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ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ 03.648.540/0001-74


Rua Rui Barbosa s/n – Jardim Eldorado – CEP 78.400-000 -  Fone: (65) 3336-1357
Diamantino – MT
Email sec.saude@diamantino.mt.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA 

UNIDADE REQUISITANTE:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Desembargador Joaquim Pereira Ferreira Mendes, no. 2341, no Bairro Jardim Eldorado, Diamantino/MT, inscrita no CNPJ sob no 03.648.540/0001-74, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Drº Manoel Loureiro Neto.
DO OBJETO

O presente Termo tem como objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de internet via satélite para atender a necessidade da zona rural Caeté e Bojuí da secretaria municipal de saúde e vigilância sanitária do município de Diamantino - MT.

2. DA JUSTIFICATIVA


A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela gestão do Sistema Único de Saúde do Município e como tal, detém a competência de coordenar, formular, articular, executar, supervisionar e controlar as ações e serviços de saúde no âmbito municipal, inclusive em relação aos serviços complementares, contratados ou conveniados.

A presente contratação tem por objetivo ofertar assistência integral aos usuários do SUS, no que tange especialmente à oferta do atendimento nas Unidades básicas de Saúde das Zonas Rurais com acesso de Internet via satélite para lançamentos nos sistemas, dados e prontuário eletrônico dos pacientes. 

As Unidades de Saúde que receberão os Planos de Internet Via Satélite são as Unidades Rurais Caeté e Bojuí. 

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO E BASE LEGAL

A contratação dos serviços segue o estabelecido no Art. 24 da Lei nº 8.666/93.
4. PRODUTO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
PRODUTO
QUANT.
VALOR UNI.
VALOR TOTAL
02 (DOIS) PLANOS MENSAIS DE SERVIÇO INTERNET VIA SATÉLITE.
02
-
-


5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 Prestar o serviço, objeto desta contratação, 24 horas por dia 7(sete) dias por semana, durante todo período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas e devidamente autorizadas pela ANATEL, casos fortuitos ou de força maior.
5.2 Zelar pela perfeita execução dos serviços e registrar às solicitações de imediato, corrigindo qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços contratados nos prazos estabelecidos em regulamentos da ANATEL.
5.3 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica. 
5.4 Implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de forma a se obter uma operação correta e eficaz.
5.5 Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados.
5.6 Entregar os serviços objeto da presente contratação dentro do prazo constante em sua proposta;
5.7 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com expressa autorização da Contratante.
5.8 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação (habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista) e qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação, bem como as condições de contratar com a Administração Pública, sob pena de aplicação das sanções administrativas por descumprimento de cláusula contratual; 
5.9 Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento desta Prefeitura, no Programa de Trabalho sob o código 433.
7. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
7.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
7.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
8. AS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1 Dúvidas acerca das disposições contidas neste Termo de Referência poderão ser esclarecidas por intermédio do correio eletrônico sec.saude@diamantino.mt.gov.br;
8.2 O presente documento segue assinado pela Secretária Municipal de Saúde.

Diamantino/MT, 10  de Maio de 2021.




MARINÊZE DE ARAÚJO MEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIAMANTINO – MT




