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

vigência ao Contrato sob no 20190083'

O referid o contrato tem seu Prazo de vlgência de 01 (um) ano, sendo que

ro de 2020 entretanto, reíerido Prazo Pode ser Prorrogado Por

Senhor Diretor'

Honradoemcumprimenta-lo,Venhoatravésdopresente'justificara

Confecçáo do Primeiro '"'';;;t';; 
;o contrato l:.'.1t"""0'o 

de serviço sob no

20190083, formalizado entre 
" 

tu*õàú'*'clPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA e a Empresa

DMC MESSIAS EIRELLI-EPP' q'" t"rn 
'orno 

objeto aquisição de soro' para atender a

;;-";;;;;'"do Municipal de saúde de ltaituba/PA

se encerÍar em

igual Período' se er entendimento Prév
12def
houv

everel
io entre as Partes, de acordo com o Art 57' ll da

alor do contrato seja Pago

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

Contrato mencionado' "* 
p;;"; q'" 

"" "p'"t"nt:': 
ot"t"n'" justiÍicativa para que

seja prorrogado o prazo de uüL"t" por mais 90 (noventa) dias'

Que' em consulta com a Empresa mencionada' esta manifestou o

interesse em continuar ""," 
:;ü;.;oo "onurio, 

náo requerendo correçáo do valor do

Lel sob no 8.666/93

servlço
ato está se encerrando e o

Ressalta-se que o Prazo de vigência do con-tr
ainda não íoi concluido'

ento do valor do obieto

processo de Pagamento Para Pagam

de vigência deve ser prorrogado Para que o v

portanto, o Prazo

dentro do Prazo legalcontratual

Federal e Por leis esPec

pacientes que íazem tratamentos Pelo SUS -

Poder PÚbli co garantir saúde Pública, a toda População iclPlo

arantido Pela Constituiçáo

O Íornecimento dos medicamentos e um direito g

ue sáo atendidos Pe

Siste Unico de Saú

la

de. Ademais é dever do
saúde Públlca, ou sela'

íf icas aos Paclentes' 
q

uba - l'rú
cmnça -1'elcfax: 

(

,.\\ . M arechx I Rondon 's/n -Baino Boa EsP
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Assim, é viável e justificável a prorrogâção da vigência do supracitado

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

questão,minimizariacusto;b)permiteacontinuidadedotrabalhodesenvolvidopela
Empresa, sem tumulto dos serviços, pois os profissionais já estão familiarizados com

ambiente de trabalho; c) permite a redução de gastos' já que houve a concordância

expressa da Empresa em continuar o Contrato pelo mesmo valor' sem as devidas

correÇóes,SendoestaumacondiçãomaiSVantajosaefaVoráVelàadministraçãopública.

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 e o caso da contratada

foJurn "hugur-" 
60 (sessenta) meses' Como a nova vigência do contrato em questão teÍia

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

já mencionado.

Destarte, conforme demonstrado acima' tanto às razões técnicas quanto

legais autorizam o aditamento contratual Assim sendo' solicita-se a Vossa Senhoria que

",.,toriz" 
a prorrogação do prazo contratual conforme proposto'

ousela,aorecebimentodesteofíciosolicita.seaavaliaçãodoprocesso

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

seia ratif icado, ", "on,"qu"nt"rn"nt" 
seja determinada a elaboração do Primeiro TERMO

ADlTlvo ao contrato ,oo n" áóróôóas' para prorrogação da data de vigência por mais 90

(noventa) dias

E a justif icativa

Na rtunidade, renovamos protestos de consideração e apreÇo

Atenci m

Cus tóditt
0

a UStódio

Secretário MuniciPal de Saúde

Decreto M uniciPal O7 1 12019'
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TERMO D E CrÊNCrA E CONCORDÂNCIA

Eu, D M C MESSIAS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n'

17 .g92.g85loool-81 , com sede na Estrada da vila Nova Conj Jardim Pindorama, cidade

Nova, Ananindeua - Pa CEP 67130-600, neste ato, Íepresentada pelo sr' DENYS

MAURICIOCARVALHOMESSIAS,inscritonoCPFsobn.43]r.||0.922.91,descritosno

Contrato sob n" 2019 83 formalizado com o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

ITAITUBA,estoucientequeseránecessárioàelaboraçãodoPrimeiroTERMOADITIVoao

Contrato em questão, com vigência por mais 90 (noventa) dias' a fim de garantir o para

pagamento das notas fiscais reÍ'erente o fornecimento de Aquisição de materiais para

Iaboratório para atender as necessidades do Fundo Municipal de saúde de Itaituba' já que

ambas as partes, manifestaram interesse em continuaÍ com a vigência do Contrato'

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

Itaituba.sr.lamaxPradoCustódio,concorr'loemmànterovalordosserviços'semas

devidas correções.

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

assino o presente Termo de Concordância'

_ PA, ev ro de 2020.

DMCMESSIASEIRELI-EPP
DENYS MAURICIO CARVALHO MESSIAS

RePresenlante Legal

Itaitubl
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