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I °TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAO DE SERV(OS — CPS N°. 065/2021 

CONTRATO DE GESTAO N°. 08/2021-SESIGO 
ASSESSORIA NA ELABORAcAO DE PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAcAO DE 

P ESSOAL 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DL SERVIçOS ESPt.CIAUZADOS — PGSE, pessoa 
juridica de direito privado na forma de associaço civil sem fins lucrativos, qualificada como 
Organizacào Social de Saüde no Estado de Goiás através do Decreto Estadual n2. 9.758 de 30 
de novembro de 2020, inscrita no CNPJ/MF n2. 18.176.322/0001-51, corn sede na Rua Avelino 
de Faria, n. 200, Setor Central, Rio Verde-GO, CEP 75.901-140, neste ato representado por 
seu Diretor Presidente e Superintendente Geral EDUARDO PEREIRA RIBEIRO, conforme 
disposicöes estatutárias da entidade, doravante denominado "CONTRATANTE" ou "IPGSE". 

CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurIdica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF n2. 05.253.287/0001-85, sediada na rua 217 n2  728, Quadra 47, Lote 11, 
Setor Universitário, Goiânia - Goiás, CEP 74.603-090, neste ato representado por seu sócio 
DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA, brasileiro, contador, regularmente inscrito no CPF 
n. 381.519.951-49 e Cl n. 11.745-CRC/GO, residente e domiciliada no municIplo de Goiânia 
- Goiás, a seguir denominada "CONTRATADA". 

Pelo presente instrumetito, as partes acima qualificadas tern entre si justas e acertadas a 
presente TERMO ADITIVO, que se regerá pelas clàusulas e condicöes seguintes. 

1. As partes acima qualificadas firmaram, em 03 de maio de 2021, instruriiento contratual 
para execuco serviços de assessoria de elaboraçào de processo seletivo de contrataçäo de 
pessoal, visando atender as necessidades do Hospital Estadual de Urgências da Regio 
Sudoeste Dr. Albanir Faleiros Machado (HURSO), cuja gestho, operacionalizaço e execucào 
so de responsabilidade do contratante, conforme Contrato de Gestho n2. 08/2021-SES/GO 
firmado corn o Estado de Goiás, par interrnédio da Secretaria de Estado de Sade. 

2. A Contratada prestou a serviço e a processo seletivo n. 001/2021 para reeiCutamerlto  e 
seleçäo de pessoal foi realizado no perlodo de 24/05/2021 a 16/06/2021, mas coma todas as 
vagas ofertadas para contrataço imediata no foram cumpridas, as partes pactuam a 
presente termo aditivo para reaIizaco do nova processo seletivo n2. 002/2021. 

3. 0 valor Onico pelos serviços, objeto deste termo aditivo, alcança R$ 8.500,00 (alto mil e 
quinhentos reals), referente ao limite previsto em Regulamento de 25% do contrato original, 
a ser pago após a realizaço dos serviços, mediante apresentaçäo da nota fiscal, relatório de 
execuço e relaço final de aprovados, no prazo de ate 05 (cinco) dias. 
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4. 	Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condiçóes do instrumento contrat 
alterado, as quais devero ser observadas durante o cumprimento do objeto deste ad 

Para firmeza e como prova de haver entre si, justos e avencados, e depots de lido e achado 
conforme, as partes assinam a presente Termo Aditivo contratual, em 02 (duas) vias de igual 
tear e forma, e subscritas também par 02 (cluas) testemunhas, 

Rio Verde (GO), 28 de junho de 2021. 

Assinado de forma 
digital por EDUARDO 
PEREIRA 
RIBEIRO:484680881 53 
Dados: 2021.06.29 
08:44:18 -0300 

Assinado de forma 
DIRCEU JULIO digital porDIRCEU 
DE CANTUARIA JULIO DE CANTUARIA 

ALMEIDA:381 5199514 
ALMEIDA:3815 9 

1995149 	Dados: 2021.06.29 
10:37:33 -0300 

RIBEIRO:4846 

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO 	 DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA 
IPGSE 
	

CONTSERVS GESTAO CONTABIL E 
CONTRATANTE 
	

EMPRESARIAL LTDA 
CO NTRATA DA 

l'estemunha 1: 

Nome I CPF: ck- 

Testemunha  2.: 

Nome I CPF:  51-9. 294/.. 29/ - 
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