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9' TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO '18112011 DE
loclçÃo oe ruóvel struADo A RUA BoA vlsrA, No

s31, cHÃ DA MANGABEIRA, TABAJARA, PAULISTA/PE,
poR soLtcreçÃo Do FUNDo MUNtctpAL DE SAUDE,
pARA FUNcToNAMENTo DA uNrDADe oe saúoe oR
rluitte oe cxÃ DA MANGABETRA, euE, ENTRE st,
CELEBRAM DE UM LADO O ITIUI.IICIPIO DO PAULISTA
E, Do ourRo, A sRA. MARIA .tosÉ coNçALVES DE
FARIAS, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

O n,lUrutCiplo DO PAULISTA, pessoa jurÍdica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon
Magalhães, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito nc CNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-17, por meio do Fundo
Municipal de Saúde, instituído sob o CNPJ n" 09.251 .11510001-23, com sede à Avenida Prefeito Geraldo Pinho
Alves, 222, Maranguape l, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do Decreto Municipal no 2Q12017, pela
Secretária de Saúde, nomeado através da Portaria no 00412017, Sra. Fabiana Damo Bernart, brasileira,
divorciada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o no PE-CD-9160, portadora Cédula de ldentidade no 7.Q32.504
SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o no 059 682.224-33, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, doravante
denominado simplesmente GONTRATANTE e, do outro, a empresa, Maria José Gonçalves de Farias, brasileira,
portadora da Cédula de ldentidade no 411.672 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o no 062.623.094-20, residente e
domicili'da à Rua Maria Ramos, no 116 A, Bairro Novo, Olinda/PE, doravante denominado simplesmente
CONTRATADA, celebram o presente Nono Termo Aditivo ao Contrato de locação de imóvel situado à Rua Boa
Vista, n0 531, Chã da Mangabeira, Tabajara, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para
funcioqamento da Llnidade de Saúde da FamÍlia de Chã da Mangabeira, regido pelas normas constantes na Lei ,to

I 666/93 e suas posteriores alteraçÕes, mediante as seguintes cláusulas e condiçôes:

CLI'-.rüLA PRIMEIRA - Considerando os motivos expostos no Ofício no '1582t2019 - SAF/GAB/SMS, da
Secretaria de Sa'-rde do Município dc.r Pau!ista que solicita e justifica a elaboração do presente Termo Aditivo de
Renovação de (prazo e valor), fica renovado o referido instrumento contratual por um perÍodo de 12 (doze)
meses com vigência a partir de 01 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, bem como renovado o seu
valor, corresponden.lo à importância mensal de R$ 659,90 (seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa
centavos), p'rrfazencj: o valor total pelo período mencionado de R$ 7.918,80 (sete mil novecentos e dezoito
reais e oitenta centavos), tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sexta

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Justifica-se de acordo com a Cl n' 537/2019-DAB (Diretoria de Atenção Básica),
pela necess,"lade de continuar o atendimento a comunidade através dos serviços de saúde oÍertados pelas
Unidades de Saúde da famÍlia, tendo essas equipes cobertura de 13.567 munícipes. Considerancio ainda a
necessidade em manter em funcionamento os serviços de saúde nesta localidade; ressaltando o 2rinuÍpio da
continuidade dos serviços públicos que visa nâo prejudicar o atendimento à população, uma vez que os serviços
essenciais não podem ser interrompidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - lmportante destacar que, conforme Ofício n' 1582t20'19 - SAF/GAB/SMS, da
Secretaria de Saúde do MunicÍpio. do Paulista, o reajuste do presente Termo será requerido ern ;nonnento
oportuno, quando da divrrlgação do Indice Geral de Preços do Mercado (|GP-M/FGV) caso haja requerimento do
locador.

CLÁUSULA SEGUNDA - Em decorrência da vigêncra dos créditos a CONTRATANTE obriga-se a
emitir o empenho no Exercício de 2020, conforme informado no
Aditivo de valor com o reajuste ao Contrato no 18112011 será req

158212019 - SAF/GAB.TSMS, o Termo

DOTAçÃO ORçAMENTÁnn:
Unidade. 18.201
Atividade: 4503
Elemento: 3390.36
Fonte:12140000

Pça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista/PE CEP 53.401441 o,h^
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penÁCnAfO ÚH|CO - Em decorrència da vigência dos cÍéditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a
emitir o empenho suplementar no exercÍcio de 2020

Ct-ÁuSuu TERCETRÂ - Integra e complementa o presente instÍumento com todos os seus informes e
despachos o Oficio no 158212019 - SAF/GAB/SMS, que solicita o termo aditivo de renovação de pÍazo e valor,
perfazendo o valor total pelo perÍodo mencionado de R$ 7.918,80 (sete mil noyecentos e dezoito rêais e oitenta
centavos), frrmado com a sua respectiva justificativa, devidamente emitido pela Secretária de Saúde do iÍunicípio
do Paulista, a Sf. Fabiana Oamo Bernart, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado

CLÁUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas
e condiçòes do Contrato no 181120'11, de 15 de dezembro de 2011, naquilo em que não conflitarem com o
presente termo aditivo

E por estaÍem assim, justas e acordadas, flrmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma
para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem

Paulieta, 12 de dezembro de 2019,

de Farias

BeÍnart
de Saúde

Pça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista/PE CEP 53 401441
vA
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EXTRATO DO 90 TERMO ADITIVO AO CONTRATO I8I/20I1

9" TERMO ADITIVO
N" CONTRATO: l8l/2011
PRocESSo r,rcrrnrónlo No: 376t2otl
MODALIDADE: Dispensa n" l4ll201I
FUNDAMENTIÇÃO LEGAL: Art. 57, It da Lei 8.66611993 e suas posteriores alterações.

CONTRATADA: MARIA JOSE GONÇALVES DE FARIAS.
CPF/IVIF : 062.623.09 4-20
OBJETO: Termo Aditivo de Renovação de (prazo e valor), fica renovado o referido instrumento contratual por um período de

l2 (doze) meses com vigência a partir de 0l de março de 2020 a 28 de fevereiro de 202 l, bem como renovado o seu valor,

correspondendo à importância mensal de R$ 659,90 (seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), perfazendo o

valor iotal pelo período mencionado de R$ 7.918,80 (sete mil novecentos e dezoito reais e oitenta centavos), tendo como

fundamento suas cláusulas segunda e sexta.

Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, a CONTRATANTE obriga-se a emitir o empenho no Exercício de

2020, conforme informado no OfÍcio no 1582/2019 - SAF/GAB/SMS, o Termo Aditivo de valor com o reajuste ao Contrato

n" I 8l /201 | será requerido posteriormente.

DOrAçÃO ORçAMENTÁRII:
Unidade: I 8.201

Atividade: 4503
Elemento: 3390.36
Fonte:12140000

Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a emitir o empenho

suplementar no exercÍcio de 2020.

ASSINATURA : 121 1212019.

Paulista. l2 de dezembro de 2019.

FABIÁNA DAMO BERNART
Secretária de Saúde
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