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JUSTIFICATIVA DE 2" TERMO ADITIVO

Assunto: Prorrogação de prazo e Quantitativo contratual

ContÍato n" 043/2020 - SEGUNDO TERMO ADITIVO

contÍatada: DMLINKTELECOMUNICAÇÔES E INTERNET LTDA-i/E, CNPJ N' 22.791.22010001-13

ObJEtO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE

INTERNERT BANDA LARGA, LINK DEDICADO, VIA FIBRA OPTICA COM INSTALAÇÃO INCLUSA

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 atÍibuiçôes que lhe são conferidas é responsável ara garantir o funcionamento

desta estrutura adminisffiiva, a Secretaria, necessita da continuidade do obieb essencial prestado

pela contratada por ÍazÕes econômicas e financeiras na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNERT BANDA LARGA, LINK

DEDICADO, VIA FIBRA OPTICA COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA ATENDER AS

NECESSSIDADES DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA, diante d'sso apos o aceite da

empresa contratada reqErr com exgessa previsáo no próprio contrato U3l2O20 na CúUSULA lll,

esta secretaria a roalizaçfu do ditivo de prazo e quantitativo por 10 Íneses, con§iderando o Íim do 1o

TERMo ADITIVO que finaliza em 28 de Feverciro de 2021 , considerando ainda não têr sido realizado a

tempo o pÍocssso seletivo de intemel para o exercicio de 2021, considerando ainda o Princípio da

Economicidade na Administraçâo Pública, ví*o que os valores mensais pagos pelo serviço de intemet

é conveniente para a Adminiíraçâ0,

Considerando ainda, sem contar que 6 preços serão mantidos durante a vigéncia e sabe-

se que os servíp6 sáo de natureza continuada não podem sofrer interÍupção, por geÍ essêncial para

as atividades administrativa de§a socrstaria, como unidades de saúde e hospital municipal, devido

todas as demandas necessitarem kamihção úa íÉmet.

A previsão está fundamentada no Artigo 57 na lei n' 8,666/93:

An.57. A duração dos contíatos rEidos pü esla Lei ficaÍá

adstÍita à vigência dos respectivos cÍédilos orçamenlários,

exceto quanto aos relativos:
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- à gestaçào de serviços a sercm executados de füma

contÍnua, que poderào ter a sua duraÇAo proffogada poí

igua,s e sucessivos püíodos com vístas à obtençào de

üeÇos e condíNes mais vantajosas para a adminislnÇáo,

linitada a sessenta neses:

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

pronogação da vigência do supracitado contrato.

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

fluxo administÍativo, e atendimento dos usuários tal contÍataçâo é de extrema impoítância para que não

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

assistências.

Atualmente nas repartiçÕes publicas busca-se, desenvolver um trabalho com a maior eficácia

e eficiência possÍvel, o qual o serviço de intemet é dos componentes primodial para a realização de

todo e qua§uer serviços executados pelas organizações seja ela publica ou paúicular, tomando-a o

fomecimento desse serviço como essencial.

No sentido de üabilizar â sxecuÇão de suas atividad€s a Secretaria Municipal de Saúde '
SEMSA necessita da contrat@ de empresa especializada no fomecirpnto de serviços de internet,

para atender as n€ccssl{adês de todos o§ setoÍes interligados a Sespúryia, a Íalta deve seÍviço

resultara em pÍaiuÍzos imensuráveis no desenrolvimento dos serviços prestados pela Secretaria de

Saúde a comunidade em çral.

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

a) 0 preço oÍertado inicialmente perÍnan€ce inalterado, o que significa dizer que o menor preço

do quando da realização do pÍocêsso licitabio, permanece o produtos e transpoÍb, denotando

que a adminisfação publica economizará;

b) A empresa conünua a pÍeênct€Í os requisitos, poítanto, atendendo as necessidades para as

quais foi contÍatada, poÍtanb deÚdamentê erquadrada na flnalidade exigida pela

administração;

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

Item Descrição Quantidade
de meses a

ser aditado

Valor
Mensal

Valor
inicial
global do
contrato

'lo aditivo do
cont ato

2" aditivo do
conúato

0'1 FORNECIMENTO
INTERNET PARA

DE 10 meses R$ 950,00 R$
9.500,00

R$ 1.900,00 R$ 9.500,00
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SECRETARIA DE SAÚOE -
SEMSA,
(EndeÍeço: Vila timbó, s/n,

Baino centro.
Beltêna/PA).
Especificação: Link de
intemet dedicado de
15 mêgabytes via fbra óptica

com roteador

e garantia de 100% da
banda contrâtada, e
suporte técírico.

02 FORNECIMENTO OE

INTERNET PARA O

HOSPITAL MUNICIPAL DE

BELTERRA,
(Endereço: EstÍada um, Jn
Baino jurubeba,

BelterÍa/PA).
EspêcifrcaÉo: Link de
intêmêt dedicado dê
1 5 megabytes via fÉÍa fiica
com mteadoÍ
e garartia de 100% da
banda contratada, e

suporte técnico.

10 meses R$ 280,00 R$
2.800,00

R$ 560,00 R$ 2 800,00

03 FORNECII\,IENTO DE

INTERNET PARA O

POSTO DE SAUDE

ESTRÂDA 04,

(Endereço: Estrada qüafo,
s/n Bairro São
Cristóvão).

Especificâção: Link de
intemêt dedicado de

03 mêgabytes via fbra óptica

com roteador

e gaÍantia de 100% da

banda contratada. e

supoÍte têcnico.

10 meses R$ 110.00 R$

1.100,00

R$ 220.00 R$ 1.100,00

04 FORNECIMENTO DE

INTERNET PARA O

POSTO DE SAUDE ALINE

SIOUEIRA.
(EndeÍeço: Rua João

SiqueiÍa, n' 64, Baino:

Jurubeba, BelterÍa/PA)

EspecificaÉo: Link de
intemet dedicado de

03 megâbytes via fibra ópticâ

com roteador

e garantia dê 100% da

bânda contÍatada, e

suporte técnico.

10 meses R$ 110,00 R$
1.100,00

RS 220,00 R$ 1.100,00

05 FORNECIMENTO

INTERNET PARA O

DE 10 meses R$ 90,00 R$ 900.00 R$ 180,00 R$ 900,00
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POSTO DE SAUDE MARTA

SANCHES.
Endereço: (Eskada cinco, n'
4587, Baino
São Josê, Beltena/PA)
Especifcaç5o: Link de
intemet dedicado de
03 megabytes via fibra óptica
côm roteador

e gârântiã dê 100% da
banda contratada. e
suporte técnico.

Ub FORNECIMENTO OE

INTERNET PARA A
VIGIúNCIA
EPIDEMIOLÔGICA E

AMBIENTAL EM SAÚDE -
ENDEMIAS.
Endereço: (Passagêm MaÍio

Cunha, n" 306,

Baino Santo Antônio).
Especifcaçáo: Link de
intemet dedicado ds
03 megabytês via fibra óptjca
com Íotêedor
e garantia de 100% da
bandâ confatada, e
suporte técnilro.

10 meses R$ 85,00 R$ 850,00 RS 170.00 R$ 850,00

PoÍtanlo, em raáo 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 realização

de licitações e contratações anuais, o que geraÍia custos desnecessários ao erário (princlpio da

emnomicidade, devendo ser incorporado a, coírhdo iá celebrado mm a empresa).

É a nossa juíiÍicativa.

,.. .,. Bçlte-rra (PA), 15 de Fe!€Íetro de 2021.
IOSF OalvÂl DO Assrnadoderormâ '
SILVA

FEITOSA:482190
37253
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José Ocivaldo Silva Feitosa
Decreto n'004/2021

1

E


		2021-03-23T10:37:46-0300
	JOSE OCIVALDO SILVA FEITOSA:48219037253




