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No iustificotivo opresentodo pelo Secretório Municipol de Assislêncio

Sociol, demonstrou o necessidode de pronogoçõo de prozo com o Controtodo JT

M TAGLIEBER EIRELI - ME' tendo em visto o monutençõo do volor originol do controlo

em telo, bem como' o nJessioode de conlinuidode dos serviços' que forom

prestodos regulormente' "rn 
o"orrên"io de odverlêncios ou notificoçóes pelo

controtodo.

Ademois' o Controto 20180320' outorizo o olteroÇÕo do mesmo' Neste

coso, demosiro o necessidode de oditomento de prozo'

Demosrrodo o pos§ibilidode de reorizoçôo do Termo de Aditivo'

possemos, por fim' Ô onÓlise de reguloridode de suo formo' o que se denoto do

Minuio do 2o Termo de oditivo que segue o presente'

Soiisfeito estó o coput do ortigo ó0, do Lei 8.666193 que dispÕe:

Art' óo' os controtos ' *."'-:01::::":,::::r,:J':1'j :::
reportições inleressodos' os quois monlerÕo orqul\

outógrofos e registro 'l'temótico 
do seu extroto' solvo os relotivos o direitos reots

sobre imóveis, que se formolizom por inslrumenio lovrodo em cortório de nolos' de

,tudo ]untondo-se cópio no processo que lhe deu origem',.
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TAGLIEBER EIRELI ME), C

pol de Assistêncio

onsto oindo o finolidode (reolizoçÔo do 2o Termo de

Aditivo), o oto' que outorizou suo lovroluro {con troto 20180320)' nÚmero

processo lic

controtuois'

ilotório no OB2I201B' PP e, finolmente, o sujeiçôo à Lei e os clÓus o
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Porecer nÓo vinculonte' meromenle opinolivo'

Solvo melhor iuízo' é como entendemos'
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