Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Ins tuto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Suprimentos
Serviço de Contratos e Convênios

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2020
Processo nº 25410.004480/2016-52
O INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA do Ministério da Saúde,
representado por sua Diretora Geral, Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA, portadora do
documento de iden dade nº 52.56540-4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº
963.203.627-15, nomeada pela Portaria nº 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. em 29/09/2016, DECLARA no presente processo
administra vo, que as despesas a que se refere o Contrato Administra vo nº 076/2017, celebrado com a
Empresa GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., sediada na Av. Manuel Bandeira, nº 291
– Bloco B – 2º Pavimento – Escritórios 33 e 34 – Vila Leopoldina – São Paulo – SP – CEP – 05317-020,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.028.137/0001-30, decorrente do processo administra vo nº
25410.004480/2016 - INCA, para a prestação de serviço de manutenção preven va e corre va, com
fornecimento integral de partes e peças, de ven ladores pulmonares Servo - S, nos termos da Lei nº
8.666/93, ar go 65, § 8º, em face de reajustamento do valor mensal do serviço, resultante da aplicação
das cláusulas predeﬁnidas no contrato, serão acrescidas, a par r de 09/01/2020, da importância
es mada de R$ 155,24 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) mensais, equivalente
ao percentual de acréscimo de 3,970%, referente à variação acumulada em 12 meses (nov2019/nov2018)
do IGPM-FGV.
O valor es mado mensal do serviço passa a ser de R$ 4.065,49, sendo aproximadamente o valor de R$
1.355,16 para cada um dos 03 equipamentos po Servo S. Sua despesa correrá à conta do Orçamento
Geral da União para 2020, Programa de Trabalho nº 10 302 5018 8758 0033 – 173226, Elemento de
Despesa 339039, podendo ser emi do reforço de empenho.
Este instrumento tem por objeto especíﬁco a indicação da data de vigência e do valor do reajustamento
do Contrato Administra vo nº 076/2017, resultante do processo nº 25410.004480/2016-INCA, para
incorporação contratual e posteriores alterações, nos termos do § 8º do ar go 65, da Lei nº 8.666/93,
passando a fazer parte integrante do processo administra vo e do contrato supracitados.

_______________________________________________________
Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
Diretora Geral
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA/MS
Documento assinado eletronicamente por Ana Cris na Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do
Ins tuto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, em 03/02/2020, às 17:15, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador
0013315368 e o código CRC 12CABEDD.
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