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Mãe Co Rio, 22 de dezembra de 2021
À

Comissão Permanente

r.!e

Licitação.

A secretaria Municipal de gaúde de ÍtÍãe do FIio Pará, nesie ato representado pela
Sr.a.
!-'aura Rabelo (Secretaria Municipal), no uso de :r.;as auibuiçÕes
legais vem através jeste
autorizar que se proceda o aditlvo pror';ogação de prazc em resposta
a soiicitação, anexada a
secretaria no dia 21 de dezembr«: 2021, cnce â enrpresa FoRMULA
1 sERVIços E !-AVA.GEf,il DE
y1'9.y1?:. iJlÊllyE:- ?111.:.? a- ororrosaç1ãa do contrato no zoz1ai31 crrjo cn1ãio á.
\'(r!tIftflt:rçALr i.rc êlYrt-ltt:SÀ ESFEüiÀLiZÁüÂ ÊAr;i Lev*rçrEiyr ur ,a,1.rr.io
PEsADcs" A mesma justiÍica que a prorrogação do contrato se faz necessárro para .-clro c
atender as
nr:cessidailes da secretaria Municipal de sauàe du Mãe do i:c para.
Neste sentido a secretaria Municipal cie saÍde, oblctivando a continuidade
dos senriços púbirc.s
at.ltcriza que seja prorrogado c contrato rrprr,,',"niionaCo, nas inesmas
condições e ,re1)i.es, nâo
cabendc à contratada pieitear" valores diferentes dos íirn:u:cs ric ,:::ntrato
inicial.

Atenciosamente
LAUq,^. I/!TORIA
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Mâe do Rio

I

ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS

Memorando L36/202L

-

SEFTN

Mãe do Rio, em 23 de Dezembro de 2021.

A llma Sra.
LAURA RABELO

MD Secretario de Saúde
Mãe do Rio - PA
Assunto: Solicitação de Disponibilidade orçamentaria e Financeira para prorrogação do Contrato
n"

20210131.

Após análise a solicitação da Secretaria de Saúde, Memorando uO}I2OZL-GSMS/pMMR
de
22112/2021 referente à prorrogação do contrato 20210131, oriundo do pregão ne
9l2O2L-00007 da
empresa FORMUTA 1 SERVIçOS DE IÁVAGEM DE VEICULO EIRE[!, que tem como objetivo
a
contrataçâo de empresa especializada em Lavagem de Veículos, para atender as necessidades
da
Secretaria Saúde.

CONCIUIMOS,
Antes o exposto, o departamento de finanças do município de Mãe do Rio,
decidiu FAV1RAVEL
a prorrogação do contrato ns 20210131, já que obedece as normas legais.
Concluímos também que após análise ao sistema financeiro da gestão municipal
de Mãe do
Rio, existe dotacão orcamentária da Secretaria Municinal cte Sar'rde. nâre pyerrrrâo rio nhieto

solicitado.

Atenciosamente,
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