
SEívlSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretàriâ MuniciPal de Saúde

Atenciosamente,

Iraituba. 02 de Junho de 2020.Menro. /SEMSA/PMI - n. '28712020'

AO ST" JOELSON DE AGUIAR'
Diretor de ComPras/DICOM

Assunto: 02o Aditivo de Contrato'

Seúor Diretor,

Sem mais Para o momento'

Vimos, por meio deste, solicitar 9 9-2i . TtT" Aditivo ao Contrato sob no

20190143, formalizado.nr." o-r'ür'roo MLINICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA e a

EmDresa PEDRo I BATISTÀ ba úLvn EPP - ITAFRIoS' que tem como objeto a

i:J':fi"'ãpãart*'ã.-ii*pt'"'-üúnt' utensílios domésticos e outros para alender a

;.e};;à;;;t Êrndos e Secretarias do Município de Itaituba-PA'

,dc

drilno de Aguiar Coutinho
cretário MunioiPal de Saúde

Decreto n' 0018/2020

Av. Marechal Rondon, s/n - Bairro Boa Esperança Telet'rx: (93) 3518-2002 CEP: 681 8 l -010 - ltaituba - Pará
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SECRÉTÁRIA MUXTCIPAL DE SAÚOE

SEÍvrSA

Itaituba-Pará

OFiCIO/PROPLAN/SEMSA NO 83/2020

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo, venho através do presente' justificar a

Confecção do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço sob no

20190143'formalizadoentreoFUNDoMUNlclPALDESAUDEDE|TA|TUBAeaEmpresa

PEDRolBAT|STADASILVAEPP,quetemcomoobjetoAquisiçãodeprodutosdelimpeza,

higiene,utensílioseoutrosparaatendeÍademandadosFundoseSecretariasdoMunicípio

de ltaituba/PA.

oreferidocontratotemseuprazodevigênciade01(um)ano'sendoque

seencerraem0gdeAbrilde2020,entretanto,referidoprazopodeserprorrogadoporigual

período, se houver entendimento prévio entre as partes' de acordo com o Art 57' ll da Lei

sob no 8.666/93.

No presente caso, há interesse de ambas as partes na manutenção do

Contrato mencionado, razáo pela qual é que se apresenta a presente justificativa para que

seja prorrogado o prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias' para pagamento de

Notas Fiscais já emitidas antes do término de contrato'

Que, em consulta com a Empresa mencionada' esta manifestou o

interesse em continuar com a vigência do contrato, não requerendo correção do valor do

serviço.

Ressalta-se que o prazo de vigência do contrato encerrou e o processo de

parapagamentodovalordoob'ietoaindanãofoiconcluído'portanto,oprazodevigência

deve ser prorrogado para que o valor do contrato seja pago dentro do prazo legal contratual'

hal Rondon, s/n - Baino Boa Esperança -Tele
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PIIEFEITU IIA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria MuniciPal de Saúde

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURÍDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para conÍecção do segundo Termo Aditivo, para prorrogar o prazo de

vigênciaaoContratosobno20lg0l43,somenteparapagamentodeNotasFiscaisjá
emitidas antes do término do contrato.



SEGRETARIA MUl{ICIPAL OE 5AÜDE

SEÍlÂSA
úSÀUDE PUALICÂ COM crr,ÃLlDÂOE'

PIIEFEITUIIA MUNICIPAL DE ITAITUI]A
Secretrriâ Municipal de Saúde

Assim, e viável e justificável a prorrogação da vigência do supracitado

contrato, uma vez que: a) a continuidade na prestação dos serviços, objeto do Contrato em

questão, mrnimizaria custo; b) permite a continuidade do trabalho desenvolvido pela

Empresa, sem tumulto dos serviços, pois os profissionais já estão familiarizados com

ambiente de trabalho, c) permite a redução de gastos, já que houve a concordância

expressa da Empresa em continuar o Contrato pelo mesmo valor, sem as devidas

correções, sendo esta uma condiÇão mais vantajosa e favorável à administração pública.

Sob o ponto de vista legal, o art. 57, inciso ll, da Lei 8.666/93, prevê que o

prazo de duração dos contratos de natureza continuada, como é o caso da contratada

podem chegar a 60 (sessenta) meses. Como a nova vigência do contrato em questão teria

apenas 15 (quinze) meses, ou seja, sua prorrogação estaria amparada pelo dispositivo legal

já mencionado.

Destârte, conforme demonstrado acima, tanto às razóes técnicas quanto

legais autorizam o aditamento contratual. Assim sendo, solicita-se a Vossa Senhoria que

autorize a prorrogação do prazo contratual conÍorme proposto.

Ou seja, ao recebimento deste oÍicio solicita-se a avaliação do processo

anexo, com emissão de parecer administrativo proferido por esta Diretoria, para que, ao fim,

seja ratificado, e, consequentemente seja determinada a elaboração do Segundo TERMO

ADITIVO âo Contrato sob no 20190143, para prorrogação da data de vigência por mais 60

(sessenta) dias.

E a justificativa.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Adriano de Aguiar Coutinho
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Municip al 004812020.
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