FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAMRN

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 002 ORIUNDO DO
CONTRATO N.º 016/2021 PROCESSO Nº 28/2021-CMM
Com fundamento no parecer jurídico e demais informações
constantes no processo, AUTORIZO o aditamento contratual, nos
termos do Art. 57, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93. Bem como faço
publicar o extrato resumido do processo de Aditivo Contratual a
seguir:
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços terceirizados por demanda administrativa de motoristas
(pequeno porte), auxiliar de serviços gerais (ASG), cozinheiro,
digitador, recepcionista e supervisor, a fim de atender as
necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN.
Justificativa: Os serviços de mão de obra terceirizada, dentro de
parâmetros e rotinas bem estabelecidos que observam as
recomendações aceitas pela boa técnica, pelas normas e pelas
legislações aplicáveis, tem por objetivo a conservação do
patrimônio e a manutenção das condições necessárias para que os
servidores e toda população em geral usufruam de um ambiente
mantido em bom estado de conservação, asseio e higiene. A opção
da prorrogação de prazo para manutenção da terceirização desses
serviços é justificada pelo fato de que, embora sejam serviços de
considerável importância, a Câmara Municipal de Mossoró não
possui pessoal necessário investido nas referidas funções, podendo
ser executados por terceiros que detêm maior expertise na
operação diária e no gerenciamento das contingências a eles
correlatas. Assim sendo, a manutenção da contratação dos serviços
objeto do contrato, pelas ações e resultados, nas dependências
deste Poder Legislativo Municipal, reduz os riscos jurídicos, bem
como fomenta a evolução qualitativa das atividades desempenhadas
e traz maior vantajosidade à Administração.
Contratada: CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELLI – ME.
Prazo: Prorrogação de prazo por 05 (cinco) meses, vigorando até 02
de novembro de 2022.
Data do Aditivo: 02/06/2022.
Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Fiscal de Contrato: Ana Karina da Silva Freire Nóbrega de Araújo
Gestor do Contrato: Francimar Honorato dos Santos
Mossoró - RN, 02 de junho de 2022.
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