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JUSTIFICATIVA  
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, LINK 
DEDICADO, VIA FIBRA ÓPTICA COM INSTALAÇAO INCLUSA PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 
 
 

A internet tem sido considerada a maior invenção tecnológica dos últimos 
tempos em virtude do seu poder de alcance, da compressão espaço-tempo, das 
informações em tempo real e principalmente na sua capacidade de conectar 
pessoas do mundo todo nas mais variadas ocasiões.  

No mundo globalizado, onde a agilidade das informações e o tempo se 
tornaram preciosos, a não modernização dos serviços prestados pode trazer 
prejuizos imensuraveis a uma organização, atraves do uso da ferramenta chamada 
internet tornou indispensavel as organizações se adequar a o mundo globalizado, 
uma vez que a mesma permite agilidade nos processos que vão desde o envio 
eletronico de documentos e emails, até o controle das receitas e despesaso de uma 
organização.  

Atualmente nas repartições publicas busca-se, desenvolver um trabalho com 
a maior eficacia e eficiencia possivel, o qual o serviço de internet é dos compotentes 
primordial para a realização de todo e qualquer serviços executados pelas 
organizações seja ela publica ou particular, tornando-a o fornecimento desse serviço 
como essencial. 

No sentido de viabilizar a execução de suas atividades a Secretaria Municipal 
de Saude - SEMSA necessita da contratação de empresa especializada no 
fornecimento de serviços de internet, para atender as necessidades de todos os 
setores interligados a Secretaria, a falta deve serviço resultara em prejuízos 
imensuráveis no desenvolvimento dos serviços prestados pela Secretaria de Saúde 
a comunidade em geral. Levando em consideração que o contrato atual da 
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secretaria foi aditivado e com seu termino para o mês de março, tornou-se 
necessário à elaboração de procedimento administrativo para contratação do objeto. 

Diante do exposto, evidenciado que esta Secretaria procedeu até o momento, 
em todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, com absoluta submissão aos 
ditames legais norteadores da matéria, especialmente à Lei nº 10.520/02 e à Lei nº 
8.666/93, atestamos a regularidade jurídico-formal do procedimento, em tudo 
observadas às formalidades legais. 
 
 

 
Belterra (PA), 30 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Edjane Medeiros Alves 

Secretária Municipal de Saúde 
Decreto Nº 209/2019 
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