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OFíCIO/PROPLAN/SEMSA NO 47 4I2O2O

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

vigência ao Contrato sob no 20í90147.

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo, venho através do presente, justificar a

confecção do Primeiro Termo Aditivo ao contrato de Prestação de serviço sob no

20190147 , formalizado entre o FUNDO ÍMUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA e a Empresa

A C DA SILVA COMERCIo E VARIEDADES, que tem como objeto Aquisição de produtos

de limpeza, higiene, utensítios e outros para atender a demanda dos Fundos e Secretarias

do Município de ltaituba/PA.

O referido contrato tem seu prazo de vigência de 0'1 (um) ano, sendo que

se encerra em 09 de Abril de 2020 , entretanto, referido 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, razáo pela qual e que se apresenta a presente justificativa para que

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

Que' em

interesse em continuar com

serviço.

consulta com a Empresa mencionada, esta manifestou o--

a vlgência do contrato, não requerendo correção'do valor do 
'.

»»e"
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 íoi concluído'

portanto, o prazo de vigência deve ser prorrogado para que o valor do contrato seja 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 pública' ou se'ia'

pacientes que Íazem tratamentos pelo SUS - Sistema Unico de Saúde Ademais é dever do

Poder Público garantir saúde pública, a toda população do Município'
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Assim, é viável e justificável a prorrogação da vigência do supracitâdo

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

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

Empresa, sem tumulto dos serviços' pois os profissionais já estão familiarizados com

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

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

correções, sendo esta uma condição mais vantajosa e Íavorável à administração pública'

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

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

seja ratiÍicado, ", 
.on."or"nii."nte seja detàrmin'l1.1"'"oot'01" *:'lli':T:*o

ADITIVO ao Contrato sob n'20190147' para prorrogação da data de vigência por mais 60

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

prazo de duraçáo dos contratos de natureza continuada, como é o caso da contratada

podem chegar a 60 (sessenta) meses'

apenas 15 (quinze) meses, ou sela' su

Como a nova vigência do contrato em questão teria

a prorrogação estaria amparada pelo dispositivo legal

já mencionado.

Destarte, conforme demonstrado acima' tanto às razões técnicas quanto

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

a,itorize a prorrogaçáo do prazo contratual conforme proposto

(sessenta) dias

Atenciosamente,

Av. Marechal Rondon, s/n - B

- E-mail:

E a iustificativa.
Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e apreço

to ^Q
Adriano de Aguiaí Coutinho,

Secretário ÍVluniciPal de Saúde
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TERM Êncta oÂructeooeôt E CONG OR

Itairuba - PA, 06 de Abril de2020'

Eu, A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES' inscrita no CNPJ sob

n" 28.748.57410001-61. conr sede na AVENIDA GETULIO VARGAS' 35' COMERCIO',

Itaituba-PA, CEP 68180-020' neste ato' representada pelo Sr' ANTONIO CARDOSO DA

SILVA, inscrito no CPF sob rf 443'199'162-04' descritos no Contrato sob n120-L90L4X

tbrmalizado com o FIINDO MU\IICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA' estou ciente que será

necessário à elaboração do Primeiro TERMO ADITIVO ao Contrato em questão' com

vigência por mais 60 (sessenta; dias' a firn de garantir o para pagamento das Notas Fiscais

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

atenderademandadosFundoseSecretariasdoMunicípiodeltaituba,jáqueambasaspartes'

manil'estamos intelesse em continuar com a vigência do Contrato'

Que, em acerto conl rspresentante legal do Fundo Municipat de Saúde de

Ilairuba. Sr. Adriano de Aguiar Coutinho' concordo em manter o valor dos serviços' sem as

dcvidas correções'

,or ser expressão de verdade e para que produza os efeitos legais hrmo e

assino o presente Termo de Concordância'

A C DA SII,VA ('OMERC'IO I'

AN IUNIO CARDOSO D
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VAI{IEDADES
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