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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde

Itaituba-Pará
oFÍcro/SEMSA N. oo7/2020

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURíDICO
ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para Confecçáo do Sexto Termo Aditivo ao Contrato sob no

20170502, para prorogar o prazo de vigência.

Senhor Diretor,

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

Confecçâo do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de LocaÉo sob no 20170502, formalizado
ENTTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA E O ST, ELIVALDO PEREIRA
BARBOSA, que tem como objeto o fomecimento de energia elétrica para suprir a

necessidadê do Posto de Saúde da Comunidade de Água Branca.

O referido contrato tem seu prazo de vigência de 05 (cinco) meses, sendo
que se encerrar em 30 de Janeiro de 2020, entretanto, referido prazo pode ser prorrogado
por igual período, se houver entendimento prévio entrê as partes, de acordo com o Art. 57, ll
da Lei sob no 8.666/93, tendo êm vista ao que determina a Cláusula Segunda do referido
Contrato.

No presente caso, há interesse de ambas as partes na manutenÉo do
Contrato mencionado, razào pela qual é que se apresenta a presente justificativa para que

seja prorrogado o prazo de vigência por mais 05 (cinco) meses, ou seja, até a data de &!g
Junho de 2020-

Que, em consulta com o Sr. Elivaldo, este manifestou o interesse em
contanuar fornecendo energia elétrica ao Posto de Saúde da Comunidade de Água Branca,
numa crrga de í5 amperes/mês, com concordânoa expressa do mesmo (documento
anexo), nào requerendo coneção do valor do aluguel.

lnsta esclarecêr, que a energia elétrica é, na atualidade, um bem essencial
à populaçáo, constituindo um serviço público ou privado indispensável, mesmo porque se
trata de um bem essencial à vida do ser humano. euanto mais para uma Unidade de Saúde,
que necessita de energia paru fazet funcronar uipamentos, que sào utilizados nas
consultas e exames médicos

Que, na Comunidade Água Branca, o único serviç o eprc
enérgica elétrica é ofe!'tado pelo LIVALDO PE

stação de
pois é o
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SE

proprietário da única fonte geradora de Energia Elétrica naquela mmunidade' conforme la

foi comprovado no momento Oa formalizaçáo do Contrato êm questáo'

Ademais' a energia elérica é um serviço de extrema necessidade básica

se fazendo necêssária " r'o'i"n'**ia vigêncla do.Contrato' paÍa garantir a continuidade

dos trabalhos a","nuot'ioo' lJtl';;Jã saúde da comunidade de Agua Branca' sem

PR.EFEITURA IVII-NICIPAL DE^ITAITI'BA
' '*' í..."ta.ia Municipal de Saúde

a iustificativa
rtunidade , renovamos protêstos de consideraçáo e apreço

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

pÍazo de duraçáo oo' 
"onu"ià-t'o-" 

n'i""- continuada' como é o caso da contratada

podem chesar a oo (sessentj);;';;; . T1il::::",i# ffi:1il#".'§:,t:,,';
!0"""t ,u ivinte e cinco; meses' ou seja' sua prorrogaçao

legal iá mencionado'

Destarte' conforme demonstrado acima' tanto às razóes técnicas quanto

legais autorizam o aOitamento 

-cont'atu"t 
A"im sendo' solicita-se a Vossa Senhoria que

autorize a prorrogação do prazo contratual conforme proposto'

Ou sela' ao recebimento deste ofício solicita-se a avaliaçáo do processo

anexo, com emissáo o" p;;; 
';;inistrativo 

proferido por esta DiÍetoria' para que' ao fim'

seia ratificado, ", "on'"qu"it"'""i" ""i" 
o"t-T:1T a elaboraÉo do Sexto TERMO

ADlTlVo ao contrato 'or 
nJzotzoso2' para pronogaçáo da data de vigência para o dia 30

de Junho de 2020
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hmax Prado o

Secretário MuniciPal de Saúde

Decreto Municip al OOBl2o17 '

Av. Mrechal Rondon. ín - Baino Boa Esperança -Telefax: 1?1)-'j]l;'O'ttP: 
68181410 - Itâituba PaIá
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tumulto dos serviços'



E clÊNC IA E coNCo
TE D

assino o presente TeÍmo de Concordância'

Itaftuba - PA' 22 de JaneiÍo de 2020

RDÂNC IA

Eu' ELIVALDO PEREIRA BARBOSA' bÍasileiÍo' inscrito no CPF sob no

65183se12-00,Íesidenree'l"J:*1,;;fl ::,ffi : 
j?:":*::':iüiii:F:

"i"* 
* ltatuba/PA' cEP: 68180-1Eu; :: ;:;;;;, conforme descrito no conrato

;;;-"*"*.:'*,:';":::'J;-:"#11'Jil['ffi T,ffi :l':::ff 
"':;

ffiffi::::ã:';";;;;; oo 
'"oo.',l",menro de enersia erétÍica' por

.,".*", para que *" T'il:T,H§,}::J",JIJ" ;;;". partes' maniÍestamos

igual Periodo, ou sela' Por

,i*"r." em @ntinuar com a contÍataçao'

Que' em acerto com representante legal do Fundo Municipal de Saúde de

Itaituba, Sr' lamax Píado 
"*Iã'"' "t""troo 

em m"nter o valor da prestaçáo dos serviços

de fornecimento de energra etétrica, sem as devidas correçóes'

Por ser expressáo de verdade e para que produza os eÍeitos legais Íirmo e

{ ç ,).

ELTVALDO PEREIRA BARBOSA

PF: 651.839.912-00
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