
§§SCOOpl§,&

GQ9

t
pRtMErRo aDrflvo Do coNÍRATo DE pREsrAçÃo DE sERvrços quE ENÍRE

SI CELEBRAM O SERVIçO NACIONAL DÊ APRENDIZAGEM DO

coopERATtvtsMo No EsrADo DE GotÁs - sEscoop/Go E TELEFôNrca

BRASIL S.A.

o SERvIÇo NAcIoNAt DE APRENoIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE GOIÁS - SESCOOP/GO, órgâo

descentralizado, com personalidade jurídica de direito privado, instituído pelo seu Conselho Nacional nos termos da

Medida Provisória np 1715, de 03 de setembro de 1998, e suas reedições, e regulamentado pelo Decreto np 3017, de 06

de abril de 1999, é integrante do Sistema Cooperativista Nacional, inscrito no CNPI/MF sob o ne 07.012.268 /0007-92, cor,\

sede na Avenida H, esquina com Rua 14, ne 550, quadra C-9, lote 9, Setor Jardim Goiás, CEP 74.810-070, neste ato

representado por seu Superintendente,lubrair Gomes Caiado J únior, com poderes a si atribuídos pelo art. 4e da Resolução

ns 07/2018 do SESCOOP/GO (Regimento lnterno), doravânte denominado CONTRATANTE e, poÍ outío lado, TEIEFÔNICÂ

BRAStl, S,A., pessoa jurídicâ de direito privado, inscrita no CNPJ sob o ne 02.558.157/0001-62, com sede na Av. Engenheiro

Luiz Carlos Berrini, ne 1376, Cidade Monçôes, São Paulo/SP, CEP 04.571-936, neste ato representada por Carlota Braga de

Assis Lima e wellington xavier da Costa, de acordo com os poderes à si atribuídos pelo instrumento de Procurâção, datado

de 11 de dezembro de 2020, doÍavante denominada CONTRATADA, celebram o presente instrumento particular de aditivo

de contrato, nos termos dos Artigos 26 e 29 da Resolução ns 850, de 28/O2l2Ol2, públicada no oou de 26/03/2012 e de

acordo com as cláusulas e condições que seguem:

CúU5UTA PRIMEIRA OO AOITIVO

Constitui objeto deste lnstrumento a alteração de cláusula do contrato firmado entre CONTRATANTE e CONTRATADA,

decorrente do procêsso de licitação, modâlidade Pregão Eletrônico ne 001/2021.

parágrafo único - Aditivo à prestação de serviÇos de telefonia móvel e dados móveis pessoal (5MP), com disponibilizaçâo

de mais 1 (uma) unidade do item 1 (um) e 1 (uma) unidade do item 2, do Lote l, que compôem o objeto da contrataçâo

alvo do aditamento,

CLÁUSUTA SEGUNDA DO ADITIVO

Em virtude do presente aditivo, a Cláusula Quinta do contrato originário passa a ter a seguinte redação

crÁusut-A QUTNTA - oo PRÉço

o valor anual deste Contrato é de RS 12.895,20 (doze mil, oitocentos e novênta e cinco reais e vinte

centavos), cujo pagamento se Íealizará na forma discíiminada na Cláusula Sexta desse instrumeoto,

respeitàndo o valor mensal, conforme abaixo discriminado:

LOTE r - SERVrçOS DE TELEFONIA MÓVEt

h &q ;s/rp

\!ri:!]f. (lr :.lolic laçáo /11.1r2021

RS 719,101

Prestaçâo de serviços de

telefonia móvel pessoal

(SMP), com minutos

illmitados companilhados

para fixo e celular de

qualquer operadora para

09 ch ip R5 79,90

Descriçãó Quânt,
Valor Mensal

Unitário Total



5E5C§SP/6O
todo Brasil, no mínimo 10

GB dê intêrnêt para cada

chip. Acesso a Redes sociais

como Facêbôok e

lnstagíam e aplicativos de

Comunicaçâo como

Whatsapp, sem consumo

de franquiã de dados.

2

Prestação de serviços de

dados móveis pessoa!

{SMP), no mínimo 10 GB de

internet para cada chip.

Acesso a Redes sociais

como Facebook e

lnstagram e aplicâtivos de

Comunicação como

Whatsapp, sem consumo

de franquia de dados.

03 chip Rs 79,90 Rs 239,70

3

Prestação dê serviços de

teleÍonia móvel pessoal

(sMP), com minutos

ilimitados compartilhados

para fixo e celular de

qualquer operadora para

todo Bràsil.

02 chip Rs s7,90 Rs 115,80

valoÍTotalAnual: RS 12.895,20 (dore mil, oitocentos e Íroventã e ainco rêais e vinte centâvot

CúUSUtA TERCEIRA DO ADITIVO

Todâs as demais cláusulas e parágrafos do Contrato decorrente do processo de licitação, modalidade Pregão Eletrônico ne

ool/2027, qu.. não foram alteradas por este ou por outro instrumento de aditivo permanecem em vigor em sua forma

original.

E por estaíem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e Íormâ, para todos

os fins legais de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Goiániã, 17 de junho de 2021.
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SESCOOP/GO

lubrair Gomes Caiado lúnior
Superintendente
CONTRATANTE

ÍEtEFÔNICA BRASIL S.A.

Carlota Braga de Assis Lima e

Wellington Xavier da Costa

Representantes Legais

CONTRAÍADA
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Testemun has

Homero Homem Sousa Ca

CPFIMF 520.***.*'*-20

CPt lMF | 1 47.* * *.* | * -20

Gestor do Contrato

CientêemJ__J_

Luciana Pere a rtins dos Santos

CPFlMF 853.xxx.xxx'20

ciente em àLLDd_ti:L.

desullya

CPÊ 891.1* * * -87

FiscalTécn co

ciente u,nF-/Í)É/-:i L.

iele n Pereira

no
PF/MT:

tiscal AdministÍativo do Contrato

FELIPE DE
Á§inàdode tormâ

OLIVEIRA diqta poÍÊÉLrPÉ DÉ

sousA ?iffIl":9y*,,
SILVA:03687 Dàd6:zo?!.0ár7

853195
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