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LOCAçÃO DE Oí {UM) IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
LOCALIZADO NA RUA OITENTA E OITO, NO 46, JARDIM
PAULISTA BAIXO, PAULISTA/PE, PABA O

FUNCIONAMENTO DA USF II- UNIDADE DE SAUDE DA
FAMÍL|A DE JAROIM PAULISTA BAIIO OUE, ENTRE Sl,
CELEERAM DE UM LADO O MUNICIPIO DO PAULISTA
E, DO OUTRO, A SRA, NANCY GOMES DE OUEIROZ,
NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

O MUNTCÍPtO DO PAULISTA, pessoa JurÍdica de direito público interno, com sede na Píaça Agamenon

Magathães, s/no, centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10 408.839/0001-17, por meio do Fundo

Muiicipat de Saúde, instituÍdo sob o CNPJ n" 09.251.1 15/0001,23, com sede à Avenida PreÍeito Geraldo
pinho Àlves, 222, Maranguape l, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do OêcÍêto Municlpal no

?0t2017, pela Secretária de Saúde, nomeada através da PoÉaria no 004/2017, Sra. Fabiana Oamo Bernart'
brasileira, divorciada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o n0 PE-CD-9160, portadora Cédula de ldentidade

n 7 032 iO4 SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o no 059.682 224-33, residente e dorniciliada na cidade de

Recife/PE, doravante denominada simPlesmente CONTRATANTE e, do ouÍo lado, a STa NANCY GOMES

DE QUE|ROZ, pessoa fisice, brasileiÍa, portadora da Cédula de ldentidade n" 2.763 930 SSP/PE, inscrita no

CPF/MF sob o n" 4O'1 401 804-00 e residente e domiciliado à Avenida José Francisco dos Sentos, n" 39'1,

pau Amarelo, Paulista/PE, doravante denomineda simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Sexto
Termo Aditivo ao contrato No 096/2014, Íeferente a locação de O'l (um) imóvel não residencial
localizado na Rua Oitenta e Oito, no 46, Jardim Paulista Baixo, Paulista/PE, para o Íuncionamento da

USF ll - Unidade de Saúds da FamÍlia de Jardim Pauliôta Baixo, em conformidade com a Lei Geral de

LicitaçÕes e Contratos, Lei no 8.666/1993, e suas posteriores alteraçóes, mediante as seguintes cláusulas e

condiçÕes.

CLÁUSULA pRIMEIRA - Considerando os motivos expostos no Ofício no 31712020 -SAF/GAB/SMS, da

Secretaria de Saúde do Paulista, que solicita e justiÍica a elaboíação do presente Termo Aditivo de

Renovação do prazo de Vigência ao Contrato n" 096/2014, reÍerente a locação de 01 (um) imóvel não

residenólal localizado na Rua Oitenta e Oito, no 46, Jardim Paulista Baixo, Paulista/PE' para o

funcionamento da USF ll - Unidade de Saúde da Família de Jardim Paulista Baixo, fica renovado o

referido instrumento contratual pelo peÍíodo de 12 (doze) mêses, contado a partir de 23 de maio de 2020 a

ZZ de maio de 2021, bem como renovado o seu valoÍ mensal de R$ 2.463,26 (dois mil quatrocentos e
sessenta e três rêais e vinte e seis centavos), perfazendo o valor total pelo perÍodo mencionado de R$

29.559,12 (vinte e nove mil e quinhôntos e cinquenta e nove Íeais e doze centavos), tendo como

fundamento suas Cláusulas Terceira e Sexta

PARÁGRAFO PRIMEIRO - ConÍorme informado no Ofício no 3'1712020 -SAF/GAB/SMS, o Termo Aditivo

de reajuste ao Contrato n" 096/2014, será requerido pela Secretaria de Saúde após a divulgação do Índice

do IGP - Iìil (FGV), oportunamente

PARÁGRAFO SEGUNDO - Conforme Cl no 1012020, da OiÍetoria de Atenção Básica, justiÍica-se a

renovação do referido instrumento, considerando a necessidade em manter em funcionamento os serviços
públicoi que visa não prejudicar o atendimento à populaçáo, uma vez que os serviços essenciais nâo podem

ser interrompidos.

CLÁUSULA SEGUNDA - Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, mediante emissão
de nota de empenho, correrão a cargo da seguinte dotaçâo oÍçementária:

Secretaria de Saúde/Fundo MunlclDal de Saúde

Nota de Empsnho n'.2020-821 (-,.
Atividade: 4503 - Manutençâo e Qualificação da Rede Blsiò? de Saúde

Elemento: 33,90.36 - Outros Serviços de ïerceiros - Pesspa Eisica
Fonte: 1214ooo0-Transferências Fundo de Recursos do SU$ {ovenienles do Govemo Federal

Valor Emlenhado: R$ 17 899,68 (dezessete mil, oitocentos e e ,ovg reals e sesserta e oíto centavos).

Praça Agamenon cEP 53 401-441
Fone 3438-3636 E-mail: oaulista(ooaulista.pe.oov br CNPJ 10.408 839/0001-17
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Parágrafo Primelro - Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, a CONTRATANTE obriga-se
a emitir o emDenho suDlementar no ExercÍcio de 2021.

GLÁUSULA TERCEIRA - IntegÍa e complementa o presente instrumento cóm todos os seus informes e
despachos o OfÍclo no 31712020 -SAFTGAB/SMS, da Secretaria de Saúde, que solicita o presente T€Ímo
Adttivo do Ronovação do Prazo de Vigência ao Contrato no 09612014, Íirmedo com a respectiva
justificativa, devidamente emitido pela Secretária de Saúde, SÍa. Fabiana Damo Bernert, paÍa produzir os
regulares efeitos legais, independente do traslado.

ct-Áusule QUARTA - Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais
cláusulas e condições do Contrato n'096/20í4, de 23 de maio de 2014, naquilo em que não conflitarem com
o oresente termo aditivo.

E por estarem assim, ,;ustas e acordadas, firmam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma
para um só efeito jurldico e leglìÍ|a presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paufista/PE, 16 de março do 2020.

Praça Agamenon lvìagalhães, s/n Centro-Paulista-PE CEP 53 401-441
Fone 3438-3636 E-mail: pgu]sle@p.alls ,gg!!bl CNPJ 10.408.839 t0001-17
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EXTRATO DO 60 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/2014

6'TERMO ADITIVO
N" CONTRATO: 096/2014
PRocESSo t tclrnrónIo No:034/2014
MODALIDADE: Dìspensa n" 0l I /2014

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: An.57, inc. tl, da lei 8.ó66lt993
CONTRATADA: NANCY GOMES DE QUEIROZ
CPFiMF: 401 .40 | .E04-00
OBJETO: Termo Aditivo de Renovação do Prazo de Vigência ao Contrato n" 096/2014, referenle a locação de 0 |

(um) imóvel não residencial localizado na Rua Oitenta e Oito, n'46, Jardjm Paulista Baixo, Paulista/PE, para o

funcionamento da USF II Unrdade de Saúde da Família de Jardim Paulista Baixo, fica renovado o referido

instrumento contratual pelo período de l? (doze) meses, contado a partir de 2l de maio de 202A a 22 de maio de

2021, bem como renovado o seu valor mensal de RS 2.463,26 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e

seis centavos), perfazendo o valor total pelo período mencionado de RS 29.559,12 (vinte e nove mil e quinhentos e

cinouenta e nove reais e doze centavos). tendo como fundamento suas CIáusulas Terceira e Sexta.

PARÁGRAFO PRtMEIRO - Conforme informado no Oflcio n" 317/2020 -SAF/GAB/SMS, o Terrno Aditivo
de reajust€ ao Contrato n'09612014, será requerido pela Secretariâ de Saúde após a divulgação do índice do

IGP - M (FGV), oportunamente.

PARÁcRAFO SEGUNDO - Conforme CI n" l0/2020, da Diretoria de Atenção Básica, justifica-se a renovação do

referido instrumento, considerando a necessidade em manÌer em funcionamento os serviços públicos que visa não

prejudicar o atendimento à população, uma vez que os serviços essenciais não podem ser interrompidos

NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-ó2 |

ATIVIDADE(S): 4503 (Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde) / ELEMENTO(S): 33 90 36 (Outros

Registros de Terceiros Pessoa Física) / FONTE: 12140000 (Transferências Fundo de Recursos do SUS

Provenientes do Govemo Federal).

TIPO DE EMPENHO: Estimativo

Paulista/PE. ló de marco de 2020.

FABIANÁ DAMO BERNART
Secretária de Saúde
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