
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secrctaril MuniciPal de Saúde

Itaituba-Pará

OFiCIO/PROPLAN/SEMSA NO 47 2I2O2O

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURíDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justiíicativa para Confecção do Primeiro Termo Aditivo, para prorrogar o prazo de

vigência ao Contrato sob no 20í 90143.

Senhor Diretor,

Honradoemcumprimentá-lo,venhoatravésdopresente'justiÍicara
Confecção do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço sob no

20lg0l43,formalizadoentreoFUNDoMUNlclPALDESAUDEDElTAlTUBAeaEmpresa
PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP, que tem como objeto Aquisição de produtos de limpeza'

higiene, utensílios e outros para atender a demanda dos Fundos e secretarias do tt/unicipio

de ltaituba/PA.

O referido contrato tem seu prazo de vigência de 01 (um) ano, sendo que

se encerra em Og de Abril de 2020, entretanto, reÍerido prazo pode ser prorrogado por igual

período, 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

contrato mencionado, razão pela qual é que se apresenta a presente justificativa para que

sela 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, nãO 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 obieto ainda não foi concluido,

portanto, o prazo de vigência deve ser prorrogado para que o valor do contrato se.ia pago

dentro do prazo legal contratual.

O fornecimento dos medicamentos é um direito garantido pela Constituição

Federal e por leis específicas aos pacientes, que são atendidos pela saúde p blica , ou sej

pacientes que fazem tratamentos pelo SUS - Sistema Unico de Saúde. Adem deve oS

Poder Público garantir saúde pública, a toda população do Município
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Secretaria MuniciPal de Saúde

Assim,éViáVelejustificávelaprorrogaçãodavigênciadosupracitado

contrato, uma vez que: a) a continui;ade na prestação dos serviços' objeto do Contrato em

questão, minimizaria custo; ;) permite a continuidade do trabalho desenvolvido pela

Empresa, sem tumulto Oot tá*içot' pois os profissionais já estão Íamiliarizados com

ambiente de trabarho; c) permite a redução de gastos, .iá que houve a concordância

expressa da Empresa em continuar o Contrato pelo mesmo valor' sem as devidas

correÇôes, sendo esta "' "ond'n'o 
mais vantajosa e Íavorável à administraçáo pública

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

prazo de duração oos contraiJs ã" n'i""* t"lli:111 como é o caso da contratada

podem chegar a 60 (sessenta) meses Como a nova vigência do contrato em questáo teria

apenas 15 (quinze) '"t"', 
o''t"l'' t'" p'ouog"çao estaria amparada pelo dispositivo legal

já mencionado.

Destarte, conforme demonstrado acima' tanto às razões técnicas quanto

legais autorizam o aditamento contratual Assim sendo' solicita-se a Vossa Senhoria que

.,rtorir" a prorrogaçáo do prazo contratual conforme proposto'

Ou seja' ao recebimento deste oíício solicita-se a avaliaçáo do processo

anexo, com emissão de parecer administrativo profeÍido por esta Diretoria, para que, ao fim,

seja ratificado, ", 
.ont"o'unl"mente sela determinada-a elaboração do Primeiro TERMO

ADlTlVoaoContratosobno2O,lgOl43,paraprorrogaçãodadatadevigênciapormais60
(sessenta) dias.

É a iustificativa'
Naoportunidade,renovamosprotestosdeconsideraçãoeapreço.

êdfvu:z«1.-

Atenciosamente,

Adriano de Aguiar Coutinho
, Secretário MuniciPal de Saúde

Decreto MuniciP al 04812020
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TE ODE ctÊNctA E CON CORDA clA

Eu PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS, inscrita no CNPJ

sob n" 34.835.918/0001 -72, com sede TRA\ESSA TREZE DE MAIO, BELA VISTA'

Itaituba-PA, CEP 68180'635, neste ato, representada pelo Sr' PEDRO ILSON BATISTA DA

slLVA, inscrito no cPF sob ff 206.4'18.7 52-68. descritos no contrato sob n" 20190143

fonnalizado com o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA, estou ciente que será

necessárioàelaboraçãodoPrimeiroTERMoADlTlVoaocontratoemquestão,com

ügênciapormais60(sessenta)dias,afimdegarantiropaÍapagamentodasNotasFiscars

referente o fornecimento de produtos de limpeza, higiene, utensílios domesticos e outros para

atender a demanda dos Fundos e Secretarias do Município de ltaituba, já que ambas as partes,

manifestamos interesse em continuar com a vigência do Contrato'

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

Itaituba, Sr. Adriano de Aguiar Coutinho, concordo em manter o valor do§ serviços' sem as

devidas correções.

Por ser expressão de verdade e para que produza os efeitos legars firmo e

assino o presente Termo de Concordância.

Itairuba PA,06 de Abril de 2020

PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS
PEDRO ILSON BATISTA DA SILVA

Represenlanle Legal
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