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20170503, para prorrogar o prazo de vigência

Senhor Diretor,

PREIT^EI]-U RA MUNICIPAL Dl' I'TAI'IUB^
Secretaria Municipal de Saútle

OFÍcIo/PRoPLAN/SEMSA N. í 43120í 9

À otReroRre DE coMpRAS _ DtcoM/JURíDtco
ILMO SENHOR DIREITOR
JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justifrcativa para Confecção do euinto

Itaituba-Pará

presente, justificar a

20170503, formalizado
a. lVlARlA GRACTNHA
riedade desta. para o

tct pio de ltaituba/PA, ajnda não há
Saú o bairro [\,4aria IVagdalena

Termo Aditivo ao Contrato sob no

lA tlut!'

Honrado em cumprimenta_lo, venho através do
Confecção do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Locação sob no
entTe o FUNDO IVUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA e a ST
LAIVEIRA, que tem como objeto a locação do imóvel de prop
funcionamento do posto de Saúde do Bairro ÍVlaria l\4agdalena

O reíerrdo contrato tem seu prazo de vigência de 05 (cinco) meses, sendoque se encerrar em 30 de aoosto de 2019, entretanto, referido prazo pode ser pror,ogac.ro
por igual período, se houver entendimento próvio entre as partes ce acordo com c Art. 52.
da Lei sob no 8 666/93, tendo em vista ao que determina a cráusura seguncia clo referrdo
Contrato.

No presente caso, há interesse de ambas as partes na manutenção do
rato mencronado, razáo pera quar é que se apresenta a presente justjíicativa para que
prorrogado o prazo de vigôncia por mais 0s (cinco) meses, ou seja, até a data de 30 de
ro de 2020.

Que, em consulta com a Locadora, ora proprietárja do imóvel, esta
manifestou o interesse em manter Locação de seu rmóver, com concordância expressa cla
mesma (documento anexo), não requerendo correção do valor do aluguel.

Cont

seja

ianei

Assim, apresenta_se a seguir as razôes que leva a entender ser vrável e
justificável a prorrogação da vigência do supracitado contrato:

a) A contínuidade na Locação do rmóver, objeto do contrato em questão,
minimizaria custo, vez que os servidores já estão familiarizados com o ambiente, evitando
inadaptaçôes que poderiam gerar custos, pois neste
um espaÇo próprio para o Íuncionamento do posto de
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b) permite a continuidade do trabarho desenvorvido pero posto de saúdeMaria lvlagdarena' sem tumurto dos serviços, porque não imprica em mudanÇas estfuturais.

c) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, inciso ll, da Lei g.666/93, prevê queo prazo de duração dos contratos de natureza continuada, como é o caso da contratada
podem chegar a 60 (sessenta) meses. como a nova vigência do contrato em questáo teria
apenas 25 (vinte e cinco) meses, ou seja, sua prorrogaÇão estaria amparacla pe10 dispositivo
legal já mencionado.

Destarte, conforme demonstrado acima, tanto às
legais autorizam o aditamento contratual. Assim sendo, solicita-se
autorize a prorrogação do prazo contratual conforme proposto

razÕes técnicas q u anto
a Vossa Senhoria que

E a justificativa

Nao
Aten

nid ade, renovamos protestos de consideração e apreÇo

stodio

crosa e

S e unicipal de Sa de
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Ou seja, ao recebimento deste oíicio so tcita se a ava|aÇáo do processo
anexo, com emissáo de parecer administrativo proferido por esta Diretoria, para que, ao frm.
seja ratificado, e, conseq uentemente seja determinada a elaboração do euARTo rERI\,lo
ADlrlvo ao contrato sob no 20170503, para prorrogaÇão da data de vigência para o dia 30
de ianeiro de 2019.

Decreto N,4unicip al 0Aü2017



Eu, MARIA GRACÍNHA LAMEIRA, brasileira, inscrita no CpF sob no205 8244.122'34, residente e domiciriada na Avenida Antão Ferreira Vare, s54, bairro Beravista, nesta cidade de rtaituba/pA, cEp: 6g. Í80-ooo; na quaridade de Locadora do imóver
descrito no contrato sob no 20í70503, formarizado com o FUNDo MUNrcrpAL DE SAUDE
DE lrAlruBA, estou ciente que será necessário à eraboração do euinto TERMO ADrrvo
ao Contrato em questão, para que seja garantida a Locação do imóvel por igual período, ou
seja, por mais 05 (cinco) meses, já que ambas as partes, manifestamos o ínteresse em

TERMO DEC rÊNc IAECoNcoRDÂN ctA

manter a contratação

eue, em acerto com representante legal do Fundo Municipal de Saúde de
Itaituba, sr. lamax prado custódio, concordo em manter o varor do aruguer, sem as devidas
correções.

Por ser expressão de verdade e para que produza os efeitos legais firmo e
assino o presente Termo de Concordância.

llaituba - PA, 01 de agosto de 20.19
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MARIA GRACINHA LAMEIRA
CPF:205.824.122-34
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