
PREFtrITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Justificativa para eraboração do euarto Termo Aditivo, visando à prorrogaÇão do
prazo de vigência ao Contrato sob no 20í 7456.

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimenta_lo, venho através do presente, justificar a
confecção do Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviço sob no 2017456,
fOTMAIiZAdO ENtrE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA E A EMPTESA IMP
sERVIÇos IMEDlcos LTDA, que tem como objeto a prestaÇão de serviço médíco
continuado, na especialização em UROLOGIA.

Primeiramente, insta esclarecer que o nome d
IVEDICOS LTDA - ME, passou a girar sob o nome empresaríal
LTDA, nos termos da AlteraÇão Contratual da Sociedade anexa

OFíCIO/PROPLAN/SEMSA N" 1 251201 9

À orReronra DE coMpRAs - DtcoM/JURÍDrco
ILMO SENHOR DIREITOR
JOELSON DE AGUIAR

Itaituba-Pará

a Empresa TFG SERVIÇOS
IMP SERVI ÇOS MÉDICoS

181-010-ttaitu

O referido contrato tem seu prazo de vigência de 06 (sels) meses, sendo
que se encerrar em de unho de 20í 8 entretanto, referido prazo pode ser prorrogado por
igual período, se houver entendimento prévio entre as partes, de acordo com o Art. 57, Il da
Lei sob no 8.666/93, tendo em vista ao que determina a Cláusula Segunda do referido
Contrato.
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Ressalta-se, que o diretto à saúde é um dos direitos fundamentais dohomem, nascido na declaração dos direl umanos com precedente na dignidade da

No presente caso, há interesse de ambas as partes na manutenÇão do
rato mencionado, razão pela qual é que se apresenta a presente justificativa para que
prorrogado o prazo de vigência por mais 06 (seis) meses, ou seja, até a data de 30 de
mbro de 20í 9.

eue, em consulta com a Empresa mencionada, esta manifestou o
interesse em continuar a prestação dos serviços, ou seja, continuar rearizando 40 (quarenta)
consurtas médicas e'10 (dez) cirurgias mensais, não requerendo correção do varor doserviço.

h
pessoa humana, sendo que a saúde é um di nst itucionalmente assegurado a todos,I
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Púbrico tem o dever de prover
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renovamos protestos de consideraçáo e apreço
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Itaituba - pA, 28 c,e junho dê 2019.
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A Empresa lMp SERVIçOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNpJ sob no09 509 608/00í-10, com sede na Avenida presidente Vargas, Bairro Aparecída, no 2144,santarém/PA, neste ato representada pero sr. ALBERT. MARTAN. GUsMÃo
TOLENTINO, inscrito no CpF sob no 175.640.272-04, formalizado com o FUNDO
MUNTCT'AL DE SAúDE DE lrArruBA, estou ciente que será necessário à eraboração do
QUARTO TERMO ADrrvo ao contrato 2017456, para que seja garantida a prestação dos
Serviços por igual período, ou seja por mais 06 (seis) meses, já que ambas as partes,
manifestamos interesse em continuar com a vigência do Contrato.

eue, em acerto com representante legal do Fundo Municipal de Saúde deItaituba' sr' ramax prado custódio, concordo em manter o varor dos serviços, sem asdevidas correções, ou seja, concordo em manter o valor equivalente a Rg 16.732,40(Dezesseis mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) mensais.

por ser expressão de verdade e para que produza os efeitos legais firmo eassino o presente Termo de Concordância.
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