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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2015. 
 

 
 
 
 

           
 
 
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a Prefeitura Municipal de 
Braga, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 
87.613.170/0001-20, com sede na Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 602, na cidade 
de Braga, Estado do Rio Grande do Sul neste ato denominada CONTRATANTE, 
representada por seu Prefeito Municipal Senhor Luis Carlos Balestrin, Agente Político, 
brasileiro, casado, domiciliado nesta cidade de Braga/RS, à Avenida Marechal 
Floriano Peixoto, nº 41, portador da CI nº. 20419136398, inscrito no CIC sob o nº. 
523.752.420-68, e a Empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.568.077/0007-10, com firma 
estabelecida na Estrada Marciano Flores Mendonça, s/n, Passo da Capivara, na 
cidade de Santa Maria/RS, neste ato representada pelo Sr. Aureo Joaquin Mello 
Azambuja, brasileiro, casado, portador do CI nº. 1030581068, inscrito no CPF sob o 
nº. 409.134.810-68, tem ajustado o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes que em conformidade com a cláusula 
segunda do contrato nº 018/2015 datado de 08 de Abril de 2015 para a realização 
mensal de coleta, transporte, tratamento e destino final para resíduos especiais 
produzidos na unidade básica de saúde do município de Braga, será prorrogado a 
data de vigência do referido contrato passando a ter validade por mais 12 (doze) 
meses a partir de 11 de Abril de 2016. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam as partes que o valor do contrato será reajustado 
com base no IGPM acumulado de março de 2016, cujo índice corresponde a 
11,5682%. Dessa forma o valor do contrato passará de R$ 595,00 (quinhentos e 
noventa e cinco reais) mensais para R$ 663,83 (seiscentos e sessenta e três 
reais e oitenta e três centavos) mensais a partir da data de 11 de abril de 2016. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas elencadas no 
contrato nº 018/2015, firmado entre as partes na data de 08 de Abril de 2015, 
referente ao Processo Licitatório nº 019/2015, Modalidade Pregão Presencial, Tipo 
Menor Preço Global nº 011/2015. 
 
 

1º Termo Aditivo de contrato que celebram a 
Prefeitura Municipal de Braga/RS e a empresa 
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, 
datado de 08 de Abril de 2015. 
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   E, por estarem justos e acertados, as partes assinam o presente Termo Aditivo, 
em três vias, de igual teor e forma com o endosso de 02 (duas) testemunhas. 
 
 
 

 
Braga, RS, 04 de Abril de 2016. 

 
 
 
 
__________________________                          _________________________   
   LUIS CARLOS BALESTRIN                              AUREO J. MELLO AZAMBUJA 
      Prefeito Municipal                                    Representante legal da empresa 
        CONTRATANTE                      CONTRATADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
----------------------------------------         ---------------------------------------- 

  ASSINATURA               ASSINATURA 
 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------- 
       NOME              NOME 
 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------- 
  RG       RG 

 
 
 

 
 


