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JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificatrva para confecÇáo do TERCETRo rERMo ADrrvo, para prorrogar o
prazo de vigência ao Contrato sob no 20170223

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimenta_lo, venho através do presente, justificar a
confecção do Terceiro Termo Aditivo ao contrato de Locaçáo sob no 20170223, formalizado
entre o FUNDo MUNIC|PAL DE SAUDE DE trAtruBA e a sra. IvlARtA HosANA DA SILVA
AMARAL, que tem como objeto a rocação do imóver, rocarizado na Rua Décima, s/no, bairro
da Floresta, de propriedade desta,
Psicossocial - CAPS ll.

para funcionamento do Centro de Atendimento

O referido contrato tem seu prazo de vigência de 09 (nove) meses, sendo
que se encerrar em 30 de setembro de 2018 entretanto, referido prazo poderá ser
prorrogado por igual período, se houver entendimento prévro entre as partes, conforme
determina a Cláusula Quinta e parágrafo Unico do contrato em questão.

No presente caso, há interesse de ambas as partes na manutenção do
contrato mencionado, razáo pera quar é que se apresenta a presente justificativa para que
seja prorrogado o prazo de vigência por mais 09 (nove) meses, ou seja, até a data de 30 de
iunho de 2019.

Que, em consulta com a Locadora Sra. Maria Hosana, ora proprietária do
imóvel, esta manifestou o interesse em manter Locação de seu imóvel, com concordâncra
expressa da mesma (documento anexo), náo requerendo correÇão do varor do aruguer.

Assim, apresenta-se a seguir as razões que reva a entender ser viáver e
justificável a prorrogação da vigência do supracitado contrato.

mrnlmizaria custo
a) A continuidade na Locação do lmóvel, objeto do ContÍato em questâo,
, vez que os servidores já estão famiriarizados com o ambiente. evitando

inadaptações que poderiam gerar custos, pois neste Municí de ltaituba/PA, ainda náo há
um espaÇo próprio para o funcionamento do CApS ll;

Av. Marechal Rondon, s/n - Bairo Boa Esperança -Telefax: (93) 35 lg-2002 C EI': 681 8l-0
- E-mail: semsa@itaituba.pa.gov.br ,'iantax.prado (Aitairuba.D a. qov.br

aituba - Parii



-

;=ãõDE. PüãL'cÂ cou ouÂLr iF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde

b) Permite a continuidade do trabalho desenvolvido pelo CAPS ll, sem

tumulto dos serviÇos, porque não implica em mudanças estruturais;

c) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, inciso ll, da Lei 8.666/93, prevê que

o prazo de duração dos contratos de natuÍeza continuada, como é o caso da contratada

podem chegar a 60 (sessenta) meses. Com a nova vigência do contrato em questão,

somaria apenas 27 (vinte e sete) meses, ou seja, sua prorrogaçâo estaria amparada pelo

dispositivo legal já mencionado.

Assim sendo, solicita-se a Vossa Senhoria que autorize a prorrogaçáo do

prazo contratual conforme proposto.

Ou seja, ao recebimento deste ofício solicita-se a avaliação do processo

anexo, com emissão de parecer administrativo proferido por esta Diretoria, para que, ao fim,

se.ia ratiÍicado, e, consequentemente seja determinada a elaboração do TERCEIRO TERMO

ADITIVO ao Contrato sob no 20170223, para prorrogaçáo da data de vigência para o dia 30

de iunho de 20í 9.

E a just cativa

Na oportu ade, renovamos protestos de consideraÇão e apreço

Atenciosame

tódio
Secretário Ítilunicipa I de Saúde

Decreto lt/unicip al 00812017
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TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Eu,MARIAHOSANADASILVAAMARAL,bTasileiTa'portadoradaClRG

sob no 6054771 PC/PA, inscrita no cPF sob no 268.987 132-72, residente e domiciliada na

cidadedesantarém-PA,naAvenidaMarajoara,59,BairroAeroportoVelho,naqualidade

de Locadora do imóvel descrito no Contrato sob no 20í70223, formalizado com o FUNDo

MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA, estou ciente que será necessário à elaboração do

TERCEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato em questão, para que seja garantida a Locação

do imóvel por igual período, ou seja, por mais 09 (nove) meses,.iá que ambas as partes'

manifestamos interesse em continuar com a vigência do Contrato'

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

Itaituba, Sr. lamax Prado Custódio, concordo com manutenção do valor do aluguel já

acordado no Contrato em questão.

PorSerexpressãodeverdadeeparaqueproduzaoseíeitoslegaisfirmoe

assino o presente Termo de Concordância.

Itaituba - PA, 25 de setembro de 2018

MARIA HOSANA OA SILVA AMARAL
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