prestação de Contas mensais;

e R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), anuais, referente aos Serviços de

Prestação de Contas anual;

e R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), mensais, refente ao Serviço

responsabilidade técnica de Processamento de até 30 (trinta) funcionários, caso seja

processado acima de 30 (trinta) funcionários será pago o valor de R$ 28,50 (vinte e

oito reais e cinquenta centavos), porfuncionário acrescido;

e R$ 3.750,00 (três mil, setecenos e cinquenta reais), anuais, refente ao Serviço

responsabilidade técnica de Processamento de até 30 (trinta) funcionários, caso seja

processado acima de 30 (trinta) funcionários será pago o valor de R$ 28,50 (vinte e

oito reais e cinquenta centavos), porfuncionário acrescido;

e R$ 351,37 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos) por Rescisão

efetivada;

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA

2.1. O termo aditivo se inicia em 01 de junho de 2020 e terá duração de 10 (dez) meses,

facultada sua alteração ou prorrogação, mediante aditamento, em comum acordo entre as

partes, respeitadas as condições estabelecidas no contrato;

2.2. Em caso de prorrogação da vigência, o contrato poderá ser reajustado através de acordo

entre as partes, mediante termo aditivo, respeitando-se os valores e necessidade por unidade

previamente acordados e observando osprincípios da Administração Pública.

2.3. O contrato poderá ser rescindindo antes do termo final estipulado, mediante notificação

prévia à CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:

3.1. Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado

em 19 de julho de 2017, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta

oportunidade aratificação das mesmas.
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E. por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo em (02 (duas) vias de

igual teor e forma, as demais clêusulas e condicées do contrato ora aditivado permanecem

 

  

 

inalteradas.

Goiënia (GO), 20 de maio de 2020.

FERNANDO LANDA SOBRAL
CENTEDUC

CONTRATANTE

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS S/S

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: 5icovu MEUd JU AoWma. CPF “SS. Sy. 351” “S
E — 1 Es GET oo 6% ma os

) t -

Rua 101, No 289, Gd. F-17, Lt. 29, Casa 01, Setor Sul, Goiënia-GO, CEP: 74.080-150

www.centeduc.org.br

O reor gedareco É
   

E. por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, as demais cláusulas e condições do contrato ora aditivado permanecem

 

  

 

inalteradas.

Goiânia (GO), 20 de maio de 2020.

FERNANDO LMNDA SOBRAL
CENTEDUC

CONTRATANTE

LÚCIO ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA
OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS S/S

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: Sulicovu Mtia OJouna. CPE: “ISS 3) 351US
z -— a MA = pas E Ss

1 E -
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