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ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para elaboração do Segundo Termo Aditivo' visando à prorrogaçáo

ffiH;;üÀncia ao contrato sob no 2017456'

Senhor Diretor'

ta-lo, venho através do PÍesente, iustificar a

Confecção do Seg

formalizado entre

Honrado em cumPrimen

undo Termo Aditivo ao C

o FUNDO MUNICIPAL

ont
DE

rato de Prestação de Servi

SAUDE DÉ ITAITUBA

ço sob no 2017456'

e a EmPresa IMP

SERVIÇOS MÉD ICOS LTDA, que tem como obieto a Prestaçáo de serviço médico

continuado, na especialização em UROLOG tA.

Primeiramente, insta esclarecer que o nome da

MEDICOS LTDA - ME, Passou a girar sob o nome emPresarial

!P!, nos termos da Alteração Contratu al da Sociedade anexa

a de 06 (seis) meses' sendo

igual Período, se houve

O reÍerido contrat

i entendimento Prévi

o tem seu Prazo de vigênci

entretanto, reÍerido P

o entre as Partes' d

Íazo po

e acord

de ser Prorrogado Por

o com o Art 57, ll da
que se encerrar em

Lei sob no

Contrato

Contrato mencio

seia Prorrogado
bro de2018.

EmPresa TFG SERVIÇOS

IMP SERVICOS MÉDICOS

mencionada, esta maniÍestou o

"".,rrrt 
realizando 40 (quarenta)

*or"r"nOo correçáo do valor do

1

8.666/93, tendo em vista ao que determina a Cláusula Segunda do referido

No presente caso, há rnteress:j:#i,": ;:rffiffi ,,5lTT,t:"r::
nado, razáo pela qual ::::-i;i:r, ."r", o, seia, até a data de 3L-@

o Prazo de vigência Por mals

d

Que' em consulta com

interesse em continuaÍ a prestaçáo dos serv

"i"r"iÀ-.uo'tas 
e 10 (dez) cirurgias m

a EmPresa

iços, ou seia,

ensais, não

seÍvlço.

Ressarta-se, que o direito u "-:T^: :[T,:.1'."ji[ Htli:::il ::
homem, nascido na *'"*:1ff: j':"J"r:.jilil§;:il"ffi;;.."su"ão a todos'

pessoa humana' sendo que a sauu' " "" 
:",:;: 
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SECRÉÍ

SEÍvlSA
SLICA

de mbro de 18.20

E a ius VA

Na oPortun , renova

Atenciosame

hal Rondon, s/n - B

PREFEIruRAr\4uNlcx,i"l3"".',IàtJ"n

au^Ll

inerente à vida, bem maior do ser humano' portanto o Poder Público tem o

J;;"; indispensáveis ao seu pleno exercício'

Sabe-se que os medicos sáo' dentre outros profissionais' ag-entes

orimordiais à eÍetiva rea'zaç'ao ãas oo'n'""' *"li.i^^li"'ollrll::;|.fl;J::t::r::
:;;; do"nn"' e outros agravos' com a ausenc

pública seria deficitária e caótica

Assim' e viáver e iustificáver ' *:""'n1n::*1;"J:1T:[ ff":flTllt;

,i,,triJl m*i:t:Ti "#H[ "l i:#j: ]*x t*:,,xx r:l
:ffi,ã; ; ;y: :"il,.T"'T,$l',J"'JJ1:il:;'il;ouve a concordância

ambiente de trabalho; c) |

;;;""!"::i-":*:*:l;il;hx':=ÍlJil§'Ji'll'àil"iioiillo""
correçóes, sendo esta Llma cotlurvdu

sob o ponto de vista resar' o art 57' inciso 
l;Liti 3 ?l3iltJ":"":"t'*"t:

prazo de duraçáo dos contratos de natureza "on:l:.1un",, do contrato em questáo teria

Ioi"rln"n", " 
60 (sessenta) meses como " 

t"]1f"J;':";;;*" 
pelo dispositivo

Io""r, ',rio*oito) meses' ou seia' sua prorrogaçao

legal lá mencionado

Destarte' conforme demonstrado^acima J[[1'"':ffi:J"J"].ff:il:
leqais autorlzam o aditamento contratual' Assim seno'

ffi;;;;"gação do prazo contÍatual conforme proposto'

Ou seja' ao recebimento deste ofício solicita-se a avaliação do processo

anexo, com emissão * r**",. rãrin]""'*o 
"'"'::""{ff:}lr?["jl'5;tl'-3§;1?rl][

leia ratiticaoo, ","::::;"$ilil:H:;#flIlli1i;;;";; de visência para o dia !!
ADITIVO ao Contrato sol

dever de Prover

s de consideraçáo e aPreço

"9
lam do

Secretário MuniciPal de Saúde

Decreto MuniciPal 008/2017'
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TERMO DE CIENCIA E CONCORDÂNCIA

A Empresa IMP SERVIçoS MÉDlcoS LTDA, inscrita no CNPJ sob no

09.509.608/0001-10, com sede na Av. Altamira No 09í , bairro Prainha, cidade

de Santarém - Pará, neste ato, representada pelo Sr' ALBERTO MARIANO

GUSMÃO TOLENTINO, inscrito no CPF sob no 175.640.772-04, na qualidade

de Prestadora de serviços descritos no contrato sob no 2017556, formalizado

com o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA, estou ciente que será

necessário à elaboraçáo do 2o TERMO ADITIVO da contrato em questão, para

que seja garantida a Prestaçâo dos Serviços por igual periodo' ou seja, por

mais 06 (Seis) meses, já que ambas as partes' manifestam interesse em

continuar com a vigência do Contrato.

Primeiramente, insta esclarecer que o nome da Empresa TFG

SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, passou a girar sob o nome empresarial IMP

SERVIÇOS MÊDICOS LTDA, nos termos Alteração Contratual da Sociedade

anexa

Que, em acerto com o representante legal do Fundo Municipal de Saúde

de ltaituba, Sr. lamax Prado Custódio, concordo em manter o valor contrato,

sem as devidas correçóes, ou seja, concordo em manter o valor equivalente a

16.732,40 (Dezesseis mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos)

mensars

Por ser expressão de verdade e para que produza os efeitos legais firmo

e assino o presente Ternlo de Concordância.

Itaituba, 28 de maio de 2018

\-.^)
IMP SE EDICOS LTDA

ALBER-I-O MARIANO GUSMÃO TOLENTINO
Representante Legal
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