
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Litoral Norte do Estado de São Paulo capita ao surfe

Ubatuba, 09 de setembro de 2020

Memorando n° 172/2020 
Processo n° 5486/2019

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
att.
Dr. Allanderson Fonseca da Silva

Solicitamos seja feito aditivo de valor ao contrato n° 183/2019, 
no importe de R$ 309.266,98 (trezentos e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e 
noventa e oito centavos) por mês, sendo o valor total para o ano de 2020 na monta de 
R$1.144.287,83 e o valor total para o ano de 2021 na monta de R$3.195.758,79, na forma 
da planilha às fls. 6854/6856, pelo prazo da vigência do contrato

JUSTIFICATIVA

Considerando que se mantém inalteradas as razões asseveradas 
em justificativa às fls. 6854/6856 relativamente ao presente contrato;

Considerando que a administração pública, no uso de suas 
atribuições, tem buscado viabilizar os valores necessários, com o provisionamento de 
dotação,

Considerando a importância do contrato em comento, que conta com 
os serviços essenciais de profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, etc), os quais 
resultariam e prejuízos irreparáveis à população geral sem a manutenção do valor pago,

Faz-se necessário o Aditamento de valor supra elencado.
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Em atendimento ao art. 38, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, INFORMAMOS a existência de 
recursos orçamentários para atender as despesas constantes da modalidade Chamamento Público n° 

11/2019, Processo n° 5486/2019, devendo ser efetuado reserva para o exercício de 2020, conforme abaixo 
discriminado.

OBJETO: Contratação de Organização Social para a administração, gerenciamento, operação e 

execução de forma compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde das atividades e serviços de 

saúde do SUS

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde 
ADITAMENTO: Acréscimo

SECRETARIA DOTAÇÃO SC VALOR 2020 VALOR 2021

SAUDE 585 2527/2020 R$1.144.287,83 R$3.195.758,79

TOTAL R$4.340.046,62

Solicitação de Compras 2527/2020: R$4.340.046,62 (quatro milhões, trezentos e quarenta mil, quarenta 
e seis reais e sessenta e dois centavos)
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VALOR 2020: R$ 1.144.287,83 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e 
oitenta e três centavos)
VALOR 2021: R$ 3.195.758,79 (três milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais 
e setenta e nove centavos)

DECLARO haver previsão orçamentária para atendimento do contrato.

ANA CRISTINA ELIAS LOURENÇO 
Secretária Municipal de Saúde Interina
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