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A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURIDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para elaboraÇáo do Primelro Termo Aditivo paía pÍorrogar o prazo de

vigência do Contrato sob no 20170572'

nov enrb rod e 2019.

Senhor Diretor'

Honrado em cumprimenta-lo venho através do presente' justificar a

ConÍecçáo do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de PrestaÇão de ServiÇo sob no

2017O572.formalizado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA e a Empresa

R rv TAGLIEBER EIRELT ME, que tem como objeto a prestação de serviços Íunerários para

suprirànecessidadedetratamentomédicoapacientespoÍtadoresdedoençasnãotratáveis
no lvlunicipio de orrgem por falta de condiçÕes técnrcas - Íratamento Fora do Domicilio

(TFD),

O referido contrato tem seu prazo de vigência de 01 (um) ano' sendo que

se enceÍrar em 13 de novembro de 2018' entretanto referido prazo pode ser prorrogado por

igual periodo' se houver entendimento prévio entre as partes' de acordo com o Art' 57 ll da

Lei sob no 8.666/93.

No presente caso' há interesse de ambas as partes na manutei-lÇà'r do

contÍato mencionado, Íazão pelaqual é que se apresenta a presente iustificativa para que

seja prorÍogado o prazo de vigência por mais 01 (um) ano' ou seja' até a data de 13 de

Que. em consulta com a EmPresa

interesse em continuar com a prestaÇáo dos servlÇos'

inicialmente Pactuado

mencionada esta maniíestou o

nào requerendo correçào do valor

Justifica-se' para tanto' a prorrogação do prazo de

necessidade da pÍestação de serviços funerártos para usuários do

encanrinhados à cidade Santarém e a capital - Cidade de Belém/PA

mêdicos, os quais se encontram em situação de vulnerabilidade social

vigência ante a

TFD. qL:e são

para tratenrento

to fora do setl

arcar com asSabe-se que Para os casos em qu paciente venha a Óbi

l\,4unicipio de Residência, a responsabilidade é do pio de origemCI

o



I'Rt'-l llllL,l{,\ \lL \l( ll' \l- l)l'. ll'\llt t}'\
Sccrcl:ll'i!r \I tr rr iciprrl tlt Srtíttlr:

despesas do serviço funerário, sendo que os serviÇos que já vem sendo prestado, constitui

despesa necessária ao atendimento dos pacientes usuários do SUS - Sistema Unico de

Saúde. que íazem tratamento via TFD - Tratamento Fora do Domicílio'

Dessa forma. a continuidade no fornecimento de urnas funerárras' 1á

contratadas minimizaria custo. uma vez que há evidente necessidade de compras das urnas

paraatenderasnecessjdadesdosusuáriosdoSUs.dandoconfortoaSfamílias.paratanto
se prorrogado a vigência contratual evitaria inadaptaÇÕes que poderiam gerar custos a

administraÇãopública,poisaempÍesaconcordouemmanterovalorinicialmentepactuado'

Ademais' apesar de não ser o fundamento deste expediente mas não e

demais dizer que sob o ponto de vista tegal o §2o do art 57' da Lei 8'666/93 píevé a

possibilidade de prorrogação de prazo' desde que justificada por escrtto e autorizada ela

autoridade competente, senáo vejamos.

§ 2e - Íoda prorrogaçâo de prazo deverá ser iustificada por escrilo e

previamente autorizada Pela autoridade comPetente para celebrar o

contrato. (grifo ttosso)

Destarte, conforme demonstrado acima' tanto às razões técnlcas quanto

legaisautorizamoaditamentocontratual,Assimsendo,solicita.seaVossaSenhoriaque
autoraze a prorrogação do prazo contratual conforme proposto

Ou se1a, ao recebimento deste oficio solictta-se a avalração do processo

anexo, com emissão de parecer administrativo proferrdo por esta Diretoria. para que, ao fim'

seja ratiíicado, e, consequentemente seja determinada a elaboraÇão do PRIMEIRO TERIVIO

ADlTlVoaoContratoSobno20,lTo5T2,paraprorrogaçãodadatadevigênciaparaodial3
de novemb ro de 2019

N oportunidade, renovamos protestos de consideraÇão e apreÇo

Aten samente

stodio

Se rc rp lde Saúde
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TERMO DE CIÊNCIA E coNcoRDÂructa

Eu, R M TAGLIEBER EIRELI ME. tnscrita no CNPJ strL nu

27.691 130/0001-74, com sede Rua Décima Oitava.528, Batrro Bela Vista, nesta crdade de

Itaituba/PA, CEP: 68 1BO-470, neste ato. representada pelo sra REGINA l\4ARlA

TABLIEBER. inscrita no cPF sob no 984.794.312-53, na qualidade de Prestadora de

serviços, descritos no contrato sob no 20170572, formalizado com o FUNDO l\,lUNlClPAL

DE SAUDE DE ITAITUBA, estou cientê que seÍá necessário à elaboraÇão de um fERÍt4O

ADITIVO ao Contrato em questão, para que seja garantida a Prestaçâo dos Serviços por

mais 01 (um) ano, 1á que ambas as partes. manifestamos interesse em continuar ccm a

vigência do Contrato.

Que, em acerto com Íepresentante legal do Fundo lrilunicrpal oe S':Lrr're de

Itaituba Sr lamax Prado CuStódiO. concordo com a manutenção do valor ora paílli.la::'J rlo

Contrato em questão. não requerendo correÇão.

Por ser expressâo de verdade e para que produza os efeitos legars írirllo e

assino o presente Termo de Concordância.

Itaituba - PA, 01 de novembro de 2018

R AGLIEBER EIRELI M
REGINA [/ARIA TABLIEBER

Representanle Legai
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