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(sessenta) dias

E a justificativa

Na oportunidade' renovamos protestos de consideraçáo e apÍeço

Atenciosamente'

iano de Aguiar Coutinho

ecretário MuniciPal de Saúde

Decreto MuniciP al 04812020
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Assim' é viável e justificável a prorrogação da vigência do 
-supracitado

contrato, uma vêz que: a) â "*;'á";; 
na prestação dos serviços' obieto do contrato em
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Empresa, sem tumulto dos

ambiente de trabalho' "l O"'''i"-l''"dução de gastos já'que houve a concordància
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correçÓes, sendo esta uma c

Sob o ponto de vista legal' o art 57' inciso ll' da Lei 8 666/93' prevê que o

prazodea'*ca"j3i.""it]l *i:':*llí:u[ffi:':";'*jlEi:
podem chegar' a u: 

l-t-"^1t^"'ou ."ja. sua prorrogaçao "'tJ' 
amparada pelo dispositivo legal

apenas 15 (quinze) meses'

1á mencionado 
a tanto às razões técnicas quanto

Destarte' conforme demonstrado aclm

legais autorizam o 
'oit"n1"-"n"to 

"toni'"i'"' ot"t* sendo' solicita-se a Vossa senhoria que

autorize a prorrogaçáo Oo p"'o contratual conforme proposto'

Ou seia' ao recebimento deste oÍicio solicita-se a avaliaÇáo do processo

anexo, com emissáo * ,#"r rãrini.tr"tiuo proterio,o por esta Diretoria, Para Que, ao Íim'

seia ratificado' "' to^t"oi'i"ntl'i].ti" ""1' 
o"t"''inaoá 

"a 
etaooraçao do PÍimeiro TERMo

ADlrlvoaocontratot"onl'ôtnott6'paraprorrogan'ol"ott'o"vigênciapormais60
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TERMODECI ÊHctAE coNcoRoÂNCIA

EU, JONALDO P. RODRIGUES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob no

26.54]l.19410001-26. com sede a TRAVESSA SEXTA' 3 31-4. FLORESTA, Itaituba-PA'

CEP 68181-430, neste ato, representada Pelo Sr' JONALDO PEREIRA RODRIGUES'

01901 formalizado

inscrito no CPF sob rf 023 '312'572-80' 
desc ritos noC n a o sob

com o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA, estou ciente que será necessário à

elaboração do Prirneiro TERMO ADITIVO ao Contrato em questão' com vigência por mals

60 (sessenta) dias, a frm de garantir o para pagamento das Notas Fiscais retêrente o

lbrnecimento de produtos de limpeza' higiene' utensílios domésticos e outros para atender a

partes,

tlemantla dos Fundos e Secretarias do Mun icípio de ltaituba, já que arnbas as

Ilaituba - PA, 06 de Abril de 2020'

nraniiestamos interesse em continuar com a vigência do Contrato'

Que' em acertÔ com representante legal do Fundo Municipal de Saúde de

Itaituba, Sr. Adriano de Aguiar Coutinho' concordo em mânter o valor dos serviços' sem as

dovidas correções'

Por set expressão de verdade e para que produza os efeitos legais frrmo e

assino o presente Termo de Concordância'

IÔNAI-DO P. RODRICUES EIRELI'
'" :óiíÃioo PEREIRA RoDRIGUE

llaPrestnt'tnte Legal
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