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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, ARMAZENAMENTO 

E BAIXA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (NFE) – S/N 

 

 

MAKROSYS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 

E 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 

São partes neste Instrumento: 

 

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,  

MAKROSYS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA, detentora da marca MakroXML, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.564.914/0001-43, com 

sede na Rua BR 280, KM 236, nº 6502, Piedade, Canoinhas/SC, CEP.: 89.460-000, 

, doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”. 

- Considerando que as Partes firmaram no dia 22 de outubro de 2020 o Contrato de 

Prestação de Serviços de Cessão de Uso de Sistema de Gerenciamento, 

Armazenamento e Baixa de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) - (o “Contrato”); 

- Considerando a necessidade de se realizar upgrade do plano inicialmente 

contratado para atender a atual demanda (de emissão de 1.000 xml por mês, para 

emissão de 2.500 xml por mês); e 
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- Considerando que a CONTRATADA apresentou proposta para a realização do upgrade 

do plano, bem como que ela atende as necessidades do CONTRATANTE,    

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. Pelo presente Instrumento, as Partes realizem o upgrade do plano inicialmente 

contratado, passando a emissão de 1.000 xml por mês, para emissão de 2.500 xml 

por mês. 

1.2. Em razão da alteração mencionada no item “1.1” acima, o valor da 

contraprestação mensal devida passa a ser de R$ 120,00 (cento e vinte reais), tudo 

conforme e nos termos da Proposta Anexa, que integra o presente para todos os fins. 

2.  DA RATIFICAÇÃO: 

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

demais cláusulas e condições previstas no Contrato e em seu(s) eventual(is) 

Termo(s) Aditivo(s) que não tenham sido expressamente alteradas por este 

Instrumento. Em caso de divergência entre as disposições previstas no Contrato ou 

em seu(s) eventual(is) Termo(s) Aditivo(s) e neste Instrumento, prevalecerão as 

disposições contidas neste Instrumento. 

3.  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 

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

acordada entre as Partes). 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o 

presente Instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo 

a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e 

plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou 

certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida 

Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. Sendo certo que na (i) na hipótese de 

assinatura eletrônica deste Instrumento, ele produzirá efeitos a partir da abaixo 

mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas Partes; e (ii) na 

hipótese de assinatura na forma física, o Instrumento deverá ser entregue em 02 

(duas) vias em igual teor e valor. 

Trindade-GO, 01º de abril de 2022. 

 

______________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

_____________________________________________________________ 

MAKROSYS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 

 

Testemunhas: 

 

1) _____________________            2)________________________ 

Nome:                   Nome:      

R.G.:                   R.G.:      

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



PROP2022001183

Canoinhas, 30 de Março de 2022

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
A/C Sr(a). Luciana 

PROPOSTA COMERCIAL

Prezado(a) Luciana

     Com satisfação apresentamos proposta comercial para o fornecimento do Sistema
MAKROXML - Gestor de NFes.

     Com a certeza de que esta parceria de trabalho e o uso de nossas ferramentas
poderão auxiliar sua empresa a obter melhores resultados, colocamos nosso corpo
técnico e comercial a sua disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Alexandre Cavalcante
Suporte - MakroSys
suporte@makrosys.com.br 
(47) 3624-1304

Rodovia BR 280, KM 236, n° 6502, Bairro Piedade Canoinhas - SC
Fone:(47) 3624-1304 / 3623-1294  - www.makroxml.com.br
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1. Objetivo da Proposta

        A proposta comercial tem como objetivo apresentar o sistema MakroXML, seus recursos,
benefícios e valores, fornecendo informações para subsidiar o processo de avaliação qualitativa
do sistema.

2. Sistema MakroXML

     O principal objetivo do MakroXML é oferecer um serviço aos escritórios contábeis ou
empresas em geral, a possibilidade de baixar e gerenciar as NF-e de uma forma prática,
segura, organizada e com baixo investimento.

       Com ele a contabilidade pode baixar, sem limite de CNPJ o número de XMLs contratados
mensalmente, diretamente do SEFAZ e organizar automaticamente em pastas pré-definidas
pelo sistema local ou na nuvem. 

      Assim, por um preço fixo, os escritórios de contabilidade ou empresas em geral podem
controlar as NF-e de todos os seus clientes ou filiais independente da quantidade ou volume de
documentos, agregando assim mais um serviço de qualidade ao escritório. 

3. FUNCIONALIDADES

• Baixa e visualização de NF-e (com e sem certificado digital); 
• Sem limite de downloads tanto para N-Fe, quanto para empresas; 
• Download e organização de NF-e antigas; 
• Autenticidade Fiscal; 
• Arquivamento on-line por 6 anos das Nfes; 
• Upload de NFes antigas; 
• Agilidade no processo;  
• Sem necessidade de instalação nos computadores;  
• Acessível de qualquer máquina com acesso a internet;  
• Suporte técnico ilimitado;
• Treinamento Ilimitado;

4. FACILIDADES

• Download rápido e em lote das NF-e através do CNPJ da empresa que desejar (com e sem
certificado digital);  
• Organização das NF-e por pastas pré-definidas pelo sistema como CNPJ, ano e mês de
emissão; 
• Geração de DANFE em lote; 
• Consulta de autenticidade das notas, com relatório completo de status na Receita (individual
ou em lote); 
• Elimina o processo manual do cliente ou fornecedor enviar por email a NF-e;
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5. FUNÇÕES

• Eliminar processos manuais; 
• Baixar e visualizar as NF-e que foram emitidas para a empresa em sua totalidade, mesmo
aquelas em que o fornecedor não enviou a XML; 
• Evitar que outras pessoas ou empresas utilizem de maneira indevida o CNPJ da empresa; 
• Controlar de forma eficiente o que o novo cenário fiscal exige das empresas; 

6. Valores

       O MakroXML é comercializado no formato SaaS (Software como Serviço) e tem a seguinte
tabela de valores:

Quantidade de XMLs (mês) Valor (mensal)
100  R$ 40,00
300  R$ 50,00
500  R$ 60,00

1.000  R$ 90,00
2.500  R$ 120,00
5.000  R$ 190,00
10.000  R$ 330,00
20.000  R$ 430,00
50.000  R$ 530,00
100.000  R$ 750,00
200.000  R$ 900,00
500.000  R$ 1.300,00

1.000.000  R$ 2.000,00
        No valor estão inclusos todas as funcionalidades, atualizações e suporte do  produto  e
mais:

               • 5 Gbytes  de  Espaço (média de 350 mil XMLS) de armazenamento -  usado para guardar os
XMLs por até 6 anos;
                • Upload de notas antigas Ilimitado - pode enviar para o sistema seus XMLs antigos;
                • Baixa de Download por email - ilimitado;
                • Sem limite de CNPJ;
                • Geração de DANFes individual ou em lotes;

      O valor do Contrato de Serviços de Atualização Tecnológica é corrigido após 12 (doze) meses, de
acordo com a variação do IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
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7. Forma de Pagamento

        Primeira parcela no início da disponibilização do sistema, na assinatura do contrato.

        Demais parcelas via boleto bancário mensal.

8. Sobre a MAKROSYS

      MAKROSYS - Tecnologia de Informação fundada em 2009, atua na área de Tecnologia da
Informação, desenvolvendo sistemas específicos para o mercado brasileiro. Em seu grupo de
colaboradores, conta com uma equipe de profissionais com altos conhecimentos de tecnologia e
negócios, fornecendo para empresas, escritórios e consultorias contábeis uma solução de
auditoria, gerenciamento, controle e armazenagem de NF-e (Nota fiscal Eletrônica) e Cupons
Fiscais, tudo de acordo com as exigências da Legislação Brasileira.
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