PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2020

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2020

Termo de contrato que entre si celebram:
1ª Contratante:
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA
CATARINA - CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito
público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede
na Rua Adolfo Konder, 33 D, bairro Jardim Itália, no Município de Chapecó, Estado de
Santa Catarina, representado pela sua Presidente, Senhora Janete Paravizi Bianchin,
doravante denominado CIS-AMOSC;
2ª Contratada:
ILLO QUIMICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
07.414.755/0001-81, situada na Rua Tancredo De Almeida Neves, 4768, Sala 01, Bairro
Sao Cristovao, CEP: 89.711-650, Cidade De Concordia /SC, representada pelo seu
representante legal, Senhor Leandro Mores, inscrito no CPF sob o nº 019.607.269-78,
doravante denominada CONTRATADA;

Considerando a solicitação do Município de Guatambu;
Considerando o interesse público envolvido;
Considerando o disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, que prevê que o
contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

RESOLVEM as partes em comum acordo celebrar o presente termo aditivo que se
regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR CONTRATUAL:
1.1. O presente termo aditivo tem por objeto aumentar em R$ 3.230,00 (três mil duzentos e trinta
reis) o valor inicial do contrato nº 03/2020, relativo a aquisição de mais 40 unidades de álcool gel
70 % (200 lts), ficando o valor final do contrato em R$ 289.085,00 ( duzentos e oitenta e nove mil
e oitenta e cinco reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem em vigor e sem alteração as demais cláusulas do contrato administrativo nº
03/2020 e suas alterações.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em
02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes
contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.
Chapecó-SC, 01 de abril de 2020.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO OESTE DE SANTA
CATARINA (CIS-AMOSC)
PRESIDENTE

ILLO QUIMICA LTDA
Leandro Mores

