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JUSTIFICATIVA DE 1" TERMO ADITIVO

Assunto: Pronogação de prazo e Quanlitativo contratual

Contrato no 04?2020 - PRIMEIR0 TERM0 ADlTlVO

contrarada: wsP sERVoÇos DE TELECOMUNTCAÇÔES LTDA, CNPJ N' 07 942 41 3/0001 34.

ObJEtO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE

TNTERNERT BANDA LARGA, LINK DEDICADO, VtA FTBRA OPTTCA COM TNSTALAÇÃO TNCLUSA

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

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

no desempenho de suas atribuiçÕes 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPEC|AL|ZADA NO FORNECTMENTO DE SERVTÇOS DE TNTERNERT BANDA LARGA, L|NK

DEDICADO, VIA FIBRA OPTICA COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA ATENDER AS

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

empresa contratada requer, com expÍêssa previsâo no próprio contrato 04A2020 na CLAUSULA lll,

esta secrelaria a realizaçáo do aditivo de prazo e quantitativo por 03 meses, apresentamos a seguir as

razões que nos levam a entender viável e justiÍicada a pronogação da vigência do supracitado contrato,

com base no art, 57, §2 da Lei 8.666/93 passa a justifcar.

O contrato de n" M212020 foi formalizado com a WSP SERVOÇOS DE

TELECOMUNICAÇÔES LTDA, através do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial no.

004t2020.

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

necessitando assim ser pronogado por mais 02 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 sofrer interrupção, por ser

essencial para as atividades administraliva desta secretaria, como unidades de saúde e hospital

municipal, devido todas as demandas necessitarem tramitação via intemet.

A previsáo está fundamentada no AÍtigo 57 na lei n' 8.666/93:
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fu|.57. A dunção dos conlralos rcgidos WÍ esta Lei frcará

adstita à vi&ncia ús Íespecr,vos dédilos uçanútátios,

excelo waúo aos Íelativos:

ll - à prcsÍÉ,çeo de serurços a sercn exeaÍtaú,s de foma

contínua, q)e poderão l a sua durEão Fonogedia W
,i?uais e sucrss,vos portodos com vístas à obtenção de

!i€,ços e condi@es mais vantejosas para a administraçã,,

,initada a sessêrÍa íreses;

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

pronogação da vigência do supracitado conlrato.

Considerando que a Secretaria de saúde Beltena deve garantir o bom funcionamento do

fluxo administralivo, e alendimento dos usuários tal contratação é de extrema importância para que não

haja atraso nas demandas e ocasionando mal acesso do usuário do sus de um municipio a serviços

assistências.

Alualmenle nas reparti@ publicas busca-se, desenvolver um habalho com a maior efcácia

e efciência possivel, o qual o serviço de intemet é dos componentes primordial para a realização de

todo e qualquer seruiços executados pelas organizaçoes seja ela publica ou particular, tomando-a o

fomecimenlo desse serviço como essencial.

No sentido de viabilizar a execuÉo de suas atividades a Secretaria Municipal de Saúde -

SEMSA necessita da contratação de empresa especializada no fomecimento de serviços de internet,

para atender as necessidades de todos os setores interligados a Secretaria, a falta deve serviço

resultara em preiuizos imensuráveis no desenvolvimento dos serviços prestados pela Secretaria de

Saúde a comunidade em geral.

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

que não deve seÍ interrompido para que não haja danos e preluizos para ambas às paíes envolvidas.

Enlende-se por serviço essencial segundo o art. 15 da lnstrução Normativa 0512017, do Ministério do

Planejamento, Desenvolvimento e êstão:

'aqreles que, pela sua essencialidade, vísam atender à

necessided,o p(t ica de forma pernanente e contínua. por mais

de um exercício frnanceiro, asse{/.],nnú a integrídade do

petÍimônío püblbo otr o functmamento das atividades frnalisticas
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do 6rgil N entidádê, de múo qe sua intem,pção possa

comwneter a pestação de un seNiço gtbtco ou o

@mpdnüto da missão institJcíonaf .

No mesmo sentido é a orientação do TCU:

'Aútdtu 10138Í2017 $unda Cânara (Reyesenta(lr, Reldor

Mtnisllra ha turaes) Catffio Adninisffiiw. PtoÍqação &
cortab. Servips cmtlnuÉ. Car'adeizaÉo. O caÉter @ntinuo

& um se tip (ail. 57, hrciso ll, da Lei 8.ffi11993) é Menninú
por §ra essorrab/idrds püa a§§qMaÍ a integ la& ú
pfrilndnio Nil:t@ b brna Ídineha e NÍrn $to ou pan

nanw o funcimams,Ío das a{iviÊdes frndlslics§ do ente

adnínísffiiw, b núo q.E $a inWruWAo possa corrplomeíBr

a &ação de um swip plúu at o wnyínonlo da ,rissão

ínstilrciúaf

No caso verlente, é de se chamar a atenqão para duas condi@s:

a) O prEo ofurtado inicialmente permanece inalterado, o que significa dizer que o menor preço

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

que a administnação publica economizará;

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

quais foi contratada, portanto devidamente enquadrada na finalidade exigida pela

administração;

O valor que será aditivado para o contrato 043/2020 será conbrme a planilha abaixo:

Item Descrição Quantidade
de meses a
ser aditado

ValoÍ
L4ensal

Valor inicial
global do
conüdo

1" aditivo do
confato

Valor total
ADITIVADO

01 FORNECIMENTO DE INTERNET
PARA O CONSELHO MUNICIPAL
DE SAUDE. Endêreço: (Estada um,
n' 4162, Baino Jurubeba,
Beltena/PA). Especificação: Link de
internet dedicado de 03 nEgabytes
via fibra óplica com Íoteador e
geranlia de 100% da banda
contatada, e supoÍb técnico.

02 meses R$ 90,00 R$ 900.00 R$ 180,00 R$ 1.080,00
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Porlanto, em razáo da necessidade permanente do serviço (continuidade do atendimento do

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

de licitaçôes e contrataçôes anuais, o que geraria custos desnecessários ao erário (principio da

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

E a nossa.lustificativa.

Beltena (PA), 18 de Dezembro de 2020

ARINEIDE D0 SOCORRO CASTRO MACEDO .c

Secretária Municipal de Saúde ,.'
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