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TERMO DE PRORROGAÇÃO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 054/2018 – (01/2018) 

 
 
 
                                                 Pelo presente termo de prorrogação a contrato de 
locação de imóvel comercial, as partes, de um lado, a senhora BENEDITO MÁRIO 
RIBEIRO, brasileiro, casado, portadora da Cédula de Identidade RG sob n° 
12.671.381/SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda sob n° 017.869.618-81, residente e domiciliado à Rua Capitão Oliveira, n.º 
349, Guaricana, cidade de Iguape/SP – CEP: 11.920-000, aqui denominado 
simplesmente LOCADOR, e, de outro lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
entidade pública, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 45.550.167/0001-64, com sede na 
Avenida Adhemar de Barros, 1.070, Bairro Porto do Ribeira, nesta cidade de Iguape, 
Estado de São Paulo, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, o Senhor 
WILSON ALMEIDA LIMA, o primeiro qualificado no contrato original, datado de 08 de 
Maio de 2018, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso X, e Processo de 
Dispensa de Licitação nº 005/2018, (imóvel utilizado para a instalação do PSF – Posto 
de Saúde da Família - Icapara), acordam entre si “prorrogar” o referido contrato, 
passando a cláusula Primeira, Segunda e Quarta do contrato original a terem a 
seguinte redação:  
 
 
 
CLAUSULA PRIMEIRA 
 
                                                 O presente termo de prorrogação ao contrato de 
locação de imóvel comercial terá vigência por 04 (quatro) meses, com fundamento nos 
termos do artigo acima mencionado e seu parágrafo, iniciando-se em 07 de 
Setembro de 2018 e, o seu término em 08 de Janeiro de 2019 (inclusive), data em 
que a LOCATÁRIA se obriga a entregar o imóvel que lhe é locado, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial, ressalvada a hipótese de 
nova prorrogação, o que somente se fará por escrito. 
 
 
 
CLAUSULA SEGUNDA 

 O aluguel mensal pela locação do imóvel, objeto deste 
contrato é de R$ 500,00 (quinhentos reais), que o LOCATÁRIO se compromete a 
pagar pontualmente, até o 10° (décimo) dia útil de cada mês, através de depósito no 
banco: Caixa Econômica Federal, Agência 1810, Conta Poupança 17698-0, nesta 
cidade de Iguape, Estado de São Paulo, em nome de BENEDITO MARIO RIBEIRO.  
 
 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
              Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 
3.3.90.36.15, Funcional Programática – 10.301.0021.2434, DR – 05.300.00. 
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                                                 Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e 
condições constantes do contrato original e não conflitantes com a estabelecida na 
presente prorrogação. 
 
 
                                                 E, por estarem assim justos e contratados, assinam o 
presente termo de prorrogação, em 03 (três) vias de igual teor, forma e efeitos, na 
presença das testemunhas que abaixo se identificam e que também assinam. 
 
                                               

Iguape, 19 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 

BENEDITO MÁRIO RIBEIRO 
LOCADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE IGUAPE 
WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO  
LOCATÁRIA 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
 
 
 
I. ____________________________________  
   NOME: 
   R.G.      : 
 
 
 
 
 
II. ____________________________________ 
     NOME: 
     R.G.     : 
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

 
ÓRGÃOGERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE  
DETENTOR DO CONTRATO: BENEDITO MÁRIO RIBEIRO  
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): 054/2018 
 
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA À INSTALAÇÃO DO PSF ICAPARA 

– POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA.  

ADVOGADO (S): (*) 
Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo 
acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90, da Lei 
Complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais. 
 
Iguape, 19 de Agosto de 2018. 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
NOME: WILSON ALMEIDAL LIMA                                                                    
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL                                                                      
E-MAIL INSTITUCIONAL: gabinete@iguape.sp.gov.br  
ASSINATURA:........................................................................................................... 
 
 
NOME E CARGO: BENEDITO MÁRIO RIBEIRO 
E-MAIL INSTITUCIONAL:.......................................................................................... 
EMAIL PESSOAL:...................................................................................................... 
ASSINATURA:............................................................................................................ 
 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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