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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

Nº 017/2019 

 

 

TALITA NATACHA ARAÚJO – ME (BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA) 

 

E 

 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, 

São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial em Trindade-GO, à Rua 3, nº 281, Quadra 

04, Lote, 10, Jardim Primavera, CEP.: 75390-334 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0004-47), 

neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominado 

simplesmente “CONTRATANTE”; e, de outro lado,  

TALITA NATACHA ARAÚJO – ME (BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA), com sede na Rua 

Campos Sales, nº 147, 7º Andar, Bloco 1, Apartamento 72, Brás, São Paulo-SP, 

CEP.: 03.141-090, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.527.103/0001-28, neste ato 

representada por sua sócia, SRA. TALITA NATACHA ARAÚJO, brasileira, casada, 

gerente financeiro-administrativa, portadora da Carteira de Identidade nº 30.084.815-

8 SSP-SP, e do CPF nº 296.868.268-74, doravante denominada simplesmente 

“CONTRATADA”. 

- Considerando que a vigência do Contrato de Prestação de Serviços Gestão 

Financeira (o “Contrato”) firmado no dia 25/09/2019, tem como data de término o dia 

24/09/2020 e o interesse das Partes em renová-lo por mais 12 (doze) meses, 

contados da data de assinatura do presente Instrumento; e 
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- Considerando, ainda, que as Partes desejam, de comum acordo, em razão da 

necessidade apresentada, acrescentar ao objeto do Contrato, a partir do mês de 

outubro de 2020, os serviços de “elaboração de conjunto de informações financeiras 

ajustadas”;  

têm entre si justo e contratado firmar o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO (o “Instrumento”), conforme termos e condições a seguir especificadas.  

1.  OBJETO:   

1.1. O presente Instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do 

Contrato por mais 12 (doze) meses, contados a partir da presente data, passando 

este a viger até o dia 24 de setembro de 2021.  

1.2. Este Instrumento tem ainda por objeto o acréscimo dos serviços elaboração de 

conjunto de informações financeiras ajustadas a partir do mês de outubro de 2020, 

que serão prestados nos termos e conforme as disposições contidas no Anexo I deste 

Instrumento, que passa a integrar o Contrato para todos os fins de direito 

1.2.1. Em razão do acréscimo mencionado no item “1.2” acima, o valor da 

contraprestação mensal indicado no item 5.1” do Contrato passa a ser R$ 22.173,00 

(vinte e dois mil, cento e setenta e três reais). 

2.  DA RATIFICAÇÃO: 

2.1. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as 

demais cláusulas e condições previstas no Contrato que não tenham sido 

expressamente alteradas por este Instrumento. Em caso de divergência entre as 

disposições previstas no Contrato e neste Instrumento, prevalecerão as disposições 

contidas neste Instrumento. 

3.  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 
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3.1. Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando 

as Partes e seus sucessores ao cumprimento do mesmo. 

3.2. Não será considerada precedente, novação ou renúncia, a tolerância pelas 

Partes contratantes, quanto a eventuais concessões da outra Parte, relativamente às 

condições estabelecidas neste Instrumento. 

3.3. O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua assinatura. 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente Instrumento Contratual em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, perante as 2 (duas) testemunhas identificadas 

abaixo, para que produza os efeitos jurídicos desejados. 

Trindade, 25 de setembro de 2020. 

__________________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

__________________________________________________________________ 

TALITA NATACHA ARAÚJO – ME 

Talita Natacha Araújo 

 

Testemunhas: 

 

1) _______________________            2)__________________________ 

Nome:                    Nome:      

R.G.:                   R.G.:      

C.P.F:                   C.P.F.:      

TALITA NATACHA 
ARAUJO:0552710300
0128

Assinado de forma digital 
por TALITA NATACHA 
ARAUJO:05527103000128

ANDRE FONSECA 
LEME:27522619858

Assinado de forma digital 
por ANDRE FONSECA 
LEME:27522619858
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Anexo I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONJUNTO DE 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS AJUSTADAS:  

A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONJUNTO DE 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS AJUSTADAS CONTEMPLA AS SEGUINTES 

ATIVIDADES E ESPECIFICIDADES:  

- Planilhas BR Gaap: Elaboração, preparação de dados, análise e revisão do conjunto 

de planilhas e relatórios financeiros exigidos pelo sistema BRGaap e demais órgãos 

do Governo do Estado de Goiás, nos modelos e templates padronizados pela BR 

Gaap, conforme exemplo abaixo:  

 

- Planilha de Fluxo Bimestral MP: Elaboração, preparação de dados, concatenação 

análise e revisão dos dados gerados internamente visando atender o preenchimento 

bimestral de outras planilhas com informações financeiras e econômicas (em planilha 

excel); e 

- Planilhas Sistema Planisa: Elaboração, preparação de dados, concatenação análise 

e revisão dos dados gerados de custos solicitados pelo Sistema Planisa, que também 

deve ser adaptado para o modelo de introdução exigido pelos mesmos.  

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

A empresa a ser CONTRATADA deverá concatenar e organizar todos os dados 

provenientes dos sistemas MV, Contábil e Financeiro, organizando e ajustando-os 

aos formatos requeridos, para que as informações possam ser uploaded aos 

Sistemas BRGapp, Planisa e SES Bimestral, além das demandas pontuais 

solicitadas, tendo como ponto principal a atendimento dos prazos requeridos. 
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SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E CONCATENAÇÃO: 

A informações se originam em três sistemas computacionais diferentes, porém 

complementares, contendo informações financeiras, contábeis, de recursos 

humanos, de estoque, de inventários patrimoniais, de produção, além de outras fontes 

complementares. Organizando-as e adequando-as ao formato requerido nos 

sistemas já mencionados. As informações são geradas como arquivos .csv .pdf. e 

xlxs. 

SERVIÇOS DE AJUSTES E REORDENAÇÃO DOS DADOS: 

Na medida em que forem disponibilizados pelas respectivas áreas e concatenados, 

deverão sofrer ajustes e adequações em colunas e células, a fim de serem 

reajustados e reorganizados nos formatos exigidos pelo Sistema BRGaap. 

SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS TRABALHADOS: 

Tendo em vista que, os dados já estarão prontos, os mesmos serão avaliados de 

acordo com os dados recebidos, visando a não ocorrência de imputs errôneos que 

venham a refletir informações desencontradas, antes do lançamento nos sistemas já 

informados. 

SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DAS PLANILHAS ELABORADAS: 

As planilhas elaboradas deverão ser disponibilizadas organizadas e zipadas – 

reduzindo custos de banda e aumento de velocidade de upload e download – para os 

devidos sistemas de TI.  

QUANTIDADES ESTIMADAS: 

O volume de trabalho envolvido está estimado em aproximadamente, 15 planilhas 

para o Sistema BRGaap mensais, 18 planilhas para o Sistema Planisa mensais e 01 

planilha para a demanda SES Bimestral.  

 


