
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL'I-ERRA

PODER EXECUTIVO
CNPJ (MF) 0 1.6 r4.1 12íXn1-03

I

Assunto: Prorrogação de prazo e Quantitativo contratual

Contrato no 04212020 - TERCEIRO TERI\4O ADITIVO

Contratada: wSP SERVIÇoS DE TELECOMUNICAÇÕES -LTDA, inscrita no CNPJ n"

07 .942.41310001-34

ObJCtO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE

INTERNERT BANDA LARGA, LINK DEDICADO, VIA FIBRA OPTICA COIM INSTALAÇÀO INCLUSA

PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA [/UNICIPAL DE SAUDE-SEI\,,1S4,

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

no desempenho de suas atribuiçoes 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 CONTRATAÇÀO of fn/lpRfSA

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNERT BANDA LARGA, LINK

DEDICADO, VIA FIBRA OPTICA COI\,I INSTALAÇÃO INCLUSA PARA ATENDER AS

NECESSSIDADES DA SECRETARIA IVUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA. diante clisso após o aceite da

empresa contratada requer, com expressa previsão no próprio contrato 04212020 na CLAUSULA lll,

esta secretaria a realizaçáo do aditivo de prazo e quantitativo por 12 meses, considerando o fim do 20

TERI\4O ADITIVO, que flnaliza.:em 31 de Dezembro de 2021, considerando o Princípio da

Economicidade na Adminiskação Pública, visto que os valores mensais pagos pelo serviço de internet

é conveniente para a Administraçâ0.

considerando ainda, que os preços serão mantidos durante a vigência e sabe-se que os

serviços são de natureza continuada não podem sofrer intenupçã0, por ser essencial para as

atividades administratlva:àêsta secretaria, como unidarles de saúde e hospital mtrnicipal, devido todas

as demandas necessitarem tramitação via internet.

A previsão está fundamentada no Artigo 57 na lei n ' 8 666t93

Ad. 57. A duração dos conlraÍos rcçlidas por esta Lei Íicará

adstrita à vigéncia dos respectlvos créditos orçamenlários,

exceto quanlo aos relaltvos

ll - à prestação de serviços a sercm executados de forma

contínua, que poderáo ter a sua rluraçào pronogada por

.P

t.{; í.,,

JUSTIFICATIVA DO 30 TERMO ADITIVO
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/guals e sucesslyos periodos com vistas à ablenÇào de

preços e condições naís vantajosas para a administaçê\,

,m/kda a sessenta meses,

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

pr0rrogação da vigência do supracrtado contrato.

Considerando que a Secretaria de saúde Belterra deve garantir o bom funcionamento do
fluxo adminiskativo, e atendimento dos usuários tal conhataçâo á de extrema importância para que não

haia atraso nas demandas e ocasionando mal acesso do usuário do sus de um município a serviços

assistências.

Atualmente nas repartiÇoes publicas busca-se, desenvolver um habalho com a maior eficácia

e eficiência possível, o qual o serviço de intemet é dos componentes prjmordial para a realização de

todo e qualquer serviços executados pelas organizaçôes seja ela publica ou particular, tornando-a o
Íornecimento desse serviço como essencial.

No sentido de viabllizar a execução de suas atividades a Secretaria ÍMunicipal de Saúde -

SEI\4SA necessita da contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de internet,
para atender as necessidades de todos os setores rnterligados a Secretaria. a falta deve serviço

resultara em prejuÍzos tmensuráveis no desenvolvimento dos serviÇos prestados pela Secretaria de

Saúde a comunidade em geral.

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

a) o preço ofertado inicialmente permanece inalterado, o que significa dízer que o menor preÇo

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

que a adminiskação publica economizará;

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

quais foi contratada, portanto

administração;

devidamente enquadrada na finalidade exigida pela

o valor que será aditivado para o conhato o4zl20zo será coníonne a planiiha abaixo:

Quantidade
de mêses a

ser aditado

ValoÍ

R$

1.080,00

VATOR
TOTAL
ADITIVADO

aditi
do

TAt)vo

tocontra

VO

R$

900,00
3.060,c0

Descrição Valor
in icial
global do
contrato

1o aditivo
do
contrato

a7 FORNECIMENTO DE
INTERNEI PARA O

CONSELHO
IVUNICIPAL DE

12 meses R$

90,00
R$ 900,00

Itenl

Iúensal

R$ 180 00
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Portanto, em razão da necessidade permanente do serviço (continuidade do atendimento do

interesse público), é razoâvel admitir a mais 12 meses visando o Principio da

economicidade.

1

(Estada um, n'4162,
Baino Jurubeba,

Beltenai PA).

Especificaçáo: Link

de internet dedicado

de 03 megabytês via

fbra óptica mm
roteador e garantia de

100% da banda

contratada, e suporte
técnico.

VALOR 3" ADrTrVo R$ 1.080,00
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