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OFiCIO/PROPLAN/SEMSA N. 1 56/201 9

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURiDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Itaituba-Pará

Assunto : JustiÍicativa para Confecção do Quinto Termo Aditivo' paÍa prorÍogar o pÍazo de

vigêncla ao Contrato sob no 2017504

Senhor Diretor,

Contrato

ianeirode 2O2O

mencionada' esta manif eslou o

continuar realizando 40 (quarenta)

o por 03 (três) dias mensais' náo

condiçÔes indispensáveis ao seu pleno exerclclo

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

Contrato mencionado' *tao p"fu q'af ó que se apÍes:nla a presente justificativa para qtre

seja prorrogado o prazo de 
'iãã"tit 

por mais 05 (cinco) n.reses' ou se1a ate a dala de 30 de

Honradoemcumprimenta-lo,venhoatraVésdopresente,iustificara

Confecção do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de PreslaÇão de Serviço sob no 20'17504

Íormalizado entre o FUNDO rvuf'fiCrpni DE SAUDE DE ITAITUBA e a Ernpresa CONESP -

cllNlcA DE oToRRlNor-nÀirlcor-oorn E NEUROCIFtURGIA' que tem corno obleto a

prestação de serviço méOlco contlnuado' na especialrzação em NEUROLOGIA

oreferidocontratotemseuprazodevigênciadeOS(cinco)meses,sendo

queseencerrar",n:Oouuoo"toOuZOfg'entretanto'refertdoprazopodeserprorrogado
por igual período, '" 

ho""' ãl-tundimento prévlo entÍe as partes' de acordo com o Art 57' ll

da Lei sob no 8.666/93' tendo em vista ao que deteímrna a Cláusula Segunda do referldo

Que, em consulta com a EmPresa

interesse em continuar a prestaçáo dos serviços' ou sela'

consultasmédicas,duranleapermanêncianotVlunicípi
requerendo correção do valor do serviço

Ressalta-se' que o dlreito à saúde é Llm dos drreitos fundanrentais do

homem, nascido na declaraÇáo dos direitos humanos com precedente na dignidadÊ da

oessoa humana, sendo que :;;; u'" o't"''t constitucronalmente assegurado a locos

inerentu à vida, bem muio'ol ;;;; portanto o Poder.Público tem o dever de prover

Av Nlaecha,,.",o"llJtil,;,1::::l?,j,il:üll:,X;llli'),llii,;".i1,;liili,l.i1,.,'.,li1'' 
"
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Sabe-se que os medicos são' dentre outros profissionais agentes

primordiais à efetiva reatizaç-ao Oas polÍticas sociars' 
^pois 

desempe:.lr^T^i .l'iti: 
o'

profilaxia das doenças e outros agravos Com a allsêncla desses proÍrsstonais a saúde

pública serla deticitárla e caótrca'

ASSim'éviáVelejustificáVelaprorrogaçáodavigênciadosupraciiado

contrato, uma vez que: a) a continuiáaOe na prestação dos serviÇos' objeto do ContÍato em

questáo, minimizaria "'"to; 
n) permite a continuidade do tÍabalho desenvolvido pela

Empresa, sem tumulto Oot tárviçot' pois os proÍissionais iá estão familiarizados com

ambiente de trabalho; c) permite a redução de gastos' já que houve a concordârrcia

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

correÇões, sendo esta "' "o*'O'o 
mais vantajosa e favorável à administÍaÇão pública

Sob o ponto de vista legal' o art 57 inciso ll' da Lei 8 666/93 prevê cltre o

prazo de duraÇáo dos contratos de natureza contilliada corlro á o caso cla contralada

podem chegar a 60 (sessenta) meses' Como a tlova ''tgência do cc\ntrato enl questáo ieria

apenas 30 (trinta) meses' ou seja' sua prorrogação estaria amparada pelo disposrttvo legal

já mencionado.

Destarte' conforme demonstrado acima' tanto às razôes técnicas quanto

legais autorizam o aOita'"r'to contratual. Assim sendo' sollcita-se a Vossa Senhoria que

"r"torir" " 
prorrogação do prazo contratual conforme pÍoposto'

Ou seja, ao Íecebimento deste ofício solicita-se a avaliaÇão do processo

anexo, com emissão de parecer administrativo proferido por esta Diretoria, para qLre' ao finr

seja ratiÍicado, ", 
.on'"o'"nt""*""t" *it t:t::t'l'111i;r"i:[T:Tr::.:i::: ]tffi

ÁÉ'-'uo ao Contrato sob no 2017504' para prorrogaçao (

de ianei rode 2020

justificativa

Na unidade, renovamo

Atenclos te.

de consideíaÇão e aPreço

lam Pra dio

Secretárro lriluniciPal de Saúde

Decreto MuniciP al Ol 1l2A1g '
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TE ODEC tÊNcrA ECON o Ât'tc IA

representante legal do Fundo Municipal de Saúde de

Eu, CONEsp _ CDE OTORRTNOLARINGOLOGIA 
E NEUROCIRURG|A,inscrita no cNpJ sob no 0g.656.4g6/0001-20, com sede na Rua Avenida Mendonça Furtado,Santa Clara, Santarém/pA, CEp: 68.005_100, neste at(RoDoLFo D,NELL, cARNEtRo, inscr*o no CpF sob 

"" 
;r:T:t"#ri llr,.,irrlrilPrestadora de Serviços, descr

MUNT.TPAL DE .AúDE r.,rl'"I,"rffi ;:JI#: :;;x";Quinto TERMO ADITIVO ao Conhet, Êm d,,âêlÃ^ ^_,-: 
-

servços por gua *,"*, ","111"ff::Jff lil:ffi::',##i:::Tt::j
manifestamos interêsse em continuar com a vigência do ConFato.

r dos

por ser expressão de vêrdade e parâ que produza os efeitos legais firmo eassino o presente Termo de Concordância.

Itaituba - pA, 13 de agosto de 2019

Qnr*.* Ãru-

eue, em acerto com
Itaituba, Sr. Iamax prado Custódio, c
devidas correcôes.

CONESP - CDE OT
LUIS

oncordo em mahter ova lo servicos , sem as

OLARINGOLOGIA E NEUROCIRURGIA
RODOLFO DINELLI CAR

^/E/RORepresentante Legal
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