
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA 
S                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   
                          CNPJ (MF) 01.614.112/0001-03 

 

1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARA ACRÉSCIMO DO OBJETO EM 

QUANTITATIVO E PRAZO  

 

INSTRUMENTO DE TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N.º 005/2018, 

PARA ALTERAÇÃO BILATERAL PARA ACRÉSCIMO DO OBJETO EM 

QUANTITATIVO E PRAZO , NOS TERMOS DA CHAMADA PÚBLICA Nº 

002/2018 , QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICÍPIO DE BELTERRA, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA 

EVANDRO S DE OLIVEIRA. 

 

 Por este instrumento de Prorrogação do Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE 

BELTERRA, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE com CNPJ. Nº 

11.186,410/0001-95, sediada na Vila Rua timbó, s/n, nesta cidade, representada neste ato pela 

Sra. Auseni da Silva Monteiro, brasileira, Secretária Municipal de Saúde- Decreto nº 

053/2019, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa EVANDRO S DE OLIVEIRA, estabelecida na Estrada 

01, n° 4479, , bairro Jurubeba, inscrita no CNPJ n° 22.378.712/0001-81, neste ato designada 

CONTRATADA, por seu representante, o Sr.(a) Evandro Sousa de Oliveira, brasileiro, inscrito no 

CPF n° 205.453.472-20, celebram o presente TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO BILATERAL 

PARA ACRÉSCIMO DO OBJETO EM QUANTITATIVO E PRAZO AO CONTRATO nº 

005/2018, com fundamento no art. 58, inciso I c/c art. 65, inciso I, e seu § 1º, da Lei nº 8.666, de 

1993 e suas alterações, tendo em vista a justificativa contida na chamada pública 002/2018, que 

se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA (Do Objeto): Constitui objeto do presente instrumento a alteração 

(indicar se quantitativa ou qualitativa ou ambas) do Contrato nº 005/2018, relativo à 

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER OS 

USUÁRIOS DO SUS, com fundamento no inciso I, alínea b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da Lei nº 

8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O contrato ora aditado passa a ter o seguinte quantitativo total:  

 

ESPECIALIDADE UNID Quantidade 

contrato 

Quantidade 

Aditivada 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor total do 

contrato (R$) 

Valor Aditivado 

(R$) 

FARMACEUTICO Mês 12 3 R$ 

4.400,00 

52.800,00 13.200,00 

   

PARÁGRAFO SEGUNDO: A alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto contratual, 

no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma 

do § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA (Do Pagamento): O acréscimo do objeto contratual resultará na 

alteração do valor do pagamento à CONTRATADA, devendo o CONTRATANTE pagar a quantia 
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total de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), em 3(três) parcelas mensais e sucessivas, no 

valor de R$ 4.400,00 ( quatro mil e quatrocentos reais) , mantendo-se as demais condições de 

pagamento.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA (Da Dotação Orçamentária): As despesas com a execução do 

presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente 

exercício de 2019, assim classificados:10.301 0004.2062.0000 3.390.39.00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta 

das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.  

 

CLÁUSULA QUARTA (Do Valor do Termo Aditivo e do Contrato): Dá-se ao termo aditivo o 

valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), totalizando o contrato o valor de R$ 66.000,00 

( cinquenta e dois mil e oitocentos reais) 

 
CLÁUSULA QUINTA (Do Prazo): Em razão das alterações firmadas neste Termo Aditivo, o 

prazo para a execução dos serviços será estendido, em 3 (três) meses, totalizando o prazo do 

contrato em 15 (quinze) meses, a contar a partir de 06 de Setembro de 2019 até 06 de 

Dezembro de 2019. 

 

CLÁUSULA SEXTA (Ratificação): As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e 

condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA (Publicação e Controle): Após a assinatura do contrato deverá seu 

extrato ser publicado, dentro do prazo legal , no Diário Oficial dos municípios do Estado do Pará, 

devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, na forma e no 

prazo determinado por este.  

 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO em 03 

(TRÊS) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam, 

para um só e mesmo efeito de direito. 

 
Belterra (PA), 06 de setembro de 2019. 

                                    
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: _______________________________________ 
 

 
                     ______________________________ 

      ___________________________  
EVANDRO S DE OLIVEIRA 

CNPJ n° 22.378.712/0001-81 
CONTRATADA 

________________________________  
Auseni da Silva Monteiro  

Secretária Municipal de Saúde 
CONTRATANTE 
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