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1º ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 35/2022 
 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde 
Ref: Pregão Presencial nº 03/2022  
Processo Administrativo nº 424/2022 
Homologado: 30/03/2022 
Objeto: Serviços médicos 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 

sob o nº 97.229.181/0001–64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, JOÃO 
LUIZ DOS SANTOS VARGAS, brasileiro, casado, Advogado, portador da RG nº 
3015051976 SJS/RS, CPF nº 176.930.630-72, residente e domiciliado na Rua 
Osvaldo Aranha, nº 1322, Centro, nesta cidade, doravante a seguir denominada 
CONTRATANTE, e a empresa SULZBACH & SULZBACH SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 34.324.584/0001-72, com sede na Rua Paris, nº 112, 
Bairro Jardim Europa, cidade de Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96.823-260, neste ato 
representado por seu representante legal a Srª. CAMILA GOMES CARPES, titular 
da carteira de identidade nº 1061501621 e do CPF nº 001.983.000-93, a seguir 
denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente aditivo, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais 
legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras 
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Conforme previsto no artigo 65, § 1º da Lei Federal 

8.666/93, as partes decidem realizar aditivo de 25% ao valor inicial do contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – A carga horária semanal será dobrada de 01 (um) 

médico (a) clínico-geral, passará de 20 horas semanais para 40 horas semanais, de 
segundas às sextas-feiras, em períodos de até 8 horas diárias, para atendimento 
com número ilimitado de pacientes.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Com o acréscimo de 25% no valor contratual e a 

dobra da carga horária semanal, mantém-se o valor da hora de serviço prestado, a 
razão de R$ R$ 134,06 (cento e trinta e quatro reais e seis centavos) por hora. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas e condições permanecem 
inalteradas, nos termos que não conflitem com o presente ajuste. 
  

CLÁUSULA QUARTA – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sepé, para 
dirimir quaisquer dúvidas que do presente possam surgir.  

 
E, por estarem, justos e contratados, lavrou-se o presente, em três vias de 

igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme é assinado e entregue as 
partes contratantes para que surta seus efeitos.  

 
Gabinete do Prefeito municipal, em 31 de maio de 2022. 

 
João Luiz dos Santos Vargas 

Prefeito Municipal 
Contratante 

Camila Gomes Carpes 
Sulzbach & Sulzbach Serviços Médicos Ltda 

Contratada 

Testemunhas: __________________________     ___________________________  
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