PRIMEIRA TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 44/2018
As partes, de um lado a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AMMVI, com
sede na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, em Blumenau (SC), inscrita no CNPJ sob no
83.779.413/0001-43, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado a CONTRATADA a empresa CONSSENTRA MEDICINA E
SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
22.487.710/0001-20, com endereço à Rua Paulo Zimmermann, 194, Centro, CEP: 89.010-170, cidade de
Blumenau/SC, neste ato representado pela Sr. EDSON PFUTZENREUTER, CPF nº 312.508.669-87,
celebrar Alteração por aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 44/2018, firmado em
19/11/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLAUSULA PRIMEIRA

1.1 O prazo de execução dos serviços e de vigência do contrato, firmados na clausula 2° ficam
prorrogados até 20/11/2020, renovando-se o seu objeto, sem prejuízo de novas alterações mediante
termo.

CLAUSULA SEGUNDA

2.1 - Pela prestação dos serviços estabelecidos neste contrato, o CONTRATANTE pagará o valor de R$
600,00 (seiscentos reais) a CONTRATADA, da seguinte forma: 50 % no prazo de até cinco dias uteis
após a assinatura deste termo e 50 % no prazo de até 5 dias uteis da entrega dos laudos.
2.2 – Além do valor fixo, estabelecido no item anterior, o CONTRATANTE pagará, também, os valores
unitários de R$ 30,00 (trinta reais) por exame clinico ocupacional, R$ 20,00 (vinte reais) por exame de
audiometria, R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por exame de espirometria, R$ 30,00 (trinta reais) por exame
ECG, R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por exame EEG e R$10,00 (dez reais) por exame de acuidade
visual, realizados pela CONTRATADA aos colaboradores da CONTRATANTE durante o prazo contratual.
Para a realização dos exames periódicos in company, o valor será o mesmo, desde que o número de
exames realizados não seja inferior a 21.

2.2.1 - A proposta apresentada pela CONTRATADA vincula-se integralmente ao presente contrato, dele
fazendo parte, independentemente de transcrição.

2.3 - Delegado atribuição à empregada da CONTRATANTE, LUIZA SENS WEISE, para acompanhar a
execução deste contrato, inclusive procedendo ao controle das atividades no atendimento do objeto deste
instrumento

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor
para um mesmo efeito.

Blumenau, SC, em 21 de novembro de 2019

_____________________________
CONTRATANTE
JOSÉ RAFAEL CORREA
DIRETOR EXECUTIVO - AMMVI

_____________________________
CONTRATANTE
LUIZA SENS WEISE
GESTOR DO CONTRATO

_____________________________
CONTRATADO
EDSON PFUTZENREUTER
CONSSENTRA MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO LTDA ME

