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ILMO SENHOR OIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: JustiÍicativa de Aditivo para prorrogar o Vazo de vigência ao Contrato sob no

20170464.

Senhor DiÍetor,

O reÍerido contrato tem se

se encerrar em 11 de iulho de 2018' entreta

periodo. Por isso, é que se apresenta a p

prazo de vigência por mais 01 (um) ano' ou

irro Boa Esperança -'l'ele

i.s;uoE l,úsLlca oúaLrDAoE"

u prazo de vigência de 01 (um) ano' sendo que

nto, referido prazo pode ser pÍorrogado por igual

resente justificativa para que seja prorrogado o

Honrado em cumprimenta-lo' venho através do presente' justiÍicar a

Confecção de um Termo Aditivo ao Contrato sob no 20170464' formalizado entre o FUNDO

tuuNrcrpAl DE SAUDÉ DE lrAlruBA e a Empresa cLrcFACrL COMPUTAD.RES,

SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÓES LTDA-N/IE' que tem como objeto a prestação de

serviços de link de acesso à internet' com velocidade MBPS através de fibra Ótica e/ou via

rádio.

seja, até a data de 11de iu lho de 2019.

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

Contrato mencionado, ruzâo pela qual é que se apresenta a presente iustificativa para que

seja prorrogado o prazo de vigência por igual período'

Que,emconsultacomaEmpresa'estamanifestou,expressamente,o

interesse em manter a prestaçáo dos serviços, não requerendo correção do valor

(documento anexo).

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

de rink de acesso à internet, ,"ndo qr" ser for interrompido o seu íornecimento, os trabalhos

administrativos náo poderão ser realizados'

Devem-se entender como co nuos, entáo, os serviços essencials ao

funcionamento da máquina administrativa' aquel que não Podem sofrer solução de

continuidade sob pena de causar preiuízos o que ocorr om as desPesas em análise
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Ademais, apesar de não ser o fundamento deste expediente' mas não é

demais dizer que sob o ponto de vista legal o §2o do art 57' da Lei 8 666/93 prevê a

possibilidade de prorrogaÇão de prazo' desde que justificada por escrito e autorizada ela

autoridade competente, senáo vejamos:

rorrog ação de prazo deverá ser iustificada por escrito e
§ 2e-Toda P
previamente autonzada Pela autoridade comp eten tepara celebrar o

contrato (grifo nosso)

Destarte, conÍorme demonstrado acima' tanto às razões técnicas quanto

legaisautorizamoaditamentoContratual'Assimsendo,solicita.seaVossaSenhoriaque
aulorize a prorrogação do prazo contratual conforme proposto

ouse.ja,aorecebimentodesteofíciosolicita-seaavaliaÇãodoprocesso

anexo,comemissáodepareceradministrativoproíeÍidoporestaDiretoria'paraque'aoÍim'
seja ratificado, e, consequentemente seja determinada 

-a 
elaboraÇáo do PRIMEIRO TERÍMO

ADlTlVoaoContratoSobn"2olT0464paraprorrogaçáodadatadevigênciaparaodiall
de JULHOd e 2019

É stificativa

op unidade, renova

ncrosa e

de consideraçáo e apreço
Na

Ate
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TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

EU, CLICFÁCIL COMPUTADORES, SERVIçOS E TELECOMUNICAÇOES

LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob no 11.588.78210001-48' com sede na Av'

TransamazÔnica, 376, Bela Vista, Ivlunicipio de ltaituba - PA, CEP 68180-230,

neste ato, representada pelo Sr. ERLISSON AGUIAR DA CRUZ, inscrito no

cpF sob no 640.202.742-15, na qualidade de Prestadora de serviços descritos

no Contrato sob no 20170464 , formalizado com o FUNDO MUNICIPAL DE

SAUDE DE ITAITUBA, estou ciente que será necessário à elaboração do'1o

TERMO ADlTlvo a contrato em questão, para que seja garantida a Prestação

dos Serviços por igual período, ou seia, por mais 12 (doze) meses' já que

ambas as partes, manifestam interesse em continuar com a vigência do

Contrato.

Que, em acerto com o representante legal do Fundo Municipal de Saúde

de ltaituba, sr. lamax Prado custódlo, concordo em manter o valor contrato,

sem as devidas correções, ou seja, concordo em manter o valor equivalente a

58.500,00 (Cinquenta e oito mil e quinhentos reais).

Por ser expressão de verdade e para que produza os efeitos legais firmo

e assino o presente Termo de Concordância.

Itaituba, 09 de Julho de 2018
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CLICFÁCIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇOES LTDA.ME

ERLISSON AGUIAR DA CRUZ
Representante Legal
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