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Assunto:JustificativaparaConfecçáodoQuintoTermoAditivo'

",nê"a," 
ao Contrato sob no 2017456

. 
E ITAITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DI
' ""'õ""t"tutiu Municipal de Saúde

oFíClo/sEMSA No 037/2019

À otReroRtn DE coMPRAS - DlcoM/JURiDlco

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

referido Contrato

tne

Honrado em cumprimentá-lo' venho através do presente' iustiÍicar a

Confecçáo do Quinto re'mo no-it]vo"ao cont"to de' P-:es:ação de Serviço sob no 2017456'

formalizado entre o FUNDo^*ü*'""Ài àE SAUDE DE lrAlruBA e a Empresa'lMP

sERVrÇos MÉDlcos r-ron,''-qr"- t". como obieto a prestação de serviço médico

;;;;;'";; na esPecializaçáo em uRoLoGlA'

O referido contrato tem seu Oral de vigência de 06 (seis) meses' sendo

que se encerra' "* to o"'ü")"'u'"-0"'zol'e' ::Í:f:::;"':11*5:"J:f ""iJ
il";;;;;' isual periodo' se houver entendimento-pre; #;;"r"; cláusula Quinta do

I oi"lr,l, a" iei sob no 8 666/93 tendo em vista ao qt

Senhor Diretor'

ncionada, esta manifestou o

Que, em consulta com a Empresa me
nuar realizando 40 (quarenta)

u

rente à vida, bem maior do se

condições indisPensáveis ao seu pleno exerctclo'.

fax: (93) 35 l8-2002 CEP:68181-

Itaituba-Pará

para Prorrogar o Prazo de

No presente caso' há interesse de ambas as partes na manutenção do

Contrato mencionado' '""o '"n 
ã"' U i'" t" 

"'"ttnta 
a presente iustificativa 

para que

seja pronogado o prazo de 'r;n;;;;;t 
os ("in'o) '"'"t' 

ou seja' até a data de 30i9

inteiesse em continuaÍ a Prestação dos serviços, ou seia' con
03 (três) dias mensais' não

consultas médicas, durante a Permanência no MuniciPio Por

requerendo correçáo do valor do serviÇo

os direitos fundamentais do

Ressalta-se, que o direito à saúde e um d
recedente na dignidade da

homem, nascido na declaração dos direitos humanos com P

lmente assegurado a todos'
úde é um direito constituciona

blico tem o dever de Proverpessoa humana, sendo que a sa

r. nu.rno, Portanto o Poder P

ti

A v M arechar **"",;11;, 
l i'*",:á1,H;:1ff";l :J: /i tu

a-PNát

Junho de 2020'
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'*'3I:"ii'TIl""''1"'i'"3""[à']u*
sabe-se o'"" ;" médicos "" 11"'1",JI:::JJ:ff ::":";,"1n'"Jt::

primordiais à efetiva ::":ff:: ffi"'Jllt:nT"ji,l;"T'"t"'";s 
-protissionais' 

a saúde

orofilaxia das doenças e ou

li,irir" .",i' deficitária e caótica

Assim, é viáver e justiricáver " .:1",t1t::-f"l:1T:[ ff;::i'T:T;
co ntra,o u m a vez'* 1f" :T| H:;[ "i Tjlilill:, i: ;: ;*: í,X;]:']1"" ::,i
ouestão, minimizaria *"". ;:ü;;,'poi. _o. t.l::::, iá que houve a concordância
Empresa, sem tumulto t"o";;,;J'; 

;dução de gastr 
mesmo varor, sem as. oevidas

ambiente de trabalho: ",i";;;;";.; contrato llluo,rr", àadministraçãopu'rca;expressa da Empresa em 
;;,;;;; vantaiosa e fa

correções, sendo esta uma

sob o ponto de vista resar' "'^-11- lil]l':"f"t:'::::ft;i:§:i:;
p razo de d u ra çá o 

.d 
os 1Tf ;"; "§ 

J tffi'"". T,Iil ff ni,i;U:;ffi fiff H.i
podem chegar a 60 (sessetttar";;" 

pronogaçáo es

aPenas 30 (trinta) meses'

já mencionado 
'--l^ Àê 'â7ões 

técnicas quanto

D e sta rte, co nro Ím e d e mo n strad o^ am 
J[:L:""':'i::.li Tlli. 

" "' 
o'"

leoais autorizam o aditamento contratual' Assim sen(

",]torize 
a prorrogação oo'i"]o "onttttual 

conforme proposto'

ou sei a' ao re cebi m e nto :"::1Í:';TJ::il1i"ffi :: i1" t"':::ffi:
anexo, com emissão de oarecer administrativo o'ot"''l]J."'"]"0.ãir" do Quinto TERMo

l"ü ,,tiri",ao : ::::".';ü:?,H ;]]:;:::TjE:i;;;; visência para o dia @

ADITIVO ao Contrato s(

deJ unhode 2020

É a justiÍicativa

Na rtunidade, renovamos protestos de consideração e apreço

Atenctos

la

Secretário MuniciPal de Saúde

Decreto MuniciP al 07112019

Av MaÍechar Rondo*;11;i1[X3â1,ffd"T".;.1i:filtrIilffi$i$iáffi'10 
- Itaituba - Pará



Eu, IMP SERVIçOS MÉDICOS LTDA' inscrita no CNPJ sob no

09.509.608/0001-10' com sede na Av Presidente Vargas' no 2144' Bairro de Aparecida'

Município de Santarém/PA' neste ato' representada pelo Sr' Alberto Mariano Gusmáo

Tolentino, inscrito no CPF sob n'175'640'772-04' na qualidade de Prestadora de Serviços'

descritos no Contrato sob no 2017456' formalizado com o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDÉ

DE lrAlTUBA, "ttou "itnt" 
i--'" 'oá 

necessário à elaboração do Quinto TÉRMo ADlrlvo

ao contrato em questão, para que seia 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'

TERM DE crÊN clA ECONCO RDÂNclA

resentante legal do Fundo Municipal de Saúde de

Que' em acerto com re

Itaituba, Sr. lamax Prado Custódio' co

devidas correções.

p

ncordem mantero alordos SErv iÇos semas

por ser.expressão de verdade e para que produza os efeitos regais Íirmo e

assino o presente Termo de Concordância

Itaituba - PA, 26 de Dezembro de 2019

Assinado de forma digital por llvlP

IMP SERVICOS MEDICOS sERVIcos N4EDlcos

lôffi nr*Booo1 1 o t1?::111?:;;3:i

IMP sERVIços MÉDlcos LTDA

oLsl;ir õüÀ-RIÀ\o cust\4Ào roLENrlNo
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110
1:19:48 -03'00'


		2020-02-14T12:03:48-0300
	IAMAX PRADO CUSTODIO:74293095268




