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1º TERMO ADITIVO ao Contrato firmado 
entre MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES e 
a empresa HOSP. INFANTIL FRANCISCO 
DE ASSIS HIFA, na declarada forma abaixo: 

 
 
O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, representado pelo prefeito Municipal, Sr. JOÃO 
CHRISÓSTOMO ALTOÉ, portador do CPF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato, representada pelo Secretária 
Municipal Sra. Ana Ignez Cereza, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n.º 
039990338 ISP-RJ e inscrita no CPF/MF sob no 722.620.447-91, doravante denominada 
CONTRATANTE e a empresa HOSP. INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS HIFA, pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.192.590/0001-58, 
com endereço na Rua Coronel Guárdia, 100, Bairro Centro, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 
e com estatuto arquivado no Cartório de Serviço Notorial e Registral - Serventia 
Extrajudicial - 1º Ofício - 1ª Zona sob nº AV - 075. LIVRO A, do Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas de Hospital Infantil "Francisco de Assis", neste ato representado pelo Sr. Winston 
Roberto Soares Vieira Machado, RG 113.643 - SSP/ES, CPF 049.111.807-49, doravante 
denominada CONTRATADA, qualificada no Contrato original, resolvem de comum acordo; 
 
Considerando que se encontra aberto o processo licitatório para gestão do Pronto 
Atendimento Municipal (PA), da Sede do município,com previsão de publicação final  
conforme consta em anexo no processo, necessitando assim de tempo para os trâmites, a 
necessidade de novo aditamento de prazo ao contrato para que seja possível a execução 
da obra, pois devido ao excesso de chuva que ocorreram em todo período, assim como ao 
desastre ocorrido neste município conforme decreto municipal nº 4090/2020 e a pandemia 
do Corona vírus (COVID-19) segundo decreto estadual 4600-R - 2020  atrasando assim a 
execução ; 
 
Considerando que a secretária Municipal de Saúde a sr. ANA IGNEZ CEREZA, é favorável 
a adição de prazo por mais 2 (dois) meses do presente contrato; 
 
 
resolvem firmar PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRA - Processo nº 0985/2019 , ao contrato nº 306/2019 - assinado em 
01 de novembro de 2019, cuja celebração foi autorizada pela contratação emergencial por 
dispensa de licitação com fulcro no artigo 24, IV da Lei  8.666/93, e alterações, atendidas 
as cláusulas e condições que se enunciam a seguir : 
 
Cláusula primeira - Do objeto: 
 
Constitui objeto do presente ajuste a adição de prazo da operacionalização da gestão e 
execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde no Pronto Atendimento 
Municipal (PA) “Octacílio Geraldo do Carmo”. 
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Cláusula segunda - Dos prazos:  
 
Pelo presente ajuste o contrato principal vigorará por mais 2 (dois) meses, pelo período 
compreendido entre 30/04/2020 a 30/06/2020. 
 
Cláusula terceira - Das demais disposições legais:  
 
Permanecem em vigor as demais disposições contidas no contrato celebrado em 01 de 
novembro de 2019, ora prorrogado. 
 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro (04) vias de igual forma 
e teor, tudo na presença das testemunhas abaixo. 
 
 
 
 
 

Vargem Alta/ES, 30 de Abril de 2020 
 
 
 

____________________________ 
JOÃO  CHRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 
 

 

 

_________________________________ 
HOSP. INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS HIFA 

Contratado 
 

 


