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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.' 052/2018 -- IGESDF

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO N'052/2018 - IGESDF. QUE

ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE

GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO

DISTRITO FEDERAL - IGESDF E A

EMPRESA LUAS FELIPE LIMA

ALBUQUERQUE (LFG AR

CONDICIONADO). QUE TEM POR

OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

CORRETIVAEMAR CONDICIONADO

Hospital de 1: ase do l)i5ti iio Federal

$ívlHS - Areia Esneclal Qii-aclra .LOI - CEP: 7a.335-900 l f3rasilia-DF.
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no DODF n' 231 de 05 de dezembro de 2017 e de acordo com as seguintes cláusulas e

condições:

DOPROCEDIMENTO

disposições do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto de Gestão

Estratégica de Saúde do Distrito Federal.

DOOBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA -- O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato

n' 052/2018 -- IGESDF, pelo período de 90 (noventa) dias, com fundamento na Cláusula

Oitava. do Contrato original

PARÁGRAFO UNIÃO -- Fica pactuado que o presente instrumento perderá a sua vigência

antes do prazo fixado no capuz, a qualquer tempo e devidamente reduzida a termo. em razão...

da celebração e vigência de contratação decorrente da conclusão da Seleção de Fornecedores

n' 002/2019

DOVALOR

CLÁUSULA TERCEIRA -- O valor global mensal estimado do Contrato permanece o mesmo

do constante no segundo termo aditivo, qual seja, R$120 000,00 (cento e vinte mil reais),

compreendendo todas as despesas e custos diretos e indlretos necessários à perfeita

execução dostrabalhos
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DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA QUARTA

assinatura.
presente Termo Aditivo terá vigência a contar da data de sua

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA -- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se
refere o presente aditivo

E. para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente instrumento em 02 (duas)

vias de igual tear e forma, para que subam um só efeito. as quais, depois de lidas. serão
assinadas pelas representantes das partes e pelas testemunhas.

Brasília. 21 de março de 2019

rnANcigêÕXãÃÜ:jdãi:i;6
Diretor Presidente

Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal IGESDF
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Testemunhas
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