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Eu, JR SÉRV|çOS NAVAIS LTDA' inscrita no CNPJ sob no

10.936.420/0001-38, com sede na Rua Cauim' 256' Bairro Puraquequara' Manaus -

AM, CEP: 69.009-145, neste ato' representada pelo (a) Sr'(a) ABRAHAO CANDIDO

DA SILVA JUNIOR, inscrito(a) no CPF sob no 334 879 362-91 ' na qualidade de

Prestadora de Serviços, descritos no Contrato sob no 20180204' formalizado com o

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA' estou ciente que será necessário à

elaboração do TERMO ADITIVO DE QUANTITATIVO ao Contrato em questáo' no

valor de R$ 45.OOO,OO (quarenta e cinco mil reais)' já que ambas as partês'

manifestam interesse em dar a obra por concluida'

Que, em acerto com representante legal do Fundo Municipal de

Saúde de ltaituba, Sr' lamax Prado Custódio' ficou acertado acréscimo no valor de R$

45.OOO,O0 (quaÍenta e cinco mil reais)' para que se possa custear a instalaçáo da

BÍ'AT

T DE CI E NCORDÂtIcIA

cobertura na UBSF'

PorSerexpressãodaverdadeeparaqueproduzaosefeitoslegais

Íirmo e assino o presente Termo de Concordância

Manaus-Am' 08 de agosto de 2019'
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oltubo, 09 de ogosio de 2019

IAM USTóDIO

OBJETO: Controtoçõo de Empreso Especlolizodo-. ooro oquisiçÕo de I (Umo)

emborcoçÕo tipo Unidode ;it; ;" SoÚde (UBS FLUVIAL) itineronte' equipodo e

|.noúifioOo poto o Município de lioiiubo-PA

t*ãiro-*;, 't I291166000l I7012 e 1 l2el1ó6000117014

FUNDAMENTO LfCnL: Cont'oio-'" 
'O''O'04 

- MODALIDADE: Conconêncio No

o0l /2018
ãô,trnorooo' JR 

'ERVIÇos 
NAvAls LTDA'

iir*iôt t"""iloçõo de Adilivo de Quontilolivo

A eloboroçÕo de Termo Adiiivo de Quontitotivo oo Controto No 20180204'

tMS se foz necessório pelo seguinle rozõo: 
Er,,c ê,,^ri, , ô Õrre f

O volor controtodo peio funOo Municipol de SoÚde - FMS supriu o que foro

definidonosprocedimentosenormosdecorrentesdosobrigoçÕesintegrontesdo

controto supromencionodo' contudo' hó necessidode de olieroçÕo de proieto e

ocréscimo de quontitotivo de sewiço poro construçÕo de umo coberturo

outopropelido no UBS Fluviol' o que reflete no oumento do volor do controio' de

oproximodome nte 1'92%'Medionte proposto do FMS o controtodo concordou de

fozer o instoloçÔo do coberiuro do UBSF' iodovio requeÍeu o ocréscimo de R$

45.000,00 (quorento e cinco mil) poro cusleio do serviço' conforme plonilho

orçomentório em onexo' 
) eloboroçôo de Aditivo de

lsto posto' este Secreiório é fovoróvel <

Quonlllolivo oo Confroto 

-N 
2Ol8O2O4' com ocréscimo no volor de R$ 45'000'00 em

consonôncio com o legisloçÕo vigente'

Ademois' oguordo Providêncio'

Secretório Munieipclle SoÚde



JUSTIF'ICA TIVA TÉCNICA

Consíderando 
a nec
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na uBsF com o objerivo 

de kaítuba' 
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nl:'l 
u oo*,.'u d;.;rJr:tediência aos projetos e

eraborar rermo Aditivo de 
",,)_.].]" 

,. ,r;";;Jr.J;38r de 06 de rbvereiro de

*t ,r.oro.o, *1"*-, l.I.::t1," - ."",*. *]'*o,o,' ""' há necessidade 
de

, Mi, Reais) ;;: r;H':ff;#do va,or de

laiubarpA.Og 
de agosro de 2019.
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