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HonradoemcUmprimenta-lo,Venhoalravésdopresente,justiÍicara
Confecção de um Termo Aditivo ao Contrato sob no 20180189' formalizado entre o FUNDO

úú*'aitoa DE SAúDE DE |TA|TUBA e a Empresa w DE S MELQUIADES

PUBLICIDADE - ME, que tem como objeto a contrataçáo de agência de publicidade para

execuÇãodeserviçosdeveiculaçáodosatosoíiciaisdâssecretarias'FundosdeSaúde'

PREFEITURA MUNICTPAL DE ITAITUBA
Secretâriâ MuniciPal de Saúde

Itaituba-Pará' 22 de março de 2019

OFÍCIO/PROPLAN/SEMSA NO 035/2019

À DIRETORIA DE COMPRAS - OICOM/JURiDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Senhor Diretor,

Educação, Assistência Social e Município de ltaituba'

Que, em consulta com a Empresa' agenciadora de publicidade' esta

manifestou, expressamente, o interesse em manter a prestação dos serviços' não

requerendo correção do valor (documento anexo)'

EsclarecequesetratadeserviçoscontinuadosporSertratardeserviÇos

de veiculação dos Atos Oficiais das Secretarias, para atender ao Principio da Publicidade'

estabelecido na Constituição Federal

oprincípiodapublicidadevemdodeverdedivulgaçãooÍicialdosatos
administrativos. Encarta-se, pois, no livre acesso dos indivíduos a informações de seu

interesse e de transparência na atuação administrativa. Para tanto, a publicidade dos atos

administrativos constitui medida voltada a exteriorizar a vontade da Administração Pública

para: divulgar seu conteúdo para conhecimento público; tornar exigível o conteúdo do ato;

Av.MarechalRondon,s/n-BairroBoaEsperança-Tclefax:(93)3518-2002CBP:68181-010ltaituba-Pará
- E-mail: semsaúiitaituba pa gov br / iamax orâdo(àitaituba Da'qov br

oreferidocontratotemseuprazodevigênciade01(um)ano,sendoque
se encerrar em 23 de abril de 20lg Entretanto' referido prazo pode ser prorrogado por igual

período, se houver entendimento prévio entre as partes' de acordo com o Art' 57' ll da Lei

sob no 8.666/93, tendo em vista ao que determina a Cláusula Sexta do referido Contrato

No presente caso, há interesse de ambas as partes na manutenção do

Contratomencionado,razãopelaqualéqueSeapresentaapresentejustifiÔativaparaque
seja prorrogado o prazo de vigência por mais 01 (um) ano' ou seja' até a data de 23 de abril

de 2020.

Assunto: Justificativa de Aditivo para prorrogar o prazo de Vigência ao Contrato sob n.

20180189.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATTUBA

Secretaria Municipal de Sâúde

desencadearapíoduçãodeeíeitosdoatoadministrativo;e'permitirocontroledelegalidade
do comPortamento.

Devem.seentendercomocontínuos,então,oSServiçosessenciaisao
funcionamentodamáquinaadministrativa,aquelesquenãopodemsofrersoluçãode
continuidade sob pena de causar preiuízos, o que ocorre com as despesas em análise'

Sob o ponto de vista legal' o art 57' inciso ll' da Lei 8 666/93' prevê que o

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

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

apenas 24 (vinte e quatro) meses, ou seja' sua prorrogação estaria amparada pelo

dispositivo legal já mencionado'

Destarte, conforme demonstrado acima' tanto às razóes técnicas quanto

aslegaisautorizamoaditamentocontratual'Assimsendo,solicita-seaVossaSenhoriaque
autorize a prorrogação do prazo contratual conforme proposto'

Portanto, ao recebimento deste ofÍcio solicita-se a avaliaÇão do processo

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

seja ratificado, e, consequentemente seja determinada a elaboração do PRIMEIRO TERMO

ADlTlVoaocontratoSobno20lEolSg'paraprorrogaçãodadatadevigênciaparaodia23
de abril de 20

E ustiÍicaliva

Nao nidade, ren tos de consideração e apreÇo

Atencio nte,

Custódio

Secretário Munici de

Decreto MuniciPal 00812017

Av. Marechal Rondon, s/n - Bairro Boa Esperança -Telefax: (93 ) 35 l8-2002 CEP: 68 I 8l -010 - Itaituba - Pará

- E-mail: semsa@itaituba.pa.sov.br / iamax.prado@itaituba.Da.gov.br



TERMO DE ctÊNcrA E CO NCORDÂNCIA

Eu, W' DE S. MELQUIADES PUBLICIDADE - ME, inscrita no CNPJ sob no

07 .517 .29610001-61, situada na Travessa Raimundo Preto, 1000, Jardim das Araras' nesta

cidade de ltaituba/PA, neste ato representado pelo Sr' WANDER DE SOUZA

rúELQUIADES, inscrito no cPF sob n' 577 .451.882-53; na qualidade de Fornecedor de

ServiçosdeVeiculaçãodosatosoficiaisporSuaagenciadepublicidade,conÍormedescrito

no Con so 201 189 formalizado com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

ITAITUBA, estou ciente que Será necessário à elaboração do PRIMEIRo TERMo ADlTlVo

aocontratoemquestão,paraquesejagarantidaacontinuidadenaexecuÇãodosserviços

de publicidade, por igual período, ou seja, por mais 0í (um) ano' já que ambas as partes'

manifestamos interesse em continuar com a Contratação'

Que,emacertocomrepresentantelegaldoFundoMunicipaldeSaúdede

Itaituba, Sr. lamax Prado Custódio, concordo em manter o valor da prestação dos serviços

publicidade, sem as devidas correções

PorserexpressãodeverdadeeparaqueproduzaoseÍeitoslegaisfirmoe

assino o presente Termo de Concordância.

W. DE S. BLICIOADE ME
CNPJ: 07.51 6/000'l-61

Itaituba - PA, 22 de marÇo de 201 9.
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ITAITUBA-PA, Í8 de Março de 2019

A,

FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE

Ref: Contrato n" 20180189;

Objeto: a contrâtaÉo de Agência de Publicidade para execução de serviços de
veiculação dos atos oÍiciais do Fundo Municipal de Saúde.

Canforme nos enviado documento solicitando pronogação de prazo e

valores referente ao contrato acima do Fundo Municipal de Saúde, o contratado

aceita pronogar o referido contrato e manter o valor global de R$ 1,t4.!40,00

original ao ontrato e por igual prazo.

Atenciosamente;
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