
 
                                                                                 

 

 

1° TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°51/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021 

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 

 
OBJETO DA ATA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL 

AQUISIÇÃO PARCELADA DE TESTES RÁPIDOS IGG/IGM E, ANTÍGENOS 

PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS SARS – Cov-2, a 

serem utilizados nas ações para prevenção, controle e contenção de riscos e agravos 

à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do contágio pelo Coronavírus 

(COVID-19) em atendimento a demanda dos municípios que fazem parte do 

Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e 

especificações constantes no presente edital, inclusive em seus anexos, notadamente 

o Anexo I que vincula o Termo de Referência. 
 

Termo de contrato que entre si celebram: 

 

1ª Contratante: 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPALDE 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, 

Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, representado por seu 

Presidente, Senhor RAFAEL CALEFFI, brasileiro, Prefeito do Município de São 

Lourenço do Oeste, portador do CPF sob o nº 0**.***.***-18, doravante 

denominado CIS-AMOSC; 

 

2ª Contratada: 

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

02.248.312/0001-44, sediado  na Rua Governador Valadares, 104, no bairro 

Chácaras Reunidas, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, 

vem por intermédio de seu representante legal, o Sr(a). ALESSANDRA 

XIMENES DE MELLO REZENDE, portador da carteira de identidade de nº 

8.**.**5 MG, do CPF nº 8**.***.**-34, doravante denominado FORNECEDOR; 

 

 

Considerando as solicitações dos Municípios consorciados ao CIS-AMOSC; 

 

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$ 130.320,00 (cento e trinta mil, 

trezentos e vinte reais) o valor inicial da Ata de Registro de Preços nº 51/2021, relativo a 

aquisição de mais 5.430 Teste para detecção rápida e quantitativa do ANTÍGENO 

nucleocapsídeo (Proteína N) do SARS-CoV-2 em amostras humanas se SWAB nasal, 

orofaringeal ou nasofaringeal. Os testes deverão ter sensibilidade acima de 90% e 

especificidade acima de 95%. A embalagem deverá conter número do registro da ANVISA, 

lote e validade. A caixa deverá vir com manual, solução diluente, cotonete para SWAB, 

tubo e cassete.  

1.2. O valor final da Ata de Registro de Preços passa a ser R$ 651.600,00 (seiscentos e cinquenta 

e um mil e seiscentos reais).  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS 

 

Permanecem em vigor e sem alteração as demais cláusulas da ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS N°51/2021. 

 

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, 18 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE DO OESTE DE SANTA 

CATARINA (CIS-AMOSC) 

PRESIDENTE 

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA  

ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE  

Fornecedor 

  

 

 

 

 

 

 

 


