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EsrADo pp norg»ôrclA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Mern. no 550/202 I /SEMUSA Cabixi - ILO. 02 de Se tembr.o de 2021

De: Secretaria Municipal de Saúde

Pala: Gabinete do Prelêito

Assunto: JustiÍicativa e autorização de Empenho

Senhor Prefeito,

Venho através do presente. informar que, acerca da situação apresentada sobre a
Contratação de empresa especializada r.ra elaboração das peças tecnicas e gráÍicas necessiirias
para elaboração de projeto de reforma. ampliação e adequação da unidade Mista de Saúdc tle
cabixi/Ro por meio da Ata de Registro cle preços n' 023]2020]CIMAMS. vi,curada a
concorrência Pirblica por registro de preços no o2l2o2o/clwA}úS, realizado pelo cor.rstir.cio
Interrnunicipal da Área Mi,eira da sude.e - CTMAMS de Montes claros MG. o que
aconteceu fbi o seguinte:

C) Processo lbi iniciado com todas as Íbrmaliclades, sendo elaborado Mernorando. 'Iermo 
cle

Reftrência, Média, com o valor constante de R$49.3 17,70 (quarenta e nove mir trczerlros e
dezessete reais e setenta centavos), sendo homologado t'ls 3l g, Aviso de Intenção de carona fls
320, polém, em confer'ência ao percebeu-se que havia um erro de soma no processo c estc tbi
altertrdo para o valor de RS40.872,70 (quarenta mil oitocentos e setenta e clois reais !. screrlra
centavos), conforme pode perceber (Mem. Fls 02, Tenno de referência fls 04 a 0g erratas de
homologação e aviso de intenção, tudo em consonância corn o Ofício de solicitação tle carona
n." 0l45l202llG^BINETE fls 010 e or-tcio r47r2\2rlGABINTiTE fls 012
Planilha os lnesmos valores cupenhatlo.

Ocorte que somsnte após a reclamação quc lizeranr ao seúor Pr.etêito s6br.e r'stirr.rrirlio o
valot ernpenhado e que percebemos que o valor inioialniente solicitaclo estaya correto. que
segundo eles faltou o valor «te R§8.44s,00 (oito mit quatrocentos e quarenta e cinco reais)
Planilha anexa -Tipologia da EdiÍicação (parques / Monumentos / cemitérios /paisagismo
(canteiros e Passeios). clue em observância a Planilha percebe-se que tal valor está incluso na
soma total. fàltando son.rente constar o valor Unitár'io e Valor parcial do valor.acima citado.

E diante do ocorrido, decidiu-se ilar sequêucia neste rnesmo processo, empelhalcls o r,alor
fàltante para que se possa dar sequêr.rcia na elaboraçào do projero, de n.rodo que soliciranros
aLltorização de V.Ex. para tal procedimento.

'í7



.

I
ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL Dtr CABIXI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Para a despesa designaremos o pro.jeto atividade e elemento de despesa abaixo

Projero/Atividade
2.020 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Elemento de Despesas
ii.90.i9 - Outros Serviços de'l'erceiros p. Jurídica
Reserva orçamentária - R$g.445,00

Atenciosamente.

J.\ V:\
Seclet de SaÍrde
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