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Assunto: Justificativa para ConÍecção do Primeiro Termo Aditivo' para prorrogar o prazo de

vigência ao Contrato sob no 2019022'1

Senhor Diretor'

Honradoemcumprimentá-lo,venhoatravesdopresente,justificara

ConÍecção do Primeiro r"''o--Áãti'o ao Contrato de Prestação de Serviço sob no

2olgo22l,formalizado "nt'" 
o'i'*iô *u*'c'pot DE sAUDE DE lTAlruBA e a Empresa

F G DE MELO EIRELI út 
- 
o'" tem como objeto a Contratação de empresa para

execuçáo de serviços g'atito;]"' 
'tender 

a demanda do Fundo Municipal de Saúde do

MunicíPio de ltaituba - PA

O referido contrato tem seu prazo de vigência de O'1 (um) tno-':":::''0"

se encerra ", zg o" "lo 
0"1õiô' entretanto' referido prazo pode ser prorrogado por igual

periodo, se houver entendimeiã-prévio entre as partes' de acordo com o Art 57' ll da Lei

sob no I 666/93

No presente caso' há interesse de ambas as partes na manutençáo do

contrato mencionado, ,"rao p"áqrrt é que se apresentá a presente .iustificativa para que

]Jr'pr.rrog"oo o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses'

consulta com a Empresa mencionada' esta manifestou o
-a 

vigência do contrato, não requerendo correção do valor do

Ressalta-se que o prazo de vigência do contrato está se encerrando e o

processo de pagamento p"à pag"unto do valor do objeto ainda não foi concluido'

portanto, o prazo de vigência deve ser prorrogado para que o valor do contrato seia pago

Que' em

interesse em continuar com

seruiÇo.

dentro do Prazo legal contratuel

Assim, e viável e justificável aProrrogaçáo da vigência do supracitado

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

questão, minimizaria custo; b) permite a continuidade do traba lho desenvolvido Pela

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

ambiente de trabalho; c) Perm ite a redução de gastos, ;a que houve a concordância
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Sob o ponto de vista legal' o ad 57' incisoll' da Lei 8 666/93' prevê que o

prazo de duração dos contratos c]e natureza continuada' como é o caso da contratada

podem chegar a 60 (sessenta) meses Como a nova vlgência do contrato em questão teria

apenas 15 (quinze) meses, ou seja, sua prorrogação estaria amparada pelo dispositivo legal

já mencionado.

Destarte, conforme demonstrado acima' tanto às razões técnicas quânto

legaisautorizamoaditamentocontratual'Assimsendo'solicita-seaVossaSenhoriaque
a,-itori.e u prorrogação do prazo contratual conforme proposto'

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

anexo, com emissâo de parecer administrativo proferido por esta Diretoria, para que, ao íim,

seja ratificado, e, consequentemente seja determinada a elaboração do Primeiro TERI\iIO

ADlTlVoaoContratoSobn.2olgo22l,paraprorrogaçáodadatadevigênciapormais,l2

expressa da Empresa

correçôes, sendo esta u

(doze) meses

Av. Mat'echal Rondon, s/n - B

- E-rnail:
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Secret:rriir MuniciPal de Saútlc

em continuar o Contrato pelo mesmo valor' sem as devidas

ma condiçáo mais vantajosa e favorável à administração pública'

E a justificativa.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideraçáo e apreÇo

Atenciosamente

Adriano de Aguiar Coutinho

Secretário MuniciPal de Saúde
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TERMO DE CIENCIA E CONCORDANGIA

F. G DE MELO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n'27.499.62710001-

95, com sede na AV. BELEM, 335A, COMERCIO, CEP ó8180-090, Itaituba-PA, neste ato,

representada pelo Sr. FABRICIO GARDIN DE MELO, portador do CPF sob n'570.M2.341-

34, descritos no Contrato sob n" 20190221 formalizado com o FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE DE ITAITUBA, estou ciente que será necessário à elaboração do PRIMEIRO

TERMO ADITM ao Contrato em questilo, com vigência por igual período de 12 (doze)

meses, a fim de garantir o para pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas referente à

Contratação de empresa para execução de serviços gráficos para atender a demanda do Fundo

Municipal de Saúde do Município de Itaituba - PA, já que ambas as partes, manifestaram

interesse em continuar com a vigência do Contrato.

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

Itaituba, Sr. Adriano de Aguiar Coutinho, concordo em mânter o valor dos serviços, sem as

devidas correções.

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

assino o presente Termo de Concordrância.

Itâituba - PA, 04 de maio de 2020
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F. G DE MELO EIRELI - ME

FABRICIO GARDIN DE MELO
Representante Legal
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