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A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURÍDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Solicitação de Aditii'o de 250á do Contrato

Senhor Diretor,

administração Pública

I -l-i lli-J00 á818 l-0 l0 - ltaituba i)ará
Ar. Marechal Roncion, s,rn

E-mail: ser!!a@L!t!t!úLPagor.br , lalllilx {l.ado(alla!!ubq.pêgq!.!!

Honrado em cumprlmenta-lo, venho atraves do presente' justificar a

ConfecÇãodoAditivo21okaocontraton"20lgolTS,formalizadoentreoFUNDo
MUNtCipAL DE SAUDE DE trAtruBA e a Empresa D M C r\ilESStAS EtRELt - EPP' que

temcomoobjetoaaquisiçãodemateriaistécnicosdescartáveisparaSupriraSnecessidades
do Fundo Municipal de Saúde do Municipio de ltaituba-PA'

Considerando que o referido contrato tem seu prazo de vigência alé 17 de

Abrilde2020,entretanto,houveoterlninodoitenr0l044l(Coletorc/tamparosqueavel
esterilclÓ0n.rl)'econformeCláusulaDécimaQuinta_doaumentoousupressãoé
permitidoquesejaaditivado25%daquantidadedoitemdessecontrato,conformedisposto
no Art. 65, parágrafo 10 e 20 da Lei sob no 8 666/93

Considerandoquenopresentecaso'acontratadaaceitanasmesrnas
condições licitadas os acréscimos ou supressÕes necessárias'

Conslderando, que o direito à saúde é um dos direitos Íundamentais do

homem.nascidonadeclaraÇãodosdireitoshumanoscomprecedentenâdignidadeda
pessoahumana.sendoqueaSaúdeéumdireitoconstitucionalmenteasseguradoatodos,
inerenteàVida,bemmaiordoserhumano,portantooPoderPúbticotemodeverdeprover
condições indispensáveis ao seu pleno exercício'

Considerando que os materiais técnicos descartáveis sáo imprescindível

para a continuldade das atlvloaues uÇse{lvolvroas pela ÕecÍetatla Munlclpal oe sauoe' tânto

no Hospital Municipal quanto nas Unidades Básicas de Saúde' garantindo assim a saúde

pública a toda populaÇão do Município'

ConsiderandoqueéviávelejustificáVeloaditivode2io/odoitem010441

dosupracitadocontrato,umaVezque:a)acontinuidadenaprestaÇãodosserviços,objeto
do Contrato em questâo, minimizaria custo' b) permite a continuidade do trabalho

desenvolvido pela Empresa, sem tumulto dos servrÇos c) permite a reduÇão de gastos' iá

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 favorável à

Itaituba-Pará
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Sccretâria Municipal de Saúde

Dianteclissoeconformedemonstradoacima,tantoàsrazõestécnjcas
quanto legais autorizam o aditamento de 25%o contratual. ASSim Sendo, Solicita-Se a Vossa

Senhoria que autorize este aditivo, conforme proposto

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

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

sela ratificado, e, conseqüentemente seJa determinada a elaboração do ADITIVO de 25% do

item 010441 ao ContÍato sob no 20190'178.

E a iustificativa
Nao
Aten

portunloade, renovamos Protestos Oe con srderaçáo e apreÇo

mente.

lamax Pra dio

Secretário l\/uniciPal de Saúde

Decreto Municip al 07 112019

AY'MarechalRondon,s/n-Bain.oBoaEspelançaletetàx:(93)]518-2002CEP:68181-0I0_ltaituba_|,ará
- E-mail: semsaúuitaituba na gov'br ' iamax prado(ditaituba pa'gov br

-



TERMO DE CIENCIA E CONCORDÂNCIA

Eu, DMC MESSIAS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob no

't 7.992.985/00í-81 , com sede na Estrada da Vila Nova CONJ Jardim Pindorama, Cidade

Nova, Ananindeua, CEP: 67130-600, neste ato, representada pelo Sr. DENYS MAURICIO

CARVALHO MESSIAS, inscrito no CPF sob no 431.11O.922-9í, na qualidade de fornecedor

de produtos, descritos no Contrato sob no 20190178, formalizado com o FUNDO

IVIUNIC|PAL DE SAUDE DE ITAITUBA, estou cientê que será necessário à elaboração do

ADITIVO de 25% do ltem 0í0441 do Contrâto em questão, para que seja garantida o

fornecimento desse item, .lá que ambas as partes, manifestamos intêresse em continuar com

o fornecimento do item 010441 do Contrato 20190í78.

Que, em acerto com representante legal do Fundo Municipal de Saúde de

Itaituba, Sr. lamax Prado Custódio, concordêm manter o valor dos serviços, sêm as

devidas correções.

Por ser expressão de verdade e para que produza os eÍeitos legais firmo e

assino o presente Termo de Concordância.

Itaituba - PA, 29 de Novembro de 201 9

D M C MESSIAS Assinado de forma digital poÍ D M
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DMC MESSIAS EIRELI - EPP
DENYS AiIAURICIO CARVALHO MESS/AS

Representante Legal
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