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JUSTIFICATIVA DE 1O TERMO ADITIVO

Assunto: Pronogação de prazo e Quantitalivo contratual

Contrato no 057/2020 - PRIMEIRO TERMO AD|T|VO

Contratada: LINDA COMERCIO E SERVIÇOS ElRELl, CNPJ N" 07.146.8720001-0'l

objero: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEíCULO T|PO VAN PARA ATENDER

AS DEMANDAS DOS PACIENTES DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD.

A Secretaria Municipal de Saúde pelos serviços de saúde voltadas para o interesse públim, e

no desempenho dqsuas alribuiçoes que lhe são conferidas é responsável ara garantir o Íuncionamento

desta estrutura adminishativa, a Secretana, 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 DOMICíUO - TFD, diANtE

disso apos o aceite da empresa conkatada requer, com expressa previsão no próprio contrato

O1512O2O na CúUSULA lll, esta secretaria a realização do aditivo de prazo e quantitativo por 12

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

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

O contrato de n" 057/2020 foi Íormalizado com a LINDA COMERCIO E SERVIÇOS ElRELl,

através do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial n0. 003/2020.

Ocone que o supracitado contrato tem seu prazo de validade ate 31 de Dezembro de 2020,

necessitando assim ser pronogado por mais 12 meses, sendo que durante a vigência do contrato os

serviços foram prestados satisfatoriamente, sem mntar que os preços serão mantidos durante a

vigência e sabe-se4ue os serviços são de natureza continuada não podem sofrer interupção, por ser

essencial o deslocamento dos pacientes fora de domicilio.

A previsão está fundamentada no Artigo 57 na lei n" 8.666/93:

M.57. A duraçao dos cortratos rcgiJos pot esla Lei frcaÉ

adstita à vigéncia dos ÍespecÍivos cÉdrtos oryamentáicÉ.,

exceto quanto aos rclativos:

ll - à prestúo de seÍviços a seÊm executados de foma

contínua, que podeÉo tü a sua duraçáo pnfiogada pot

,guais e $ressivos peiodos com viías â oôlençáo de
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pÍeços e condiçôes nais vanlarosas pan a adninistração,

íimíada a sessenta meses;

Assim, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a

pronogação da vigência do supracitado mntrato.

Considerando que a Secretaria de saúde Beltena deve garantir o acesso do usuário do sus

de um município a serviços assistências a outro municipio visando permitir o fluxo de pacienles que

necessitam de assistência médico hospitalar, que é o caso dos pacientes em tratamento fora de

domicílio, sendo de sua total responsabilidade.

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

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

Portaria 55 de 34 de Janeiro de 1999, onde e proibido o pagamento de TFD em deslocamentos

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

Km, assim sendo responsabilidade do municipio execular as politicas de atendimento à saúde da

populaçâ0.

Considerândo que atualmente são atendidos ô pacientes em tratamento fora de domicílio e

que alguns dos pacientes possuem limita@es fisicas e devem ser poupados de esforços fisicos, um

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

imprescindivel para o conÍorto 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 p§uízos para ambas as partes envolvidas.

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

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:

'aqueles que, pela sua essencialidde, visam atender à

necesskiade púAica de torma permanente e @ntínua, pot nais

de um exercício financeiro, axegunndo a íntegndade do

patimônio públia ou o funcionamento das atividades finalísticas

do ôrgão ou entidade, de modo que sua irÍênupçá, possa

compameter a prestaçáo de um seruiço p(rblico ou o

cunpirnento da missão institucional'.
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No mesmo sentido é a orientaÇáo do TCU:

'Acórdão 10138/2017 Segunda Câman (Reprêsentaçáo, Relat,Í

Ministra Ana Anaes) C;ontnto Administntiw. ProÍtwaçêro de

cúr,Írato. Se/viços co ntínws. Caracleização. O caràtet contínuo

de un sevbo (aft. 57, inciso ll, da Lei 8 666h993) é deteminado

poí sua ossenc,ald úe paÍa aeseguru o inte{,'ld,ade do

patinúnio públia de torma totineira e pemanente ou para

mantet o funcionanento das atvidades finalí§icas do ente

administrativo, de nodo que sua interuptio possa conptumeter

a pre§ação de um seviço público ou o cumpinento da mrssão

inslilucional'

No caso vertente, é de se chamar a atenção para duas mndiçoes:

a) o preço oÍertado inicialmente, permanece inalterado, o que signiÍica dizer que 0 menor preço

do quando da realizaÇão do processo licitatório, permanece o produtos e transpoÍte, denotando

que a administraçâo publica economizará;

b) A empresa continua a preencher os requisitos, portanto, atendendo as necessidades para as

quais foi contratada, portanto devidamente enquadrada na finalidade exigida pela

administração;

Neste diapasão, para demonstração da vantaiosidade de continuar com a me$na empresa

contratada deve utilizar Íontes de pesquisas de preços, utilizamos a pesquisa mm fornecedores(em

anexo) que apresentaram os valores de R$'13.500,00(mês) e'13.000,00(mês), onde é visivel a

disparidade de valores na locação do mesmo objeto em relação ao mntrato atual, conÍirmando ainda

mais a satisfatória pronogação da contratada.

o valor que será aditivado para o contrato 057/2020 será mnforme a planilha abaixo:

DE VEICULO TIPO VAN

A APARTIR DO ANO DE 2014

(COMPLETO), SEM CONDUTOR,

CAPACIDADE PARA ATE 'I5

PESSOAS, ÇOM POLTRONAg

BANCOS CONFORTAVEIS/

RECLINAVEIS, AR

CONDICIONADO, ACESSORIA, EM

PERFEITO ESTADO DE

Descrição Ouantidade
de meses a

ser aditado

Valor
Mensal

Valor inicial
global do

mntrato

1o aditivo do
contrato

ValoÍ total
ADITIVADO

12 meses R$ 8 000,00 R$

96.000,00

168.000,00
01

REVISADO

rCip.
ôa'

À",/

Item

CONSERVAÇÃO,

R$ 72.000,00
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CONFORME O CODIGO DE

TRANSITO BRASILEIRO VIGENTE,
JANELAS AMPLAS E

ESCURECIDAS DE FABRICA,
I.TECANICA A TODA PROVA,
DOCUMENTAÇÃO EM DIA.

Porlanlo, em razão da necessidade permanente do serviço (mntinuidade do atendimento do

inleresse público), e razoável admitir a conhataçâo por prazo superior a um ano, em vez de realização

de licitaçoes e contrataçoes anuais, o que geraria custos desnecessáíos ao erário (principio da

economicidade, devendo ser incorporado ao contralo já celebrado mm a empresa).

E a nossa justiÍicativa.

Beltena (PA), '10 de Dezembro de 2020.

,mr.kl,k
ARINEIDE DO SOCORRO CASTRO MACEDO

Secretâria Municipal de Saúdé
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