
 

 

 

OFÍCIO Nº 614/2018 

 

Jaciara-MT, 24 de julho de 2018. 

 

 

AO  

Excelentíssimo Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT 

 

 

 Senhor Prefeito, 

 

 Devido à necessidade de alimentação das informações e dados de pacientes nos 

sistemas de saúde municipal e federal, e, com o intuito de dar continuidade nos serviços 

prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, constata-se a real necessidade de que se faça o 

processo de dispensa para “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À 

INTERNET, NA VELOCIDADE DE 10MBPS E 25 MBPS, MEDIANTE 

IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ATIVA A SER 

INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF´S MUNICIPAIS” com 

disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de 

sua ativação até o término do contrato, usando infraestrutura de fibra óptica, com 

fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico, pelo 

prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 

meses, conforme planilha com as especificações e Quantitativos e Termo Referencia anexo.  

  

 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal.

   

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios 

no sentido de solicitar ao setor competente que identifique uma empresa que possa atender, 

durante o período de 12 meses (01) um ano. 

 

Sem mais, para o momento, agradecemos desde já a atenção de V.Exa. e 

renovamos-lhe as expressões de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

FABRICIO CARVALHO DE SOUSA FABIAN 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 



 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

 

1.1 O presente Termo tem por objeto o “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À 

INTERNET, NA VELOCIDADE DE 10MBPS E 25 MBPS, MEDIANTE 

IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ATIVA A SER 

INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF´S MUNICIPAIS” com 

disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de 

sua ativação até o término do contrato, usando infraestrutura de fibra óptica, com 

fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico, pelo 

prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 

meses. 

 

1.2  A prestação de serviço, objeto desta licitação, deverá ser realizada no Município de 

Jaciara na Secretaria de Saúde e PSF´s 1, 5, 6 e 7. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 Enfatizamos que, esta Secretaria tem buscado, incessantemente, atender as necessidades 

da população Jaciarense, tentando encontrar a melhor solução dos problemas pertinentes a 

cada situação. Destaca-se também, que a manutenção nos dados do Sistema Único de Saúde 

vem oferecendo melhor atendimento e maior rendimento dos trabalhos prestados pela saúde, 

resultando em eficiência. 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

 

3.1  As especificações dos Serviços a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo: 

 

Item 
Código 

TCE/MT 
Unid. Qtde Descrição Valor Unit. Valor Total 

1 0004736 MESES 12 

Link dedicado , de conexão de internet, 

com no mínimo 1 IP fixo; garantia de 

banda total full duplex; 25 mb/s de 

velocidade para a Secretaria Municipal de 

Saúde 

R$ 404,90 R$ 4.858,80 

2 0000313 MESES 12 

Link não dedicado, de conexão de 

internet, na velocidade 10mb/s download 

e 05mb/s upload para os PSF’s:  1 – Santo 

Antônio, 5 – Cohab São Lourenço, 6 – 

Jardim Aeroporto e 7 – Santa Rita 

R$ 579,60 R$ 6.955,20 

6 00013416 UN 05 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / PONTO R$ 120,00 R$ 600,00 

TOTAL R$ 12.414,00 

 

O valor total dos Itens: R$ 12.414,00 (doze mil, quatrocentos e quatorze reais). 



 

 

 

Obs: Caso os Serviços pela Licitante vencedora não atendam às especificações contidas no 

Edital e na Proposta, ou apresentem quaisquer defeitos, a Prefeitura Municipal de Jaciara os 

rejeitará, devendo a Licitante vencedora, providenciar a sua reparação, nas especificações 

corretas, no prazo máximo de 02 (Dois) dias, contados a partir da comunicação feita por esta 

Prefeitura Municipal. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

4.1 Realizar o objeto deste nos locais supracitados e informados na Ordem de Serviço; 

4.2 Realizar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da 

data do recebimento da Ordem de Serviço;  

4.3 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento da Prestação de Serviço a 

ser adjudicado estabelecido na Ordem de Serviço;  

4.4 Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.5 A empresa deverá apresentar declaração de que possui local apropriado para realizar o 

serviço, com capacidade de abrigar o veículo com segurança, com ferramentas e 

equipamentos adequados.  

4.6 A empresa deverá colocar a disposição um número de telefone 24horas para eventual 

socorro. 

4.7 Refazer os serviços executados com falhas ou imperfeições de qualquer natureza, sempre 

às suas expensas, quando solicitados pelo CONTRATANTE, dentro do prazo de garantia; 

4.8 Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização pelo CONTRATANTE dos serviços 

a serem executados, por servidor e/ou por preposto por ele indicados, facultando-lhes o livre 

acesso às instalações em que os trabalhos serão desenvolvidos, quando for necessária a 

vistoria, para comprovação da perfeita execução dos serviços e verificação das peças 

empregadas; 

 

5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

5.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 

fiscal/fatura após a aquisição dos produtos, objeto desta licitação; 

5.2 Efetuar o pagamento à Contratada; 

5.3 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 

quando for o caso; 

5.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela Contratada; 

5.5 Documentar as ocorrências havidas; 

5.6 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 

Licitação. 

5.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

contrato. 

 

6.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

6.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias: 



 

 

 

01.08.01.10.122.0009.2025.0000.3.3.90.39.00 - Manutenção da Gestão Administrativa do 

SUS 

 

01.08.01.10.301.0010.2091.0000.3.3.90.39.00 - Manutenção e Encargos com o Programa 

de Saúde da Família – PSF 

 

7. FISCAL  

 

7.1 Ficara responsável pela fiscalização do Contrato a funcionária pública municipal da 

Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. ROBSON CASANOVA designado como FISCAL DE 

CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saúde através da Portaria nº 073/2018, de 01 de 

Fevereiro de 2018, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, 

que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas 

ulteriores alterações. 

 

Jaciara-MT, 24 de julho de 2018. 

 

 

 

 

 

FABRICIO CARVALHO DE SOUSA FABIAN 

Secretário Municipal de Saúde 

 


