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OFÍCIO/PROPLAN/SEMSA NO 76/2020

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURiDICO

ILMO SENHOR DIRÉITOR

JOELSON DE AGUIAR

Senhor Diretor,

lei sob n" u.bbo/YJ

Que' em

interesse em continuar com

serviço.

Honrado em cumprimentá-lo' venho através do presente' iustificar a

Confecção do Segundo t"rrno- ÀO't'o ao Contrato de Prestação de Serviço sob no

20190109, formalizado "ttl." "''u'uoà'ú'*'"'tot 
DE SAUDE DE ITAITUBA e a Empresa

PRADO PHARMA LTDA' o'" t"í ""'" 
objeto a Aquisição de medicamentos da Farmácia

Básica para atender as 
""t"*'O"O"t 

O" Fundo Municipal de Saúde de ltaituba/PA'

o reÍerido contrato tem Seu prazo de vigência de 01 (um) ano, Sendo que

se encerra ", 
re o" rt'ru"oi"lãzõ' "nuut"nto 

referijo prazo pode ser prorrogado por

igual período, se houver 
"nt"nãr*nto 

prévio entre as partes' de acordo com o Art 57' ll da

Itaituba-Pará

Assunto: JustiÍicativa para conÍecção do segundo Termo Aditivo, para prorrogar o prazo de

vigência ao Contrato sob no 20190'109' somente para pagamento de Notas Fiscais já

"Ãltior. 
antes do término do contrato'

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

Contrato mencionado "'ao 
pJâqu'r é que se apresenta a presente justificativa para que

'"1' 
p'o"og"d: ' :'".'-", :"J,:ffj*,,::"U; ^oj.fffi1:' 

dias' somente para

pagamento de Notas Fiscats 1

consulta com a Empresa mencionada' esta manifestou o

l r,nê..'" do contrato' náo requerendo correçáo do valor do

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

p roces s o o. o * ", " 
n,o r ll:l! in :í"hh lru,i" r : 

y :", *il: i1 :::,:t :U[i,';
portanto, o Prazo de vlgenclê

dentro do Prazo legal contratual'

O fornecimento dos medicamentos é um direito garantido pela Constituição

Federal e por leis especitrt"t "ot 
p'"l"ntes' que são atendidos pela saúde pública' ou sela'

oacientes que fazem tratameriJJf,Jt;;út -'sistem-a unico de saúde Ademais e dever do

ffi".;;il; slãntlr saúoe púnlica' a toda populaçáo do Municipio'

\\.\lxlcchÍll l{otrdutr'itt .Bait'to 
Bor l-'spct'ltttça lclelàr rOit]513-:00lCLP: 68181-010 -itaitubr -Pará

-'-'u'"' *"''ít''i"'itlü" ol *ot o.. irtntrr'pruJo'Ít itaituba pa eov br



PRD r-E l,r' u RA.M u N tcl*,ii 
3"tJm'J 

u'^

Assim' e viável e justificável a prorrogação da vigência do supracitado

contrato, uma vez que: a) a "*;J; 
;; prestação dos serviÇos, objeto do contrato em

ouestão, minimizaria **"''i;";;;; a'continuidade do trabalho desenvolvido pela

Empresasemtumultoo*;:J;";poisosproÍissionaisjáestãofamiliarizadoscom
ambiente de trabalho; "l o"'í'i" L"dução de gastos' já que houve a concordância

expressa da Empresa "' 
t;;;t;' ; ôontrato pelo mesmo valor' sem as devidas

correções, sendo esta ".r' "*ü'" 'ais 
vantalosa e favorável à administraçáo pública'

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

:"1',#::iü:,'::i,:""::;$ti:]:^:.^1 ;",""" *::;l1:.:rJrffi :Éfr
apenas 15 (quinze) meses' ol

já mencionado

Destarte' conforme demonstíado acima' tanto às razóes técnicas quanto

legais autorizam o 
"oit"'"nto 

"toni'aiuat 
n"sim sendo' solicita-se a Vossa Senhoria que

autorize a prorrogaçáo do prazo contratual conÍorme proposto'

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

anexo,comemissáoo"orr"."rrã*inistratrvoproÍeridoporestaDiretoria'paraque'aoÍim'
sej a ratiricado, ", "o 

n'"'.,".n]ã;*ü ;;i' t""'..:111 í "J:T:tr1 ffi"]:,,ff' ;tf,?
ff 

',;;;;"ntrato sob no 2019010e para prorrosaÇa

(sessenta) dias

E a justificativa'

Na oportunidade, renovamos protestos de consideraçáo e apreÇo

Atenciosamente,

driano de Aguiar Coutínho

Secretário MuniciPal de Saúde

Decreto MuniciPal 048/2020'

Adriano de Aguiar Coutinho

Secretário lrlunicipal de SaÚde

Dec.0048t2020
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