
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU 

3° TERMO ADITIVO N° 003.001/2020 AO CONTRATO DE ASSESSORIA CONTÁBIL 

Nº 001/2020 

 
Celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE 

CHAPADÃO DO CÉU e FRANCIEL 

BRAGANHOLO conforme as disposições 

seguintes: 

 
PREÂMBULO: 

I - DOS CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO 

CÉU, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 

24.859.340/0001-30, com sede administrativa na Av. Ema Q. 52 S/N, Centro, Chapadão do Céu 

– GO, neste ato representado por seu Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Sr. DIEGO RODRIGO 

FÁVERO, brasileiro, residente e domiciliado à Rua Guavira Oeste, quadra 27, lote 15, n° 44, 

Bairro Centro, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº 001165099 SSP/MS e CPF sob 

nº 999.161.341-20, doravante denominado simplesmente CÂMARA MUNICIPAL e de outro 

lado a empresa FRANCIEL BRAGANHOLO, estabelecida a rua 02, quadra 07, lote 110, S/N, 

Sala 16, Parque Solar do Agreste A, Rio Verde - GO, e cadastrada no CNPJ sob nº 

33.292.828/0001- 10, neste ato representado pelo Sr. FRANCIEL BRAGANHOLO, brasileiro, 

casado, empresário, residente e domiciliado na rua 08, quadra 08, lote 171, Bairro Parque Solar do 

Agreste na cidade de Rio Verde - GO, portador da cédula de identidade nº 3708003 DPTC/GO e 

CPF nº 936.184.411-34, ajustam o aditamento do contrato n.º 001/2020, firmado em 06 de 

janeiro de 2020 por Pregão processo n° 013/2019, regendo-se o mesmo pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

 
II - DO LOCAL E DATA: Lavrado e assinado na Câmara Municipal de 

Chapadão do Céu, aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2022. 

 
III - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo reger-se-á pelas 

disposições constantes da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, com as atualizações que lhe foram 

introduzidas, especialmente o inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e cláusula oitava do 

contrato nº 001/2020. 



 

 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
 

1.1 - Constitui o objeto deste contrato a contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de assessoria, consultoria e execução orçamentária/contábil, 

visando atender as necessidades da Câmara Municipal, conforme descrito no termo aditivo 

anexo ao contrato original e Proposta da Contratada. 

 
 

1.2 – Fica prorrogado o prazo do contrato nº 001/2020 pelo período de 12 (doze) 

meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar 

do dia 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023. 

 
1.3 – A prorrogação não causará ônus para a administração. 

 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

 
 

1.3 – Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes o valor total de R$ 

115.700,00 (cento e quinze mil e setecentos reais) para o período aditivado, dividido em 13 

(treze) parcelas de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais). 

 
1.4 – O presente aditivo justifica-se devido a necessidade de continuidade na 

prestação de serviços especificados no contrato e na cláusula primeira art. 1 supracitado, para 

atender as necessidades da Câmara Municipal. 

 
1.6 – Permanecem inalteradas as demais disposições do contrato original no que 

não tiverem sido atingidos por este aditivo. 

 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO 

 

3.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Serranópolis – GO com renúncia de  



 

 

 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões resultantes deste contrato. 

 
 

3.2 – As partes declaram estar de pleno acordo com as condições deste contrato, 

firmando-o em duas vias de igual teor e forma. 

 

 

 

 

 

 
 

         DIEGO RODRIGO FÁVERO 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

 

 

 
FRANCIEL BRAGANHOLO 

Contratada 


