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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 10/2019 

 

 

O MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ/SC, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará/ SC, 

inscrito no CNPJ/ MF 82.558.149/0001-55, através do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, representado pelo 

Senhor HELIO ALBERTON JUNIOR, Prefeito Municipal de Grão-Pará, brasileiro, residente e domiciliado em 

Grão-Pará, neste ato, simplesmente denominado de CONTRATANTE e JOANA PRA ME, CNPJ n. 

22.469.904/0001-01, estabelecido na Rua Bernardo Locks, n. 29, Centro, Braço do Norte/SC, neste ato representada 

pela Srª JOANA PRÁ, doravante denominado CONTRATADA, com fundamento na Lei n. 8.666/93 e alterações, 

conforme descrito no Edital de Pregão nº 04/2019, Processo Licitatório nº 04/2019, assim como pelas condições do 

Edital referido, celebram este aditivo contratual. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

- a aproximação do encerramento do contrato administrativo relativo a Prestação de Serviços de Médico Pediatra, 

realizando consultas, tratamentos, de acordo com a programação de atendimentos e pré-marcações da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

 

- que não há registros ou reclamações em face da atual contratada na Prestação de Serviços de Médico Pediatra, que 

se deu normalmente em 2019, 2020 e 2021; 

 

- que a Prestação de Serviços de Médico Pediatra, realizando consultas, tratamentos, de acordo com a programação 

de atendimentos e pré-marcações da Secretaria Municipal de Saúde configura serviço de caráter contínuo e 

essencial, para fins de prorrogação contratual, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93; 

 

- que é de extrema necessidade a Prestação de Serviços de Médico Pediatra, para atender as crianças do Município”. 

 

 

RESOLVEM, de comum acordo, aditar o Contrato n. 10/2019, de 27 de fevereiro de 2019, conforme Cláusulas e 

condições a seguir: 

 

 

CLÁUSULA I – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 

O Contrato n. 10/2019 terá sua vigência prorrogada de 31 de dezembro de 2021 para 31 de dezembro de 2022. 

 

 

CLÁUSULA II – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas decorrentes em 2022 do Contrato n. 10/2019, correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas 

no Orçamento do Município de Grão-Pará para o exercício de 2022. 

 

 

CLÁUSULA III – DA DOCUMENTAÇÃO 

O Contratado obriga-se a reapresentar, sob pena de invalidade deste Aditivo Contratual, até de 10 de janeiro de 

2022, todos os documentos exigidos na Cláusula Quarta do Edital de Pregão Presencial 04/2019, origem do Contrato 

n. 10/2019. 

 

 

CLÁUSULA IV – OBRIGAÇÕES 

Fica o contratado, até 10 de janeiro de 2022, obrigado a cumprir com as exigências de habilitação e requisitos para 

assinatura do Contrato constantes do Edital de Pregão Presencial 04/2019 pertinente, observando-se os princípios da 

administração pública, sobretudo o da legalidade, proporcionalidade, impessoalidade, eficiência e ponderação. 

 

CLÁUSULA V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As demais Cláusulas e condições do Contrato n. 10/2019 ora permanecem inalteradas. 
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E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, junto com duas 

testemunhas. 

 

 

Grão-Pará/ SC, 22 de dezembro de 2021 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

HELIO ALBERTON JUNIOR  

Prefeito Municipal 

  

 

 

_______________________________________ 

JOANA PRA ME 

JOANA PRÁ 

Representante da Contratada 

   

   

TESTEMUNHAS 

   

 

 

_____________________________________ 

Nome:  

CPF:  

  

 

_______________________________________ 

Nome: 

CPF: 

   

 

 

_________________________________________ 

HENRIQUE LAPA LUNARDI 

Assessor Jurídico – OAB/SC 31.413 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 
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