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A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURiDICO

para Confecção do 3o Termo Aditivo' para prorrogar o prazo de

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

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

Confecçáo do Terceiro t";;";ffi; ao Contrato de Prestação de Serviço sob no

201705721oÍríalizado entre " 
i-; ú'-lclPAL DE SAUDE DE lrAlruBA e a Émpresa

RM TAGLIEBER EIRELI - nnt' O'" t"rn como obleto-a prestação de serviços funerários

oara suprir as necessidade' d" t'at"'"nto médico a pacientes iortadores de doenças não

tratáveis no municipio o" "r*, ;;atta oe conaiçoes técnicas - Tratamento Fora do

Assunto: Justificativa

vigência ao Contrato sob no 20170572

Senhor Diretor'

razo de vigência do que se encerrar

O Segundo Termo Aditivo tem seu P

ode ser Prorrogado' se houver

entendimento Previo entre as

tendo em vista ao que determ

02 de Janeiro de 2020'

ina a Clá

entretanto, referido Prazo P

partes,

há interesse de ambas

de acordo com o Art

usula Segunda do reÍe

57, ll da Lei sob no 8 666/93'em

rido Contrato

as partes na manutençâo do

No Presente caso'
resente iustificativa Para que

Con trato mencionado, razão Pela qu

prorrogado o Prazo de vigência

al e que se apresenta a P

por mais 60 (Sessenta) dias, ou sela, até a data de Q!

seJa

de MarÇo de 2020'
Que, em consulta com a Empresa mencionada' esta manifestou o

interesse em continuar a prestaÇão dos serviços' náo requerendo correção do valor do

servlço
Assim, é viável e iustiÍicável a prorrogaçá o da vigência do suPracitado

ntinuidade na Prestação dos serviços, objeto do Contrato em

ontrato, uma vez que a) a co
de do trabalho desenvolvido Pe la EmPresa, sem tumulto dos

c

q

serviços,

Empresa

uma condiçá

uestão,b) Permite a continuida

em continuar o Contra
c) permite a reduçã

o mais vantaiosa e

odeg
to pelo

favoráve

astos, já que houve a

mesmo valor, sem as dev

I à administraçáo Pública;

concordância expressa da

idas correções, sendo esta

Sob o Ponto de vlsta legal, o art. 57, inciso ll, da Lei 8.666/93, Prevê que o

é o caso da contratada

p(azo de duraçáo dos contrato s de natureza continuada' como

sua prorrogação estarla amparada Pelo dispositivo

podem

legal já mencionado
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chegar a 60 (sessenta) meses'



t^ ltll)NlcrPAL OE

s A

' PRE FE Iru RA jt{$i,it 
l',ii 3Jt',ffi'l' 

*

Destarte' conÍorme demonstrado *'T"' j;[:LT"..:T*tT:n,]:Ti:
leoais autorizam o aditamento contÍatual' Assim sendo' t
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Diretoria' para que' ao fim'

anexo,comemissão::f 1:.1:',.1t[j"5'::,::il:Jiti"',"';d;:},íj j*:::tffi
seja ratificado' e' consequer !'- 

a'i*irr. ,nrpronogação
ADITIVO ao Contrato sob n"

de M de 2020

E a iustificativa protestos de consideraçáo e apreço

Na opàunidade' renovamos

Atenciosam

s

lama

Secre clpal de Saúde

Decreto MuniciPal 071/2019
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I

DE ctÊNC IAE coNCORDÂttC IA
TERMO

Eu,RMTAGLIEBEREIRELI
com sede na Rua Decima Oitava,528'

ME,

Bela Vista, ltaituba/PA' CEP
inscrita no CNPJ sob no

68. 180-470, neste ato, rePresentada Pelo Sr' Regina Maria Taglieber' inscrita no CPF sob no

984.794.312-53, na qualidade de Prestadora de Serviços, descritos no

20170572, formalizado com o FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE DE ITAIT

rvlo ADITIVO ao Contrato em questáo'
UBA, estou ciente

que será necessário à elaboraçáo do Terceiro TER

para que seja garantida a PrestaÇão dos Serviços por mais 60 (Sessenta) dias' iá que

ar com a vigência do Contrato

Que,

ifestamos interesse em continu

em acerto com representante legal do Fundo Municipal de Saúde de
ambas as Partes' man

S m
onco m

Regina Maria Taglieber

Repre ientante Legal

ov OS ser I

Itaituba, Sr. lamax Prado Custódio'

devidas correções' r^ ,.r^ .,orrrarre e Dara que produza os efeitos legais firmo e

Por ser expressão de verdade e para qu€

assino o presente Termo de Concordância

Itaituba - PA,30 de Dezembro de 2019
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