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TERMO ADITIVO Nº. 088/2014 

 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 070/2013, 

Dispensa nº 016/2013, Processo Administrativo nº 

082/2013, que tem como objeto contratação de 

empresa para prestação de serviço de consulta 

médica especializada em Medicina do Trabalho. 

 

   O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, ente de direito público, inscrito 

no CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, João Carlos Minchillo, através do Departamento de Pessoal, 

Recursos Humanos e Treinamento, neste ato representado por sua diretora 

Srª Maria Eunice Magri Pereira Ramos, doravante denominado Contratante e 

de outro lado Med Set – Prestação de Serviço em Medicina do Trabalho 

Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 01.008.107/0001-49, representada pelo Sr. 

Dimas Carloni, doravante denominada Contratada, todos devidamente 

qualificados no contrato em epígrafe, celebram o presente termo aditivo, nas 

seguintes condições: 

Cláusula 1ª. Fundamento Legal: 

A Celebração deste termo aditivo dá-se em conformidade com a 

Cláusula 8ª do contrato original e consonância com o artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 

Cláusula 2ª. Do nº de Consultas. 

 2.1. O nº de consultas terá um acréscimo de 24,6376%, ou seja 17 

consultas, passando para 86 consultas, com um acréscimo de R$ 510,00 

(quinhentos e dez reais), perfazendo o valor total de R$2.580,00 (dois mil, 

quinhentos e oitenta reais). 

2.2. O acréscimo é devido à grande demanda de admissões e a 

conseqüente realização de exames médicos admissionais. 

 2.3. O contrato será encerrado automaticamente antes do prazo previsto 

caso sejam realizadas todas as consultas restantes. 
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Cláusula 3ª. Da Dotação Orçamentária: 

3.1. As despesas com execução do presente aditamento correrão à 

conta da seguinte dotação orçamentária do ano de 2014: 

16 – Manut. Ativ. Secretaria Prefeito – Serviços Médico-hospitalar, 

Odontológicos e Laboratoriais 

0210010412200522005 / 33903936 

Cláusula 4ª. Disposições Gerais: 

Prevalecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato 

original celebrado entre as partes. 

A vigência deste termo aditivo inicia-se a partir de sua assinatura. 

Cláusula 5ª. Publicidade: 

O presente aditamento será publicado conforme art. 95, última parte, da 

Lei Orgânica Municipal, bem como, seu extrato resumido na Imprensa Oficial, 

como condição de eficácia. 

 

 Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 

três vias do mesmo teor e para os mesmos efeitos legais. 

 

 

Guaranésia, 18 de setembro de 2014. 
 
 
 

João Carlos Minchillo 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 
 

Maria Eunice Magri Pereira Ramos 
Departamento de Pessoal, Recursos Humanos e Treinamento 

 
 
 

Dimas Carloni 
Med Set – Prestação de Serviço em Medicina do Trabalho Ltda 

Contratado                                                                                                                   
 


