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Assunto: Justificativa para confecção do Primeiro Termo Aditivo, para prorrogar o prazo de

vigência ao Contrato sob no 20190105

Senhor Dtretor,

O forn ecimentodosmedicamentoséumdireitogarantidopelaConstituição

Federal e por leis especificas aos pacientes, que sáo ndidos pela saúde Pública, ou se1a,

pacientes que fazem tratamentos pelo SUS - Sistema Un de Saúde. Ademais é dever do

Poder Público garantir saúde pública, a toda população do tt/

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

ConÍecção do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço sob no

20lg0l05,formalizadoentreoFUNDoMUNlclPALDESAUDEDElTAlTUBAeaEmpresa
ãou=o tHrpo*TAÇÃo coMERclo E REPRESENTAÇÃo LTDA EPP' que tem como

objeto aquisição de materiais para laboratÓrio, para atender a demanda do Fundo Municipal

de Saúde de ltaituba/PA.

oreferidocontratotemseuprazodevigênciade0í(um)ano'sendoquese

encerrar em 18 de marÇo de 2020, entretanto, referido prazo pode ser prorrogado por igual

periodo, 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

Contratomencionado,razáopelaqualéqueSeapresentaapresentejustificativaparaque
seja prorrogado o prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias'

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

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

serviço.

Ressalta-se que o prazo de vigência do contrato está se encerrando e o

processo de pagamento para pagamento do valor do objeto ainda não foi concluido'

portanto,oprazodeVigênciadeveserprorrogadoparaqueovalordocontratosejapago
dentro do prazo legal contratual.
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Ou seja' ao recebimento deste oficio solicita-se a avaliação do processo
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Na l;:[',l:Ul" renovamos protestos de consideraçáo e apreço

Ate amente,

la Custôdio

Secretário MuniclP

Decreto MuniciPal 071

Saúde

t2019.
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