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ESTADO DE GOIAS

Cdoem Municipal de Americauo do Bisil
TERMO ADITIVO N°. 001/2021

TERMO ADITIVO N 0 001/2021 AO CONTRATO No
006/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA
MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL E A
EMPRESA JR SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA, NA
FORMA OUE SE SEGUE:
DAS PARTES:

Por este instrurnento particular de contrato que entre si fazem a CAMARA MUNICIPAL DE
AMERICANO DO BRASIL, pessoa jurIdica de direito püblico interno, do Poder Legislativo
corn endereco na Rua Três Poderes, Qd. 77 Lts 16, s/n 0, Centro, nesta cidade de Americano do
Brasil - Goiás, inscrita corn o CNPJ n° 33.378.183/0001-32, neste ato representado pelo seu presidente a vereadora MarIzia Aparecida Nepomuceno Lernes dos Santos Borges, brasileira, casada,
agente püblico, portador da Cl/RG n°. 1805658- SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o no.
588.481.181-00, residente e domiciliada nesta cidade e a Ernpresa JR SERVIOS CONTABEIS S/S LTDA ,devidamente inscrito corn CNPJ n° 19.230.668/0001-53 situada na Avenida
Tocantins, no 1294, Centro Anicuns- Goiás, representado pelos sócios o Sr. João Paula Castro
Junior, brasileiro, casado, contador, portador do CPF no 491.204.091-68 CRC/GO -011699 e o Sr.
Marcos Vinicius de Castro , brasileiro, casado, contador inscrito sobro CRC no 019728/o-1-GO.e
CPF no 533.188.701-53, neste ato denominado simplesrnente CONTRATADO, aj ustam a prestaçAo de servicos técnicos, para segundo os interesses superiores e predominantes do Legislativo e
corn o viso de dotar a Câmara Municipal de Americano do Brasil, corn instrumentos capazes de
atender satisfatoriamente as necessidades de seus usuários na prestacäo de seus serviços, no ârnbito da municipalidade, na forma elaborada neste ajuste que reger-se-á pelas cláusulas e condicoes
seguintes.
OBJETO DO CONTRATO: 0 presente termo aditivo se destina para a realização de serviços
de assessoria contábeis na elaboraçäo dos balancetes mensais da Câmara Municipal de
Americano do Brasil, referente aos meses de maio a dezembro de 2021.
FUNDAMENTO: 0 presente termo aditivo tern por fundamento o contrato no 006/2021, que preye a prorrogacão nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93 e Inexigibilidade de Licitacào.
JUSTIFICATIVA: Justifica-se a prorrogacão do contrato pela necessidade da continuaçAo da
prestacão dos servicos de assessoria contábeis s na elaboracao de balancetes da Câmara Municipal
de Arnericano do Brasil.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAcAO:

1.1 - 0 presente termo aditivo tern o objetivo de alterar a cláusula sexta do contrato no.
006/2021, prorrogando seu prazo de vigéncia pelo perlodo de 12 (doze) meses, ou seja, de 01
de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
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1.2 - Fica reajustado o valor mensal do contrato de R$ 4.000,00 (quatro mil reals)
mensais, pelo Indice IGP-M acumulado de 12 meses ate novembro de 2021 (17.90%). conforme
clausula terceira deste contrato. Fincando o valor atualizado de R$ 4.716,00 (quatro mu, setecentos e dezesseis reais) mensais.
CLAUSULA SEGUNDA - DAS DIsP0sIçOEs GERAIS:
Ficam mantidas e incorporadas a este Termo Aditivo as demais cláusulas e condiçOes contidas no referido contrato prestacAo de serviços técnicos contábeis de n° 006/2021.
Deve ser realizado o empenho no valor de R$ 56.592,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reals).
Por estarem de acordo, as partes contratadas firmam o presente iiistrumento em 03 (trés)
vias, 11" presenca de duas testemunhas, infra-assinadas.
Americano do Brasil, 31 de dezembro de 2021.

MARI11A
.L.S.BORGES
PRESIDENTE DA CAMARA
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