
Constam no Processo:
Solicitação;

lustificrtiva; ^ -_:^ rr,,^i-inal rtp saride em prorrogar a vigência contratual;
'ü"..rsa"a" da Secretaria Municipal de Saúde 

"rn l:::,:
Termo de aceite da t*pt"'"l* 'íunter 

os valores iniciais do contrato'

O parecer furídito a" 
"otao 

to* os preceitos legais expressa opinião favorável;

Conclusào:

A iustif icativa apresenuda pela Secretaria o".t'out-0"^[]l;::;i:ffil:ll;*ffi:
;;i;;;;';;;t "t 

serviços runerários para suprir as neces

a pacientes portadores dt d;;;;;; tt'táu"i' no Município de origem por falta de

condiçrles técnicas - Tratamento Fora de Domicilio - TFD;

O instrumento contratual foi teteUrado em 1-3 de novembro de 2017 ' 
extinguindo - se

em 13 de novembro a" zols' pl"t"nde - se' portanto' o terceiro termo aditivo com

vigência até 02 de março de 2020'

P EF IT R M NI IP L E A

coNlRoLAOOntl oe contRoLr tnrEnuo - cct

GAB CCI/2020 Parecer de Regularida de do Controle lnterno

Pregão Presencial OB5lZOLT - ContraEda: R.M, TAGLÍEBER EIRELI'ME

lnteressado: Fundo MuniciPal de Saúde

ra do termo aditivo: Yamax Prado Custódio

Autoriilade Responsável pela assinatu

esentada nos manifestamos de

Considerando a documentaça

íorma iavorável ao 1q termo a

oeajustificativaaPr
ditivo ao contrato 0572/2017 firmado entre o Fundo

MuniciPal de Saúde e a empresa R.M TAGLIEB ERE Ll -ME Para a Prestação dos

serviços obieto do certame 085/2017'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

de Araújo Lima

cipal 0060/2017

tr

Alcx Robcrto
Dccreto Mtlni

E o Parecer.
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or::***:,f.|;,ii,f '
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Assunto: Alteração contratual'

o b i e t o c o ntrar":ã " 
d:j 
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Em analise:
Termo aditivo de prazo ao contrato n" 057212017 '

lustific.ltiva para a prorrogaçâo do prazo contratual;

Vigên.i, proirogada aré 02 I 03 I 2020'


		2020-01-20T10:57:47-0300
	ALEX ROBERTO DE ARAUJO LIMA:49594559268




