
 

 

OFÍCIO Nº 971/2020/SMS/JAC. 
 

Jaciara/MT, 07 de julho de 2020. 
 

AO  
Excelentíssimo Senhor 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal de Jaciara/MT 
 
 

Excelentíssimo Senhor, 

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 de Jaciara, 

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 LINK NÃO DEDICADO DE CONEXÃO DE INTERNET NA 

VELOCIDADE DE 25MB/S DOWNLOAD E 10MB/S UPLOAD, DE COMUNICAÇÃO DE 

DADOS DE ATIVA A SER INSTALADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL – 

CAPS E NOS 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. 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, obtida 

através de contato com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura que poderá cobrir as 

despesas relacionadas à referida contratação, correrão à conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

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 Saúde da Família – PSF 

01.08.01.10.302.0011.2099.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos 



 

 

do Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS 

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

bons ofícios no sentido de solicitar ao setor competente que de prosseguimento no 

processo de dispensa para “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK NÃO DEDICADO DE 

CONEXÃO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25MB/S DOWNLOAD E 10MB/S 

UPLOAD, DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ATIVA A SER INSTALADO NO CENTRO DE 

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL – CAPS E NOS PSF´S MUNICIPAIS”. 

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

lhe as expressões de estima e consideração. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Jaciara/MT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

1.1. O presente Termo tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

LINK NÃO DEDICADO DE CONEXÃO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25MB/S 

DOWNLOAD E 10MB/S UPLOAD, DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ATIVA A SER 

INSTALADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL – CAPS E NOS 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. 

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 Descrição Unid. Qde. 
Código 

TCE/MT 
Valor 
Unit. 

Sub Total 
Valor 
Total 

1 

LINK NÃO DEDICADO DE 
CONEXÃO DE INTERNET NA 

VELOCIDADE DE 25MB/S 
DOWNLOAD E 10MB/S UPLOAD 

DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE 
ATIVA A SER INSTALADO NO 
CENTRO DE ATENDIMENTO 

PSICOSSOCIAL – CAPS, PSF 02 – 
SANTO ANTÔNIO, PSF 03 – VILA 

PLANALTO, PSF 04 – SÃO 
SEBASTIÃO E PSF 08 – CENTRO. 

MÊS 
(Cód.: 
1092) 

12 
TCEMT0
000313 

R$ 154,90 R$ 774,50 
R$ 

9.294,00 



 

 

2 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / 

PONTO 
UND 

(Cód.: 1) 
04 

000134
16 

R$ 240,00 
 

R$ 960,00  

TOTAL  R$ 10.254,00 

 
O valor total dos Itens: R$ 10.254,00 (Dez Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro 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. 

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

de Jaciara nos seguintes endereços: 

ENDEREÇO DAS UNIDADES 

UNIDADE ENDEREÇO 

CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS AVENIDA TUPINIQUINS, S/N – BAIRRO SANTO 

ANTÔNIO 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PSF 02 RUA TABAJARA, Nº 410 – BAIRRO SANTO 

ANTÔNIO 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PSF 03 AVENIDA MARAJÁ, Nº 1288 – BAIRRO VILA 

PLANALTO 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PSF 04 RUA GUARANIS, Nº 1151 – BAIRRO SÃO 

SEBASTIÃO 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PSF 08 AVENIDA PAJÉ, S/N – CENTRO 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

4.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 

nota fiscal/fatura após a realização dos serviços, objeto desta licitação; 

4.2. Efetuar o pagamento à Contratada; 

4.3. Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação 

pertinente, quando for o caso; 

4.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 

ser solicitados pela Contratada; 

4.5. Documentar as ocorrências havidas; 



 

 

4.6. Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto 

da Licitação. 

4.7. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo 

com o contrato. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

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

5.2. Realizar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a 

partir da data do recebimento da Ordem de Serviço;  

5.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento da Prestação de 

Serviço a ser adjudicado estabelecido na Ordem de Serviço;  

5.4. 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; 

5.5. 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.  

5.6. A empresa deverá colocar a disposição um número de telefone 24horas para 

eventual socorro. 

5.7. Refazer os serviços executados com falhas ou imperfeições de qualquer natureza, 

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

garantia; 

5.8. 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; 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de emissão 

da Nota Fiscal / Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Secretário 



 

 

responsável pela secretaria. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao 

cumprimento dos serviços prestados. 

7. DA VIGÊNCIA 

7.1. A presente contratação terá o prazo de vigência por 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogável a partir da data de assinatura do presente contrato até o limite máximo 

previsto em Lei. 

Conforme art. 57 da Lei 8666/93 “A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos 

relativos: 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a 

sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 

preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada há sessenta 

meses;    

8.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

8.1. 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 Saúde da Família – PSF 

01.08.01.10.302.0011.2099.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos do Centro de 

Atendimento Psicossocial – CAPS 

9. FISCAL DO CONTRATO 

9.1. Durante o período de Vigência do Contrato a prestação do serviço será 

acompanhado e fiscalizado pelo servidor o Sr. ROBSON CASANOVA, designado como 

FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saúde (Exceto Hospital Municipal e 

Medicamentos), conforme Portaria nº 073/2018, de 23/02/2018 aos quais competirá 

dirimir quaisquer 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. 



 

 

10. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

10.1. A proponente deverá declarar conhecer os termos do instrumento convocatório 

que rege a presente licitação e demais anexos que o integram. 

10.2. O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais 

como Encargos Sociais e Impostos etc. 

 

 
Jaciara/MT, 07 de julho de 2020. 

 
 
 
 
 
 

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Jaciara/MT 

 
 


