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PIIEFEITUIIA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde

Itaituba-Paá

OFiCIO/PROPLAN/SEMSA NO í 58/2020

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURiDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

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

viEprcia ao Contrato sob rf 20190 1 07

HonradoemcumprimenÉrlo,venhoatraEdopresente'justificara
Confeof:doPrimeiroTermoAditivoaocontratodePrest@deServipsobrP20190107,
formalizado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SA'DE DE ITAITUBA e a Empresa D C S

VASCONCELOS EPP, que tem como objeto a aquisFde medicamentos da Farnája Ebica

paraatenderademandaSecretariaMunicipaldeSddedoMunicípiodeltaituba/PA'

oreferidocontratotemseuprazodeviçfrciade0l(um)ano,sendoquese
encerra em 18 deM aco de 2020, entretanto, referido prazo pode ser pronogado por igual

peíodo, se houver entendimento pá/io entre as partes, de acordo com o Art 57' ll da Lei sob

rP 8 666/93

No presente caso, lá interesse de ambas as partes na manuterÉ do

Contrato mencionado, rcfu pela qualéque se apresenta a presente justificativa para que seia

prorrogado o prazo de vigência por mais 60 (sessênta) dias'

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

interesse em continuar com a vighcia do contrato, rfu requerendo corrstsdo valor do servÇo'

Ressalta-se que o prazo de vigàrcia do contrato esá se encerrando e o

processo de pagamento para pagamento do valor do objeto ainda rb foi conclúdo' portanto'

o prazo de viçfncia deve ser prorrogado para que o valor do contrato seja pago dentro do

prazo legat contratual.

O íornecimento dos medicamentos é um direito garantido pela Constituô

Federal e Por leis esPecÍficas aos pacientes, que á atendidos pela saie Éblica' ou se1a'

pacientes que fazem tratamentos pelo SUS istemalhico de Sahe. Ademais é dever do

I5AUDE PUALICÂ COM

Poder Rbtico garantir súe ft ica, a toda popul@ nropro

Assim, é viíel e justiíicável a prorrog@ da

uma vez que: a) a continuidade na prest@ dos servips

do supracitado contrato,

, objeto ntrato em quesfu,
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Assim,éViáVelejustificávelaprorrogaçãodavigênciado^supracitado

contrato, uma vez que: a) a cor.'tinuiá"au na prestação dos serviços' objeto do Contrato em

questáo, minimizaria ""to' 
Oi *''ite a continuidade do trabalho desenvolvido pela

Empresa, sem tumulto oo' táin"t' pois os profissionais já estão familiarizados com

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

expressa da Empresa em 
-continuar 

o Contrato pelo mesmo valor' sem as devidas

correçoes, sendo esta '*' 
tona'O'o mais vantajosa e favorável à administração pública'

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

prazo de duração o o" 
"on"]i"'"' 
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ioiurn "n"gr 
a 60 (sessenta) meses' como a nova vrg€

apenas 15 (quinze) '"t"'' 
oi''"i'' sua prorrogaçáo estaria amparada pelo dispositivo legal

1á mencionado'

Destarte' conforme demonstrado acima' tanto às razões técnicas quanto

legais autorizam o aotamenio cont"t"t Assim sendo' solicita-se a Vossa Senhoria que

autorize a pronogação do prazo contratual conforme proposto'

Ou seja, ao recebimento deste oficio solicita-se a avallação do processo

anexo, com emissáo de parecer administrativo proferido por esta Diretoria' para que' ao Íim'

seja ratificado' ", "on'"0'"nt"tente 
seia determinada a elaboração do Primeiro TERrvlO

ADlTlVo ao Contrato 'ou "" 
zo'ãoto 7 

"paru 

proÍrogaçáo da data de vigência por mais 60

(sessenta) dias

E a justificativa.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideraçáo e apreço

ciosamente,

a Prado US tôdio

Av. Marechal Rondon, s/n - B
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inscrita no CNI)J sob n"

i:u. L) C S VASCONCI:L'OS 
Et'}t'^

RBOSA, CARANAZAL'

0 L009,4-§ 21(x)0 I -05. com sede na I'RAV I'UI7- BA

Sattlaren.t - PÂ. ncstc ato' rcp rr'scntada Pcto Sra DAlS

51.922-9I . descritos no

VASCONCELOS' 
inscrlta r1o CPF sob n' 585'8

lNlX) t\4tjNlCtPAl l)l:

trâ ob n 1 0l r)(l l07 tbrmaliz-ado conr o ljt
cessário à claboração rJo

AL}DE DE, I'I'AITUBA' estou ciente 'lue 
será t1c

com vigência Por mais 60

O ao Contrato em questão'

Y CRIS I lNA DA SILVA

(t l!( o .i

S

Prinreiro TERMO ADITIV

( scssenta) dias' a Írm clc gararltiÍ o para pagamcnto das

tlos da Farnlácia Basica Par

lirtrreciur§ttto dc nredicattet

üdc do MuniciPio de ltaituba

do l-utido MurriciPal de Sa

Se el'll colltlntlar com a vlgenc

pal1es- lnaniÍ'estararr inteÍes

rto com representante legal d

a ate trder as llecessidades

l)4. já que ambas as

ia dcl Corrtrato

o Fturdo N{uniciPal de

cottcordo cm nlitnter o valor dtts

notas tlscais ÍcÍcrcllte ao

Que- cm ace

Sar.ri.lc de ltaituba' Sr' lanrar l'rado Custirdio'

ser'iços' "'Tj::::.J::XT:"'r«lade e para que procruza os orêitos regais

firmo e assino o preseote l'ernro de Concordârcta'

Irritubrr i'A.0q de N'tarço de 2020
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