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PIIEFEITU RA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Secretariâ MuniciPal de Saúde

OFiCIO/PROPLAN/SEMSA NO 84/2020

À otReroRta oE coMPRAS - DlcoM/JURiDlco

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Itaituba-Pará

Assunto: Justificativa para Confecção do Quinto Termo Aditivo' para prorrogar o prazo de

vigência ao Contrato sob no 20170572' somente para pagamento de Notas Fiscais já

"Ãitidrt 
antes do término do contrato

Honradoemcumprimentá.lo,venhoatravésdopresente,justificara

Confecção do Quinto f"'rno' nãiiuo ao Contrato sob no 20170572' formalizado entre o

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA e a Empresa R M TAGLIEBER EIRELI - ME'

q ue tem co m o obieto " "" 
tt'"'i'L"' o" t",* 

::: -t::^tt"ffi "[[ :TJ ;:"ffi:i::l[i;
u"L."*" médico a pacientes portadores de doenças nac

por falta de condições técnicas - Íratamento Fora de Domicilio - TFD'

O referido aditivo de contrato tem seu prazo de vigência de 60 (sessenta)

dias, sendo que se encerra"l' àt o" *"'o o"'o'o' entretanto' referido prazo pode ser

prorrogado por igual p"r.iooo' 
"'"'n-o'ã 

"í"noin'*to 
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 manutenção do

Contrato mencionado, "tt" 
ptã'"' é Que se. aPresenta a presente justificativa para que

seja prorrogado o prazo oJ'*u""'" por mais 60 (sessenta) dias' para pagamento de

r.rát"s f i.cais ja emitidas antes do termino de contrato

Senhor Diretor,

Assim, ê viável e.iustificável a prorrogaçá o da vigência do suPracitado

contrato. uma vez que: a) a continuidade na Prestação dos serviços, obieto do Contrato em

questão, minimizaria custo; b) permite a continuidade do trabalho desenvolvido Pela

Empresa, sem tumulto dos serviços, Pois os Profissionats
já estão Íamiliarizados com

Que, em consulta com a Empresa mencionada' esta manifestou o

interesse em continuar *' "'''ãâ"t'" 
do contrato' não requerendo correção do valor do

serviço.

Ressalta-se que o prazo de vigência do contrato está se encerrando e o

processo de pagamento o"l''*"""to do valor do- obieto ainda não foi concluido'

oortanto, o prazo de vrgencra dere- ser prorrogado para que o valor do contrato sela pago

dentÍo do Prazo legal contratual'
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Émpresasem,umuto:": jili{::.",':{i{lã*l.i::#:"Í.."J.ffi
ambiente de trabalho, ", o";:,;";r; 

ôontrato ,?]o-,rau", 
àadministraçãopúbricaexoressa da Empresa "t ;'d;;;r; vantalosa e Íavo

correções, sendo esta uma c(

sob o ponto de vista resar "'n u'1- lllll':#"t:'::::/o9t;i'""§ff;
prazodeduração.*".":1lT"tJ?jffi!':i.li":li:**;,*lU;IJ::ffi :,ã:
podem chegar a 60 (sessenta);: 

,;" **raçáo esta

apenas 15 (quinze) meses' (

já mencionado' 
Àê íâ7óês técnicas quanto

Destarte' conf orme demonstÍado 
- 

ac'li 
J[:L}':'i:i"J:n'i" ""

res ai s a uro riza m " l.-i l:H'."$l iljj, à11}.i;illio",,"
",.l'torize 

a Prorrogaçáo 
do F

o u s er a' ao rece bi m e nto o 
" 
ut 

:tl :'-'".","J'::il1i"il: :: 
ç,T'T' 

: :ffi:
anexo, com emissáo de parecer administrativo ltllllll; a elaboraçáo do ouinto TERMo

""* 
,,un*o" ": 

.,i'lll1""'1"Jil:?;"11,:"::ilJr1ir"".1.,i, àe vigêncra por mais 60

ADITIVO ao Contrato soD

(sessenta) dias

E a iustificativa protestos de consideração e apreço

Na oPortunidade' renovamos

Atenciosamente'
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