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Assunto: JustiÍioativa para elaboração do segundo Aditivo' visando à prorrogaçáo do prazo

l" 
"üà".', 

ao contrato sob no 20170464'

rádio

Honrado em cumprimenta-lo venho 
' 

através do presente' iustificar a

confecção de um Termo Adil";;;;;;'io 'ou 
n" 20170464'Íormalizado entre o FUNDo

MUNICIPAL DE SAUDE oe 
-riÀrruen 

e a Empresa CLICFACIL CoNIPUTADoRES'

üJÀ,ü*.-;:.:::y,l*''*i*Í,l"Xlk:ff *''":f i",,SHl'':::
serviços de link de acesso a

Senhor Diretor'

ia de 01 (um) ano' sendo que

O refer ido contrato tem seu prazo de vigênc
ode ser Prorrogado Por igual

se encerraÍ em 11 de iulho de 2019'

período. Por lsso, é que se aPrese nta a Presente 
justificativa

entretanto, referido Prazo p

para que seia Prorrogado o

prazo de vigência por mais 01 (um) ano' ou sela' até a data de 11 d ulhode 2020

mbas as Partes na manutenção do

Nop resente caso, há interesse de a
nta a presente justiÍicativa para que

Contrato mencionado' razão. Pela qual é que se aPrese

seja prorrogado o Prazo de vigência Por igual Periodo

maniÍestou, expressamente' o

Que, em consulta com a Empresa' esta
requerendo corÍeção do valor

interesse em manter a prestação dos serviços' não

Íuncioname nto da máquina administrativa'
Devem-se entender como contínuos' entáo'

aqueles que não

os serviços essenciais ao

podem sofrer soluçáo de

continuidad e sob Pena de causar Prejuizos' o que ocoÍre com as desPesas em análise

Ademais, apesar de não s Íundamento deste expediente, mas náo é

demais dizer que sob o ponto de vista legal o do art 57, da Lei 8 666/93 Prevê a

(documento anexo)'

Esclarece que se trata de serviços continuados por ser tratar de servtÇos

de link de acesso à internet' ff;;;; ;;t;r intárrompido o seu rornecimento' os trabalhos

,ãr'.'uL,,"t não poderão ser realizados'

p

r escrito e autorizada ela

ossibilidade de Prorrogaçáo de Prazo, desde que I

autoridade comPetente, senáo vejamos lo - ltaituba Pará

Av. Marechal o*d-,jll,rl airro Boa EsPerança -Tele

semsa@itaituba Pa sov or

ada Po

)



SECRETÂRIA MUr{ICIPAL OE SÂÚDE
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BLICA COM qUALI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria lVluniciP:rl de Saúde

§ P - Toda prorrogaçáo de prazo deverá ser tificada or escri e

previamente riza ela a ridad om e te ara elebrar

contrato. (grifo nosso)

Destarte,conformedemonstradoacima'tantoàsrazõestécnicasquanto

legaisautorizamoaditamentocontratual.Assimsendo,solicita-SeaVossaSenhoriaque
autorize a prorrogação do prazo contratual conforme proposto'

Ou seja, ao Íecebimento deste ofício solicita-se a avaliação do processo

anexo, com emissão de parecer administrativo proferido por estâ Diretoria, para que' ao Íim'

sejaratificado,e,consequentementesejadeterminadaaelaboraçáodoSEGUNDOTERIVO
ADlTlVoaoContratosobn.20lT0464paraprorrogaçãodadatadevigênciaparaodialí
de iu lho de 2020.

E AJ ificativa

Na oport ade, renovamos protestos de consideraÇáo e apreço

Atenciosame

'ado dio
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TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 2A ADITIVO DE
PRAZO

cLtcFÁctL coMpUTADORES, SERVTÇOS E TELECOMUNTCAÇOES LTDA-
ME, inscrita sob no 1 1.588.782t001-48, com sEDE na AC. Transamazônica, 376
Bela Vista, municÍpio de ltaituba/pA, cEp 681Bo-230 neste ato representado
pela Sr. ERLISSON AGUIAR DA CRUZ, inscrita no CpF sob o no 640.202.742_
15 na qualidade de prestador de serviços descrito no contrato sob o número
20170466, fOTMAI|ZANdO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA,
estou ciente que será necessário a elaboração do 20 rERMo ADlflvo a contato
em questão, para que seja garantido a prestação dos Serviços por igual período,
ou seja por mais 12 (doze) meses, já que ambas partes manifestam interesse
em continuar com vigência de contrato.

Que em acerto com a representante legal do FUNDO MUNÍClpAL DE
SAÚDE deste município |AMAX pRADo cu§rooto, concordo em manter o
valor do contrato, sem as devidas correçôes, ou seja, concordo em manter o
valor equivalente a 58.S00,00 (Cinquenta e oito mil e quinhentos reais).
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CLICFÁCIL COMPUTADORES

L-/-l»;*"- </^ err-

, SERVIçOS E TELECOMUNICAÇOES LTDA.ME

(

ERLISSON AGUIAR DA CRUZ

REPRESENTANTE LEGAL

Por Expressão de verdade e para que produza os efeitos tegais firmo eassrno o prese nte temo de concordância.
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