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oBJETo: controtoçÕo de Empreso Especiorizodo poro oquisiçõo de 1 (Umo)
emborcoçôo tipo unidode Bósico de soúde (UBS FLUVTAL) itineronie,
equipodo e mobiliodo poro o Município de lloitubo_pA
PROPOSTA N": I 129I l6ó0001 I 7Ol2 e I l29r I 6ó0001 I 7014
FUNDAMENTO LEGAL: conlrolo No 20't80204 - MODALIDADE: concorrêncio No
0o1/2018
CONTRATADA: JR SERVTÇOS NAVATS rTDA.
ASSUNTO: Soliciloçõo de Adilivo de prozo

Itoitubo, 09 de ogosto de 2019.
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REPúBLtcA FEDERATTVA Do BRASTL
EsrADo Do pARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

A eloboroçÕo de Termo Aditivo de prorrogoÇÕo de prozo oo controto No

20180204 - FMS se foz necessório pelo seguinte rozôo:

o Termo oditodo oo controto suprocitodo tem vigêncio oté 09lo9/2019,

entretonlo, monifesto-se o interesse em oditor o referido prozo por mois 45

(quorento e cinco) dios poro que o empreso posso construir umo coberturo
outopropelido no UBSF e dê o obro por concluído.

Em foce do necessidode do execuÇÕo de serviço complementor
solicitodo por esto secrelorio e considerondo que o unidode Bósico de soúde
Fluviol tem o finolidode de operocionolizor serviços de otençõo à soúde dos

comunidodes ribeirinhos do nosso Município, este Secretório é fovoróvel ô
eloboroçõo de Adilivo de ProÍrogoçdo de prozo oo Conlroto N.201g0204, por

mois 45 dios, conforme prevê legisloçÕo vigenÍe.

Ademois, oguordo providêncio.
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Paulo Vinícius Silva Brilhante

Engenhe iro Naval

CREA:29 131 - AM

Contato: (92) ggl66-0153
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JUSTIFTCATIVA 
TÉCNICA

Considerando a necessidade de atender solicitâção l'eita pelo Fundo Municipal de

Saúde - FMS acerca da 
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Itaituba/PA' 09 de agosto de 2019
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