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TERMO ADITIVO 

  

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/PGE-2015, QUE 
CELEBRAM O ESTADO DE RONDÔNIA, DE UM LADO, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU, 
E, DE OUTRO, EMPRESA INSTITUTO BRASILEIRO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS - IBRAPP, PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA. 

  

CONTRATANTE: ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio da Secretaria de Estado da 
Saúde – SESAU, inscrita no CNPJ/MF nº 04.287.520/0001-88, com sede na Avenida 
Farquar, 2.986 – Complexo do Palácio Rio Madeiras (Prédio Rio Machado), Bairro 
Pedrinhas - Porto Velho/RO, neste ato representada pelo Secretário de Estado da 
Saúde, Fernando Rodrigues Maximo, Portador do CPF/MF n° 863.094.391-20, na 
forma prescrita no art. 41, IV. da Lei Complementar nº 965 de 20 de dezembro de 2017, 
e de outro, a empresa Instituto Brasileiro de Políticas Públicas - IBRAPP, CNPJ/MF nº. 
09.611.589/0001-39, estabelecida na Rua das Juçaras, Quadra 44, 03, Jardim 
Renascença I, em São Luís/MA, neste ato representada por sua procuradora Sra. 
Silvana Alves e Silva, inscrita no CPF/MF nº 643.270.273-91. 

Considerando a necessidade de prorrogação de prazo de vigência do Contrato de n. 
097/PGE-2015 que se encerra dia 29/06/2020 (4702385); 

Considerando tratar-se de serviço que não pode sofrer solução de continuidade e o 
que mais consta nos autos, resolvem alterar o mencionado compromisso, para 
modificar o seguinte: 

Cláusula Primeira: Fica prorrogado a vigência do contrato pactuado entre as partes 
por mais 12 (doze) meses, a contar do próximo dia posterior ao do vencimento do 
contrato, continuando, em pleno vigor as cláusulas e condições do pacto naquilo que 
não colidir com as disposições deste termo aditivo. 

Parágrafo único: A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual e, 
em hipótese de prorrogação do contrato, deverá ser promovida mediante a celebração 
de termo aditivo pela Contratante. 

Cláusula Segunda: As despesas com a prestação de que trata este termo aditivo serão 
retiradas do saldo existente na seguinte programação orçamentária: Programa de 
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Trabalho - ATIVIDADE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – 2034, Fonte de Recursos 
0110 - Elemento de Despesa 3390-34 (5735523). 

Para firmeza e como do acordo, é digitado o presente Termo Aditivo, o qual depois de 
lido e achado conforme é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se 
fizerem necessárias, para sua publicação e execução, devidamente certificadas pela 
Procuradoria Geral do Estado. 

Porto Velho/RO, 17 de junho de 2019.   

  

Secretário(a) de Estado da Saúde 

(assinado eletronicamente) 

  

Representante/Contratada 

(assinado eletronicamente) 

  

Termo elaborado na forma do art. 23, I da LCE 620/2011, segundo as informações 

e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento. 

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por SILVANA ALVES E SILVA, Usuário Externo, em 
26/06/2019, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 
caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Horcades Hugues Uchoa Sena 
Junior, Procurador(a), em 26/06/2019, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES 
MAXIMO, Secretário(a), em 28/06/2019, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Juraci Jorge da Silva, Procurador(a), em 
02/07/2019, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 
caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. 

 

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o 
código verificador 6413458 e o código CRC 0DF76E51. 

 
 

 
Referência: Caso responda este(a) Termo Aditivo, indicar expressamente o Processo nº 
0036.050973/2019-09 

SEI nº 6413458 

 

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

