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JUSTIFICATIVA DE 1O TERMO ADITIVO

Assunto: Pronogação de prazo e Quantilativo contratual

Contrato no (X3/2020 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO

contÍarade: DMLTNK TELECOMUNTCAÇÔES E TNTERNET LTDA-ME, CNPJ N" 22.791.220t0001-13

objeto: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECTALTZADA N0 FORNECIMENTO DE SERVTÇoS DE

TNTERNERT BANDA LARGA, L|NK DEDTCADO, VrA F|BRA 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 ê responsável ara garanlir o funcionamenlo

desta estrutura administrativa, a Secretaria, necessita da continuidade do ob.leto essencial prestado

pela contratada por razôes econômicas e financeiras na CONTRATAÇÃo DE EMPRESA

ESPECTALTZADA NO FoRNECTMENTO DE SERVTÇOS DE TNTERNERT BANDA LARGA, L|NK

DEDTCADO, VtA FTBRA OPTTCA COM TNSTALAÇÂO TNCLUSA PARA ATENDER AS

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

empÍesa conlratada requer, com expressa previsão no próprio contrato 04312020 na CúUSULA lll,

esta secretaria a realizaçâo do aditivo de priazo e quantitativo por 03 meses, apresentamos a seguir as

razÕes que nos levam a entender viável e.justificada a pronogação da vigência do supracitado contrato,

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

O contrato de n' 043/2020 foi formalizado com a DMLINK TELECOMUNICAÇÔES E

INTERNET LTDA - ME, através do processo licitatório nâ modalidade Pregão Presencial n". 004/2020.

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 contralo os

serviços foram prestados satisÍatoriamente, sem contar que os pÍêços serão mantrdos durante a

vigência e sabese que os serviços sâo de natureza continuada nár podem sofrer intenupção, por ser

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

municipal, devido todas as demandas n@essitarem tramitação via intemet.

A previsáo está Íundamentada no Artigo 57 na lei n' 8.666/93:
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M.57. A duÊção dos conffios regidos pr esta Loí frcará

ústíta à vigência dos íespsctyas clédltos oryamqí íos,

exceto quanto aos Íelativos:

il - à prc§ação de sen ços a sercm exaartados de loma

contínua, We podeÉo ter a sua dutEeo gonogúa Wr

iguais 6 sucêssircs penodos cont vístas à obtenÉo de

píeços e condções ma,s vanÍalosas pan a adninistação,

í;míada a sessenÍa meses,'

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

proÍTogação da vigência do supracitado contrato.

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

fluxo administralivo, e atendimento dos usuáíos tal contratação é de extrema imprtância para que não

haja atraso nas demandas e ocasionando mal acesso do usuário do sus de um município a seÍviços

assistências.

Atualmente nas repartiçôes publicas busca-se, desenvolver um trabalho com a maior eÍicácia

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

todo e qualquer serviços executados pelas organizaçôes seja ela publica ou particular, tomando-a o

fomecimento desse serviço como essencial.

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

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

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

resultara em p§uizos 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 ê essencial e

que nâo deve ser intenompido para que náo haja danos e prejuízos para ambas as partes envolvidas.

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

Planejamento, Desenvolvimento e êslão:

'auehs We, Nla sua ossencialidade, visam atender à

nec§sldede pti kn de loÍma pemanente o contínua, por nais

de um exeritcio financeirc, assêguranú a inte{/idado do

patimônío publbo N o Íuncionamento das aÍMdedês fnalísÍ,cas
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do órgtu at êntidde, de nodo We sua inlêrrupção possa

componetq a wstação de um seviço publ:tco ou o

@npinenlo da níssão instifircíonal' .

No mesmo sentido é a oíentação do TCU:

'Aútdtu 1013ü2017 Segunda Câman (Reqesenta{?tu, Relator

Ministra Ana r'Únes) Contnto Administrativo. honqgação de

cor&aÍo. Sên/4os coí,tinuos. Cmderizacpo. 0 carátq contínuo

de uÍn sevtp @tt. 57, inciso ll, da Lei 8.66ü1993) ê dderninado

por sua essercialidade para asse$rar a integrídade do

pabinônio Nblro de íwna tr,inein e pemaQnte ou paru

mantar o finckmame/],Ío das arMdades frnalÍsticas do ente

adninistrativo, de nodo qe ua intenupção fEs,sa compíometàr

a píBsÍaçâo de un seUiço N ico d) o anqinento da nisstu

instihtcional'

No caso vertente, é de se chamar a atenção para duas condi@es:

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

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

que a administraçâo publica economizará;

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

quais foi contratada, portanto devidamente enquadrada na finalidade exigida pela

administraçáo;

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

Item Descriçáo Quantidade
de meses a

seÍ aditado

Valor
Mensal

VdoÍ inicial
globâl do
confato

1o aditivo do
contrato

Valor total
ADITIVADO

01 FORNECIMENTO DE INTERNET

PARA
SECRETARA DE SAÚDE
SEMSA.
(Endereço: Vila limbó, 9n, Eaino
cenfo,
Beltena/PA).
Especificação: Link de inEÍnet
dedicado de
15 rneqabytes via fibra ôotica com

02 íneses R$ 950,00 R$ 9.500,00 R$'1.900,00 R$ 1 1.400,00
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Íobador
e garanüa ê Íoryo da banda
conÚatada, e

supoÍte técnico.

02 FORNECIMENTO DE INTERNET

PARAO
HOSPITAL MUNICIPAL OE

BELTERRA.
(Endereço: Esfada um, s/n BaiÍro
jurubeba,

Eeltena/PA).
Especificação: Link de intsrnet

dedicado de

í5 megabytes via fibra óptjca com
Íoteador
e garantia de 10096 da banda
contrabda, e
suoorb técnbo.

02 meses R$ 280,00 R$ 2.800,00 R$ 560,00 R$ 3.360.00

03 FORNECIMENTO DE INTERNET

PARA O

POSTO DE SAUDE ESTRADA 04.

(Endereço: Esfada quafo, s/n
Baino São
Cristôv&).
Especificaçáo: Link de interÍEt
dedicado de
03 megabybs via fibra óptica com
roleador
e garentia de 100Á da banda
contratada, e

supoÍte têcnico.

02 meses R$ 110,00 R$ 1.100,00 R$ 220,00 R$ 1.320,00

04 FORNECIMENIO DE INIERNET
PARAO
POSÍO DE SAUDE ALINE

SIQUEIRA.
(En&rqo: Rua Joh Siqueira, n'
64, Eaino:
Jurubeba, Beltena/PA)
Especificação: Link de internet

dedicado de
03 Ínêgabybs via fibre ôptica com
robadoÍ
e garantia dê 10tr/o da banda
confatada, e
supoÍte técnico.

02 meses R$ 110,00 R$ 1.100,00 R$ 220,00 R$ 1.320,00

05 FORNECIMENTO DE INIERNET
PARA O
POSTO DE SAUDE MARTA
SANCHES.
EndeÍeço: (Estada cinco, n' 4587,
Baino

São José, Beltena/PA)
Especificação: Link de inErnet
dedicado de

03 rnegabytes via fibra @tca com
robad0r

02 meses R$ 90,00 R$ 900,00 R$ 180,00 R$ 1.080,00
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Portanto, em razâo da necessidade peÍmanente do serviço (continuidade do atendimento do

interesse público), é razoável admitir a contrataçáo por pÍazo superior a um ano, em vez de realização

de licitações e contratações anuais, o que geraria custos desnecessários ao erário (princípio da

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

E a nossa justiflcativa.

Beltena (PA), 18 de Dezembro de 2020.

ARINEIDE DO SOCORRO CAS
Secretária Municipal de

e garentia de 10fÁ da banda

contratada, e
suporte t&nico.

Ub FORNECIMENTO DE INTERNET
PARA A
VIGIúNCIA EPIDEMIOLÔGICA E

AMBIENTAL EM SAÚDE

ENDEMIAS.
Endereço: (Passagem Mario Cunha,
n' 306,

Beiío Santo Antônio).
Especificação: Link de internet

dedicado de
03 rÍlegabytes via fibra óptica mm
robadoÍ
e gaÍantia de 1Offlo da banda
contratada, e
suporte técnico.

02 meses R$ 85,00 R$ 850,00 R$ 170.00 R$ 1.020,00
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