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13/2021 FMS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 16/2020 FMS. 
Contrato de Prestação de Serviço.           
   
  O Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua 
São Luiz 210, inscrito no CNPJ Nº. 80.912.124/0001-82 neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Sr. VANDERLEI BONALDO, brasileiro, casado, prefeito, inscrito no CPF sob nº. 
043.822.729-80 e Carteira de Identidade nº. 4.188.341-SESPDC/SC, residente e domiciliado na Rua 
São Luis n° 1422 nesta cidade de São Miguel da Boa Vista/SC e Comarca de Maravilha/SC, 
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa CS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA, pessoa 
Jurídica de Direito Privado, estabelecida na Rua XV DE NOVEMBRO, nº. 866, Bairro LARANJEIRAS, 
no Município de MODELO - SC, inscrito no CNPJ sob nº. 35.494.537/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Paulo Sampaio Camargo, residente e domiciliada no Município de Modelo- SC, 
doravante denominado de CONTRATADA, resolvem aditar o objeto do presente, de acordo com o 
Edital do Processo Licitatório nº. 08/2020 FMS, pelas seguintes cláusulas que seguem: 
   
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. -  O presente termo aditivo tem como finalidade renovar o contrato 16/2020 FMS para mais 12 

meses, passando sua vigência para 30/09/2022. 
1.2  – Este termo de contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo no caso da vaga ser 

preenchida por concurso público.  
1.3 Os valores mensais serão reajustados conforme índice INPC acumulado dos últimos 12 meses, 

conforme previsto no contrato 16/2020 FMS. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA 
2.1 - Considerando os serviços prestados pela empresa para a municipalidade, e considerando que a 
realização de novo processo licitatório acarretaria em custos maiores para a administração, 
considerando que a população já esta habituada com o atendimento do médico fornecido pela 
referida empresa, e levando em consideração a natureza dos serviços serem de prestação 
continuada, justificamos a renovação do contrato para mais 12 meses, conforme previsto em edital e 
contrato principal. 
 
CLAUSULA TERCEIRA  
Ficam as demais clausulas e condições firmadas no contrato principal e edital, inalteradas, sendo que 
o presente termo tem vigência e produzida os efeitos legais, a partir de sua assinatura. 
 
 E por ser esta a expressão de vontade dos contratantes, assinam o presente termo, em duas 
vias de igual teor. 

 São Miguel da Boa Vista/SC, 22 de setembro de 2021. 
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Prefeito Municipal 
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