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oF Íclo/SEMSA N' 032/2020

A DIRIITORIA DE COMPRAS _ DICOM/JURiDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JoELSoN DE AGUIAII,

Assunto: .lustifloativa para Confecção do Quarto Termo Aditivo ao Contrato sob no

2Ol7O22l, para prorrogar o prazo de vigência'

Senhor Diretor,

Honradoemcumprimentá-lo,venhoatravésdopresente.justificaraConl.ecçãodo

Qtraro,l,ermoAditivoaoContratodeLocaçãosobn"20lT022,l,formalizadoentreoFLINDo
üúA'c''O', DE SAUDE DE ITAITUBA C A ST" FRANCINALVA SILVA E SILVA' qUC

tern corrro objeto o locação de imóvel para funcionamento do POSTO DE SAUDE NA

COMUNIDADE ÁCUE SRANCE.

O referido contrato tem seu Prazo de vigência de 08 (Oito) meses, sendo que se

ellcerfa] e lll ldeAbril de 2020 entretanto. rel'erido prazo pode ser prorrogado por igual

peliodo. se houYer elltendimellto prévio entre as partes. tie acordo com o Art' 57' II da Lei sob

n" 8.666/93. tendo em vista ao que clctcrmina a Clhtrsula Quinta do relêrido Contrato

No presente caso, l.rá interesse de ambas as paftes na manutenção do Contrato

mencionado, razáo pela qual é que se apresenta a presente justificativa para que se1a

prorrogado o prazo de vigência por mais 08 (oito) meses' ou seja, até a data dc 3l de

Dezemb ro de 2020.

Que, em consulta com o Sra'

manifestou o interesse em continuar locaudo o

NA COMUNTDADE ÁGUA BRANCA, COM

FITANCINALVA SILVA E SILVA, cste

imóvel onde Ítnciona o I'OSTO DE SAÚDE

concordância expressa do mesmo (documento

anexo). não requerendo correção do valor do aluguel'

Soú o ponto de vista legal, o art' 57, inciso II' da Lei 8'666/93' prevê que o prazo

de duração dos contratos de natureza continuada, como é o caso da contratada podem chegar a

60(sessento)meses.Conroanovavigênciac]ocontratoen,Iquestãoaindanãopossui60
lsess"nra; ltleses, ou seja, sua prorrogação estaria amparada pelo dispositivo legal já

rttcnc iottlil..t.

l)estarte,contbrmedenronstradoacima,tantoàsrazõestécnicasquantolegais
autorizam o aditamento contratual. Assim sendo, solicita-se a Vossa Senhoria que autorize a

plorrogação do prazo contratual contbrme proposto'

Ou seja. ao recebimento deste ofício sol icita-se a avaliação do processo anexo,

com cmissão cle parecer administrativo proferido po esta Diretoria, Para que, ao lim, seJa

ratificado, c, conseqüentemente seja determinada a elabo do Quarto TE,RMO ADITIVO
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MUNIC'PAL OE SAÚDE

SEÍúSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria MuniciPal de Saúdc

aoContratosobn.20lT022l,paraprorrogaçãodadatadevigênciaparaodia]1--r!e
bro de 2 0.

É ajustificativa.

Na oporlunidade, renovamos protestos de consideração e apreço'

Atencio

u)

Sccretário MuniciPal de Saúde

Decreto MuniciPal 008/2017 '
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TERMO DE ctÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Eu, FRANCINALVA STLVA E SILVA, brasileira, inscrito no CPF sob n"

597.784.402-63" residente e domiciliada na Avenida Maranhão, s/n' CEP:68180-000

Município de Itaituba, estado do Pará, na qualidade de_locadora de imóvel de funcionamento

do POSTO DE SAUDE NA COMLINTDADE AGUA BRANCA, conforme descrito no

Contrato sob no 20170221 . fomralizado com o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

ITAII'UBA, estou ciente que será necessário à elaboração do QUARTO TERMO ADITiV (,)

ao Contrato em questão, para que seja garantida a continuidade no aluguel, por igual período,

ou seja, por mais 08 (Oito) meses, já que ambas as partes, manifestarnos interesse em

continuar com a Contratação.

Que, em acerto com representante legal do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba,

sr. Iamax Prado custódio, concordo em manter o valor do aluguel do imóvel, sem as devidas

correções.

por ser expressão de verdade e para que produza os eleitos legais firmo e assino o

prcsente I ermo de Concordância.

Iraituba - PA, l2 de Março de 2020.

FRANCINALVA SILVA E SILVA

CPF : 591 .184.402-63
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