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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

itrumenfQ entre em cantata com a Ouyfd( de Combate à Corrupção. no tule/one 0800-6449060
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Processo n' 00071-0000 1 759/20 1 8-68

'ES

1.1 - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEAVA/DF. doravante denominada CONTRATANTE, cona sede no SIA Sul Quadra l0/05, CNPJ/MF ne
00.314.310/0001-80. representada neste ata pelo seu Presidente Sr. ONELIO ALVES TELAS, brasileiro. administrador RG n9 2.646.331 IFP/RJ e inscrito na CPF sob
o ng 3S2.460.497-87, CRA-DF ng O11.231, e de outro lado, como CONTRATADO, METROPOLES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI. CNPJ ng

07.843.902/0001-39, com sede comercial em SRTVN, quadra 701, conjunto C, ng 124, sala S14, Bloco A, Asa Norte, Brasília - DF, CEP nP 70.719-903. representada
neste ato por FOBIA MARQUES BRAÇA, brasileira, separada judicialmente, contadora, portadora da carteira de identidade nP 013977/0-1 CRC/DF. CPF/MF ng
579.905.061-49, com residência e domicílio em CSB OS, LOTE 01, apto 701, Taguaünga Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP n9 72.01S-545, resolvem firmar o
presente termo aditivo ao contrato administrativa 03/2019, o qual se regerá mediante as seguintes cláusulas
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2.1.Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato ne 03/2019 por 12 (doze) meses a contar de 27 de março de 2020
a 26 de março de 2021. último termo final relatixro à vigência contratual, o contrato originário firmado entre CEASA/DF e a METRÓPOLES SOLUÇÕES

EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI, empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Auditoria Independente, com escapo fiscal, contábil,
financeiro, administrativo e de recursos humanos, com emissão de parecer de auditoria das demonstrações contábeis e financeiras
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3.1. O valor total para a prorrogação do prazo de vigência contratual será de R$ 7,300,00 (sete mil e trezentos reais), conforme disposto na Proposta da
contratada id Sei(36071768) a ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente, enquanto as parcelas remanescentes serão
custeadas à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s)

(:l.AI JSI ÍLA OLr,\ liT/\ .4NtENT.ÁRIA

CLÁUSULA TERCEIRA - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentárta

Nota de empenho íi' 2020NE000104.

1 - Unidade Orçamentária: 14.202;

11 -- Fonte de Recursos: SI -- Recursos Próprios;

111 - Programa de Trabalho: 20.122.8201.2885.0005;

IV - Projeto/Aüvidade/Denominação: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

V - Grupo de Despesa: 33;

VI -- Esfera: 4.

PARAGR.'L}'O l,ÚNICO -- O empenho inicial é de RS 7.30t),00 (sete mil c trezentos i'cais). cona'ormc Nota clc hnpenho n
clc 2020. na modalidade GI,OB/\l.

202NE000104, emitida em ll dc março
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5.1. A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do Instrumento pela CEASA/DF, na Imprensa OHcial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao
de sua assinatura. para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei n9 8.666/1993 c/c art. 6' da Lei 13.303/16
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