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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretariâ MuniciPal de Saúde

Menro. /SEMSA/PMI - n. " 28812020.
Itaituba, 02 de Junho de 2020.

AO ST".IOELSON DE AGUIAR.
Diretor de Compras/DICOM

Assunto: 02' Aditivo de Contrato.

Seúor Diretor,

Vimos,pormeiodeste,Solicitaro02oTermoAditivoaoContratosobno

2OIgO13g, formalizAdO ENTTE O FI-TNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA E A

EmpresaRCUNHACoMERCloDlrVARIEDADESEIRELI,quetemcomoobjetoa

Aquisição de produtos de limpeza, higiene, utensílios domésticos e outros para atender a

demanda dos Fundos e Secretarias do Município de ltaituba-PA'

Sem mais para o nlomento.

Atenciosamente,

o dcAguiar Coutinho
ecretário MuniciPal de Saúde

Decreto n' 0018/2020.

Av.MarechalRondon,s/n-BairroBoaEsperançaTelefax:(93)3518-2002CEP:68181-010-ltaituba-Pará
- E-mail: semsa@itairuba oá eov br / iamax prado@itaituba'pa eov'br
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PREFEITUIIA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretâria MuniciPal de Saúde

Itaituba-Pará

OFiCIO/PROPLAN/SEM SA NO 47 5I2O2O

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURíDICO

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

vigência ao Contrato sob no 201901 39, somente para pagamento de Notas Fiscais 'iá

emitidas antes do término do contrato

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo' venho atraves do presente' justificar a

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

20190139, formalizado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA e a Empresa

R CUNHA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI' que tem como objeto Aquisição de

produtos de limpeza, higiene, utensílios e outros para atender a demanda dos Fundos e

Secretarias do Município de ltaituba/PA'

oreferidocontratotemseuprazodevigênciade01(um)ano,sendoque

se encerra em 09 de Abril e 2020d

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

contrato mencionado, razáo pelaqual 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 iá emitidas antes do término de contrato'

Que, em consulta com a Empresa mencionada' esta maniÍestou 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 está se encerrando e o

pÍocesso de pagamento para pagamento do valor do obieto ainda não foi concluído'

portanto, o prazo de vigência deve ser prorrogado para que o valor do contrato seja pago

dentro do Prazo legal contratual'
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ILMO SENHOR DIRÉITOR

JOELSON DE AGUIAR
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PREFETTURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretariâ Municipal de Saúde

Destarte,conformedemonstradoacima,tentoàsrazóestécnicasquento

legais autorizam o aditemento contratual. Assim sendo, Solicita-Se a VoSSa Senhoria que

autorize a prorrogação do prazo contratual coníorme proposto'

É a justificativa.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e apreço

Atenciosamente.

sÊcRETARIa MuNrclPAL DE 9aúDE

driano de Aguiar Coutinho

Secretário Municipal de Saúde

Decreto l\ilunicip al 04812020.
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Ouseja,aorecebimentodesteofíciosolicita-seaavaliaçãodoprocesso

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

ADlTlvo ao contrato sob no 20190139, para prorrogação da data de vigência por mais 60

(sessenta) dias.
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