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JUSTIFICATIVA DE 20 TERMO ADITIVO

Assunto: Pronogação de prazo e Quantitativo contratual

Contrato n0 057/2020 - SEGUNDO TERMO ADITIVO

Contratada: LINDA COMERCIO E SERVIÇOS ElRELI, CNPJ N" 07.146.872/0001-01

objeto: coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA LoCAÇÃO DE VEíCULO TtpO VAN PARA ATENDER

AS DEMANDAS DOS PACIENTES DE TRATAMENTO FORA DÉ DOMICíLIO. TFD,

A Secretaria Municipal de Saúde pelos serviços de saúde voltadas para o inleresse público, e

no desempenho de suas atribuiçôes que lhe são conferidas é responsável ara garantir o funcionamento

desta estrutura administrativa, a Secretaria, necessita da continuidade do objeto essencial prestado

pela contratada por razÕes econômicas e financeiras na LOCAÇÃO DE VEíCULO TIPO VAN PARA

ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC|LIO . TFD, diANtE

disso apos o aceite da empresa contratada requer, com expressa prevrsão no próprio contrato

O57|2O2O na CLAUSULA lll, esta secretana a realização do aditivo de prazo e quantitativo por 12

meses, apresentamos a seguir as razóes que nos levam a entender viável e justificada a pronogação

da vigência do supracitado contrato, com base no art, 57, §2 da Lei 8.666/93 passa a justificar,

O contrato de n' 05712020 foi formalizado com a LINDA COMERCIO E SERVIÇOS ElRELl,

até a data de 3111212020, através do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial n0.

003t2020.

Ocone que o supracitado contrato foi aditivado por mais 12 meses tendo seu prazo de validade

até 31 de Dezembro de 2021, porem necessita ser pronogado por mais 12 meses, sendo que durante

a vigência do contrato os serviços foram prestados satisfatoriamente, sem contar que os preços serão

mantidos durante a vigência e sabe-se que os serviços são de natureza continuada não podem soÍrer

interupçã0, por ser essencial o deslocamento dos pacientes íora de domicílio.

A previsão está fundamentada no Artigo 57 na lei n" 8,666/93:

Ad.57. A durEão dos conÍratos regidos por esta Lei ficará

adstita à vigência dos respecÍlyos ctéditos orçamentârios,

exceto quanto aos rclativos

ll - à prestação de servlços a seren executados de forma

contínua, que podeÍão ter a sua duração prcÍogada por
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/guais e sucesslyos períodos con vistas à obtençáo de

preços e condições mais vantajosas para a administÍaú1,

/,im,itada a sessenta meses;

Assim, apresentamos a seguir as razÕes que nos levam a entender viável e justiÍicada a

prorrogação da vigência do supracitado contrato.

Considerando que o município de Beltena não possui estrutura adequada para atender esses

pacientes devendo ser transportado até o Municipio de Santarém, e ainda observado o artigo 50 da

Portaria 55 de 34 de Janerro de 1999, onde é proibido o pagamento de TFD em deslocamentos

menores de 50 Km, sendo que a distância entre os dois municipios segundo o google maps é de 49,3

Km, assim sendo responsabilidade do municipio executar as polÍticas de atendimento à saúde da

populaçã0,

Considerando que atualmente são atendidos 6 pacientes em tratamento fora de domicílio e

que alguns dos pacientes possuem limitações fisicas e devem ser poupados de esforços fisicos, um

modelo de veículo tipo Van com equipamentos de segurança e que es§a em bom estado é

imprescindível para o conforto dos mesmos,

Considerando que esse tipo de serviço que é realizada pela secretaria de saúde é essencial e

que não deve ser intenompido para que não haja danos e prejuizos para ambas as partes envolvidas.

Entende-se por serviço essencial segundo o art 15 da lnstrução Normativa 05/2017, do Ministerio do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestáo:

"aqueles que, pela sua essenclalidade, visam atender à

necessdade p(lblica de forma permanente e contínua, por mais

de un exercicio financeiro, assegurando a integidade do

patimônio público ou o funcionanento das atividades finalísticas

do ôrgão ou entidade, de nodo que sua inteÍupção possa

comproneter a üestação de um serviço públíco ou o

cumpinento da missão institucional'.

0 valorque será aditivado para o contrato 057/2020 será conforme a planilha abaixo:

...1

Item Descrição Quantidade
de meses a
sêr aditado

Valor
[/ensal

Valor inicial
global do
contrato

1o aditivo do

mntrato
Valor 2"
aditivo

Valor total

ADITIVADO

01 LOCAÇÃO DE

VEICULO TIPO VAN

12 meses R$

8.000,00
R$

72.000,00
R$

96.000,00
R$ 96.000,00 R$ 264.000,00
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A APARTIR DO ANO
DE 2014
(COMPLEIO), SEM

CONDUTOR,
CAPACIDADE PARA
ATE 15 PESSOAS,

COM POLTRONAS/
BANCOS
CONFORTAVEIS/
RECLINAVEIS, AR
CONDICIONADO,
ACESSORIA, EI\4

PERFEITO ESTADO
DE CONSERVAÇÃO,
REVISADO

CONFORME O

CODIGO DE

TRANSITO

BRASILEIRO
VIGENTE, JANELAS
AI/PLAS E

ESCURECIDAS DE

FABRICA,

I\4ECANICA A TODA
PROVA,

DOCUMENTAÇÃO

EM DIA,

Valor 2" aditivo R$ 96.000,00( Noventa e sêis mil reais)

Portanto, em razâo da necessidade permanente do serviço (contlnuidade do atendimento do

interesse público), é razoável admitir a contratação por prazo superior a um ano, em vez de realização

de licitaçoes e contrataÉes anuais, o que geraria custos desnecessários ao erário (princípio da

economicidade, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa).

E a nossa justiÍicativa,

Belterra (PA), 14 de Dezembro de 2021,

ARINEIDE DO ORRO CASTRO MACEDO
Secretária [/unicipal de Saúde

Dec 14912021 N
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