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JUSTIFICATIVA DE 20 TERMO ADITIVO

Assunto: Pronogaçâo de prazo e Quantilativo contratual

contÍato n0 04212020 - SEGUNDo TERMo ADtTtVo

ContÍatada: WSP SERVIÇ0S DE TELEC0MUNICIçOfS LfOA, CNPJ N'07.942.41310001-34.

obiero: CoNTRATnçÃo oe EMPRESA EspEctALtzADA No FoRNEC|MENIo DE SERVTÇos DE

TNTERNERT BANDA LARGA, LINK DEDtcADo, vtA FTBRA oplcA coM rNsumçÃo tNcLUSA

PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA.

A SecÍetaÍia Municipal de Saúde pelos sewiços de saúde voltadas para o inteÍesse público, e

no desempenho de suas attibuições que lhe são conÍeridas é responsável ara garanlir o íuncionamenlo

desla eslrutura administrativa, a SecÍetaria, necessila da continuidade do ú§o essencial prestado

pela contratada por razões econômicas e íinanceiras na C0NTRATAÇÃO Of fUpnfse
ESPECIALIZADA NO FOR}IECIi'ENTO DE SERVIÇOS DE INTERI{ERT BANDA LARGA, LINK

DEDTCÂ00, VIA FTBRA oPT|CA CoM TNSTALAÇÃO TNCLUSA PARA ATENDER AS

NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA, diante disso após o aceite da

empresa contratada ÍequeÍ, com expressa previsão no próprio contrato 043/2020 na CLÁUSULA lll,

esta secÍetaria a realização do aditivo de pÍazo e quantitativo por 10 meses, considerando o íim do 1o

TERM0 ADlTlV0 oue em 28 de Fevereiro de 2021. considerando ai a não ler sido realizado a

te 00 o seletivo de internet 0 considerando ain0 o PÍincí o da

Economicidade na Administracão Pública. visto os valores mensais gaqos pelo servico de internet

é converienle DaÍa a AdministraÇão

Considerando ainda, que 0s preços serão mantidos durante a vigência e sabe-se que os

serviços são de natureza continuada não podem sofrer interrupçã0, por ser essencial para as

atividades administrativa desta secÍetaÍia, como unidades de saúde e hospital municipal, devido todas

as demandas necessitarem tramitação via internet.

A previsão êstá íundamentada no Artigo 57 na lei n" 8.666193:

An.57. A duaçào dos contÍalos regidos pot esla Lei ficaé

adstila à vtgênch dos respecliyos u*lilos orçanenláios,

ercelo guaÍ,to aos relalivos.'

§
I



EsÍADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAT DE BETTERRA

PODER EXECUTIVO
cNPJ (MF) 01.614. r r21000l-03

- à prcstação de seÍv,ios a sercm executados de loma

cnnlínua, que podeáo lêí â sue dwação pÍürcga(h pot

ouâis ê s0cessivos Wíodos carn í,stâs à oôtêrçáo de

üeços e eondições mair yart iosas para a adíninistÍação,

lirritada a sesserla ínesês,'

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

prorrogação da vigância do supracitado contrato.

No senlido de viabilizar a execuçáo de suas atividades a Secretaria Municipal de Saúde -

SEMSA necessita da contÍataÇão de empresa especializada no íornecimento de serviços de internel,

para atender as necessidades de todos os selores interligados a SecÍetaria, a íalla deve serviço

resultara em prejuízos tmensuráveis no desenvolvimento dos seÍviÇos preslados pela SecÍetaria de

Saúde a comunidade em geral.

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

a) 0 preço ofertado inicialmente permanece inalterado, o que significa dizer que o menoÍ preÇo

do quando da realização do processo licitatório, permanece o produtos e transporte, denotando

que a administração publica economizará;

b) A empresa continua a pÍeencher os Íequisitos, portanto, atendendo as necessidades para as

quais foi contratada, portanto devidamente enquadrada na finalidade exigida pela

adminiskação;

0 valor que será adilivado para o contralo 04212020 será conforme a planilha abaixo:

Portanto, em razão da necessidade permanenle do serviço (continuidade do atendimento do

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

de licitaçôes e contrataÉes anuais, o que geÍaria custos desnecessários ao erário (princípio da

economicidade, devendo ser incorpoÍado ao contrato iá celebrado com a empresa).

ltem 0€scrição 0uantidade
de rneses a

seÍ aditado

Valor
Mensal

Valor inicial
globaldo
contrato

'lo aditivo do
contÍato

20 aditivo
do conlrato

01 FORNECIMENlO DE II.ITERNET
PARA O CONSELHO MUNICIPAT
DE SAUDE. EndeÍeço: (Estrada um,

n" 4t6a BairÍo Jurubeba,
Belterra/PA). Especíicação: Link de
inleínet dedicado de 03 megabyes
via fibÍa óptica com roteadoÍ e
garantia de 100% da banda
contratada, e suporle lécnico.

l0 mêses Rs 9o,o() Rs 900,00 Rs 180,00 Rs 900,00
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E a nossa justificativa.

Beltena (PA), 15 de Fevereiro de 2021 .
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José Ocivaldo Silva Feitosa

Decreto n'004/2021
Secretário Municipal de Saúde
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