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TERMO ADITIVO Nº 065/2016 

 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 061/2015, Credenciamento 

nº 001/2015, Processo Administrativo nº 074/2015, Inexigibilidade 

nº 012/2015, que tem como objeto o credenciamento de laboratório 

de análises clínicas para prestação de serviços auxiliares de 

diagnóstico em laboratório e anatomia patológica e citopatológica, 

para atender os usuários do Sistema Municipal de Saúde. 

    O Município de Guaranésia, Estado de Minas Gerais, ente de 

direito público, inscrito no CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, neste ato representado pelo 

Senhor Prefeito, João Carlos Minchillo, Gestão Administrativa 2013/2016 e o Fundo 

Municipal de Saúde, ente de direito público, inscrito no CNPJ nº. 12.356.128/0001-71, 

neste ato representado pela Gestora, Carmen Elena da Silva, doravante denominado 

Contratante e Laboratório São Francisco Ltda, neste ato representado pelo Sr. 

Alexandre Inácio Ribeiro, doravante denominado Contratado, todos devidamente 

qualificados no contrato em epígrafe, celebram o presente termo aditivo, nas seguintes 

condições: 

Cláusula 1ª. Do Fundamento Legal: 

 1.1. A Celebração deste termo aditivo dá-se em conformidade com a lei 8.666/93. 

Cláusula 2ª. Da Razão Social. 

2.1. A razão social do contratado passa a viger como: RIBEIRO & ZOBOLI LTDA-

ME, tal como constante nos documentos de habilitação apresentados para o 

credenciamento.  

2.2. Tal alteração visa corrigir um equívoco ocorrido na elaboração do contrato. 

Cláusula 3ª. Disposições Gerais: 

3.1. Prevalecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. 

3.2. A vigência deste termo aditivo dá-se a partir de 1º de abril de 2016. 

Cláusula 4ª. Publicidade: 

4.1. O extrato resumido do presente aditamento será publicado na imprensa 

oficial, como condição de eficácia, conforme § único, art. 61, da lei 8666/93. 
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 Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três 

vias do mesmo teor e para os mesmos efeitos legais. 

 

 

Guaranésia, 08 de abril de 2016. 

 

 

 

João Carlos Minchillo 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

Carmen Elena da Silva 

Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

Contratante 

 

 

 

Alexandre Inácio Ribeiro 

Laboratório São Francisco Ltda 

Prestador de serviço 

 


