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Assunto: Justificativa para-Confecção do Primeiro Termo Aditivo' para prorrogar o prazo de

fi;;;;;;""trato sob n" 2o1eoo8o

Senhor Diretor'

lo, venho atraves do Presente, iustificar a

ro Termo Aditivo ao

entre o FUNDO MUN

EPP, que tem com

ICIPAL

o obie

Contrato de Prestaçáo d

to aquisição de soro
DE SAUDE DE ITAIT

e Serviço sob no
Honrado em cumprimentá-

UBA e a EmPresa
ConÍecção do Primet

O19OO8O, f ormalizado

ei sob no 8 666/93

ederal e Por leis esp
ratamentos Pelo SUS -
saúde Pública' a toda Popula do MuniciPio

para atender a

2

L

DCS VASCONCELOS

demanda do Fundo MuniciPal de Saúde de lta ituba/PA

de 01 (um) ano' sendo que

O referido contrato
202

tem seu Prazo de vigêncta

entretanto, reÍerido Prazo pode ser Prorrogado Por

rdo com o Art 57' ll da

se encerrar em 12d relro de
Íévio entre as Partes' de aco

lgual Periodo, se houver entendimento P

artes na manutenção do

Nopresente caso' há interesse de ambas as P

nte justificativa Para que

e se apresenta a Prêse

Contrato mencionado' razáo Pela qual é qu

ais 60 (Sessenta) dias

seja Prorrogado 
o Prazo de vigência Por m

Que, em consulta com a EmPÍesa mencionada' esta maniÍestou o

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

servlço stá se encerrando e o

de vigência do contrato 
.e da não foi concluido'

ortanto, o PÍazo d

Ressalta-se que o Prazo

mento para pagament

e vigência deve ser Pro

od
Írog

o valor do objeto aln

ado Para que o valor do contrato seia Pago
p lessssq de Pa9a

dentro do Prazo legal contratual
arantido Pela Constituição

ecíficas aos Paclen

dicamentos é um direito g

tes, q

Sistema Unico de S
ue sáo atendidos Pe la

de. Ademais e dever do
saúde Pública' ou seia'

o fornecimento dos me

au

p

F

pacientes que Íazem t

oder Público garantir
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Assim, é viáver e justiÍicáver a prorrogaÇão da vigência do supracitado

contrato, uma vez que: a) a "*; 
á;;; na prestação dos serviÇos, obieto do contrato em

ouestáo, minimizaÍia "'"t"' 
ii" O"''ie a 

'continuldade- do trabalho desenvolvido pela

Empresa. sem tumulto O"' "á^iç"t' 
oois os profissionais iá estão familiarizados 

"com

ambiente de trabalho; "l '"-'i"-l't"dução 
de gastos' já que houve a concoÍdâncra

expressa da Empresa "' 
;;;;";' ; ôontrato pelo mesmo valor' sem as devidas

correções, sendo esta "" "*çà" 
tais vantalosa e Íavorável à administração pública'

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

pr azo d e d u raçá o o o' 
"o 

n'l'lI'''o ;';;;;:;' """T :11X 
":"" 

H ; ff :'ffi '::li'"t:
Ioã-"n"n" " 60 (sessenta) meses Como " !ou:^:lnt.r, prorrogação estaria amparada

aoenas 12 (doze) meses e 60 (Sessenta) dias' ou sela'

p!to oi"positiuo legal já mencionado

Destarte' conforme demonstrado acima' tanto às razões técnicas quanto

legais autorizam o toit"J'-''ü 
""oni'"tu"r' p't'iln sendo' solicita-se a Vossa Senhoria que

autorize a prorrogação do prazo contratual conÍorme proposto'

Ou seja' ao recêbimento deste oficio solicita-se a avaliação do processo

anexo,comemissáoo"o**";;;;initiot*oproteriooporestaDiretoria'!1t':1";'of't'
seia ratiÍicado. ", 

,on."ori"n",l.1].'li" ."i, o.t"r-inadalelaboraçáo do Primeiro TERMo

ADlTlVoaoContrato.oo"Ilãorsooe4,paraprorrogaçaloaaataoevigênciapormais60
(Sessenta) dias

tJ:;:[:Íffi"' 
renovamos protestos de consideração e apreço'

Ate samente,

,'\§

Custódio

Secretário Munic I de Saúde
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