
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 11.186.410/0001-95 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO 

DE INTERNET BANDA LARGA, LINK DEDICADO, VIA FIBRA ÓPTICA COM 

INSTALAÇAO INCLUSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 

 

1.1 Planilha com Especificações e quantidade: 

ITEM  DESCRIÇÃO UND 

QTD 

 VALOR MENSAL  

01 

FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA 

DE SAÚDE – SEMSA. 

(Endereço: Vila timbó, s/n, Bairro centro, Belterra/PA).  

 

Especificação: Link de internet dedicado de 15 megabytes 

via fibra óptica com roteador e garantia de 100% da 

banda contratada, e suporte técnico. 

MÊS 

10 

R$ 2.139,99 

02 

FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL 

MUNICIPAL DE BELTERRA. 

(Endereço: Estrada um, s/n Bairro jurubeba, Belterra/PA). 

 

Especificação: Link de internet dedicado de 15 megabytes 

via fibra óptica com roteador e garantia de 100% da 

banda contratada, e suporte técnico. MÊS 

10 

R$ 2.139,99 

03 

FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE 

SAUDE ESTRADA 04. 

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

 

Especificação: Link de internet dedicado de 03 megabytes 

via fibra óptica com roteador e garantia de 100% da 

banda contratada, e suporte técnico. 
MÊS 

10 

R$     427,98 
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04 

FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE 

SAUDE ALINE SIQUEIRA. 

 

(Endereço: Rua João Siqueira, n° 64, Bairro: Jurubeba, 

Belterra/PA) 

 

Especificação: Link de internet dedicado de 03 megabytes 

via fibra óptica com roteador e garantia de 100% da 

banda contratada, e suporte técnico. 
MÊS 

10 

R$     427,98 

05 

FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE 

SAUDE MARTA SANCHES. 

Endereço: (Estrada cinco, n° 4587, Bairro São José, 

Belterra/PA) 

 

Especificação: Link de internet dedicado de 03 megabytes 

via fibra óptica com roteador e garantia de 100% da 

banda contratada, e suporte técnico. MÊS 

10 

R$     427,98 

06 

FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE – 

ENDEMIAS. 

Endereço: (Passagem Mario Cunha, n° 306, Bairro Santo 

Antônio). 

 

Especificação: Link de internet dedicado de 03 megabytes 

via fibra óptica com roteador e garantia de 100% da 

banda contratada, e suporte técnico. 

MÊS 

10 

R$     427,98 

07 

FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE SAUDE. 

Endereço: (Estrada um, n° 4162, Bairro Jurubeba, 

Belterra/PA). 

Especificação: Link de internet dedicado de 03 megabytes 

via fibra óptica com roteador e garantia de 100% da 

banda contratada, e suporte técnico. 

MÊS 

10 

R$     427,98 

VALOR TOTAL R$ 64.198,80(Sessenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos) 
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2 CLASSIFICAÇÃOORÇAMENTÁRIA 

2.1 A classificação orçamentária correrá através da seguinte dotação orçamentaria: 

 

10.301.0004.2089.0000 – Manutenção das atividades do FMS 

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; 

 

10.302.0004.2070.0000 – Manutenção do Hospital Municipal de Belterra – HMB; 

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; 

 

10.301.0004.2063.0000 – Manutenção da estratégia da saúde da família – ESF; 

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; 

 

10.305.0004.2067.0000 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica e ambiental em 

saúde; 

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; 

 

10.122.0004.2061.0000 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS; 

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 

 
 

3 JUSTIFICATIVA DACONTRATAÇÃO 

3.1 TalcontrataçãotemafinalidadedeatenderànecessidadedaSecretariaMunicipaldeSaú

de, no funcionamento dos Trabalhos realizados pela secretaria. A contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de provedor de acesso à internet faz-se 

necessário para que esta SECRETÁRIA e demais setores que são interligados a mesma, 

possam usufruir dos benefícios oferecidos pela internet, especialmente no tange a 

eficiência no andamento dos procedimentos administrativos. 
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3.2 Diante da especificidade dos itens, foi utilizado como pesquisas de preço 

contratações similares de outros entes públicos e pesquisa de preço com fornecedor, cuja 

cotação com fornecedor foi realizada com preço unitário mensal, sendo assim dividiu-se o 

valor total mensal por quantidade de megabytes mensal para chegar ao valor unitário de 

Megabytes, igualando assim as demais cotações com contratos de entes públicos, para 

chegar ao valor mensal que consta no termo de referência, multiplicamos o valor unitário 

do megabyte com a quantidade de megabyte de cada item.    

 

4 PRAZO DE VIGÊNCIACONTRATUAL 

4.1 O prazo de vigência contratual será a contar de sua assinatura até 31 de Dezembro 

de 2020, admitida às prorrogações nos termos do artigo 57 da lei n°8.666/93. 

 

5 FORMA DE FORNECIMENTO DOSERVIÇO. 

5.1 Fornecimento de link de acesso á internet dedicado, do tipo fibra, cabo ou via 

rádio; 

5.2 Fornecimento de 01 (um) endereço de IP fixo e válido; 

5.3 Acesso direto a internet, não necessitando de contratação de provedores ou 

serviços de terceiros, ou no caso desta exigência, fornece a possibilidade de contratação 

de provedor gratuito; 

5.4 O link de acesso não poderá possuir nenhum tipo de uso, operando 24 horas por 

dia, 7 dias por semana sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de 

tipo de dados trafegados, porta lógica ou serviço; 

5.5 Caso haja necessidade de vinculação a linhas telefônicas convencionais, utilizar 

linhas existentes ou instalá-las sem custo adicional.  

5.6 O link de acesso á internet poderá ser aditivado em linhas telefônicas instalada 

pela contratada sem custos adicionais aos previstos neste termo de referencia, ou seja, a 

CONTRATANTE pagará valor único pelo link de acesso á internet; 

5.7 O link de acesso á internet deverá possuir dimensionamento correto para garantir 
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a transmissão de dados de acordo com as velocidades contratadas; 

5.8 Serão aceitos links de acesso cuja conexão ao backbone da internet seja feita por 

tecnologia de radiofrequência, fibra óptica ou cabo; 

5.9 O link de acesso á internet solicitado deve ser entregue operacional, atendendo as 

especificações e conectados nos equipamentos (microcomputadores, switches ou acess 

points), através de cabo de rede padrão ethernet UTP com conectores RJ 45; 

5.10   Permitir o compartilhamento do acesso a diversos computadores; 

5.11 O contratante poderá solicitar a mudança de endereço do ponto de acesso; 

5.12 O contratante poderá solicitar a mudança do local do ponto de acesso no mesmo 

endereço. 

 

6 INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO 

6.1 Para implantação a CONTRATADA deverá apresentar no máximo de 10 (dez) dias 

corridos, contados a partir da assinatura do contrato, um cronograma de instalação 

dos serviços; 

6.2 A solicitação de instalação, remanejamento, cancelamento será mediante solicitação 

formal; 

6.3 A secretaria poderá solicitar remanejamento após a instalação de qualquer link de 

acesso, condicionadas a um estudo de viabilidade realizada pela contratada; 

 

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 A contratada deverá fornecer ao contratante todos os dados necessários para 

configuração dos equipamentos de cada localidade (roteadores e etc), para o correto 

funcionamento do acesso á internet; 

7.2 A contratada deverá fornecer os serviços de manutenção de link de acesso á 

internet durante a vigência do contrato, sem nenhum custo adicional; 

7.3 A contratada deverá fornecer todo equipamento necessário para a instalação de 

rede para a execução do serviço de internet; 

7.4 Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e 

condições previstas neste instrumento, inclusive com as prescrições da Lei nº 8.666/93, 

respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua inobservância total 

ouparcial. 
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7.5 Responsabilizar-

setotal,integral,diretaeindiretamentepelosdanoscausadosdiretamente à CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, tais como 

indenizações cíveis, trabalhistas, previdenciárias, de transporte, armazenamento ou de 

qualquer natureza, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou 

acompanhamento daAdministração. 

7.6 Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO exigidas 

noEdital. 

7.7 PrestartodoesclarecimentoouinformaçãosolicitadapeloMUNICÍPIO,ouporseus 

prepostos, incluindo dados técnicos e operacionais sobre oobjeto. É de responsabilidade 

da contratada o fornecimento de mão de obra qualificada; 

 

8 PRAZO DE ENTREGA 

8.1 O prazo de fornecimento do serviço deste termo será imediato, de acordo com a 

necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, contados a partir da data da 

assinatura docontrato. 

 

9 OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE 

9.1 Notificar, por escrito, à Contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

de execução do Contrato, fixando prazo para a suacorreção; 

Acompanhar e fiscalizar o objeto em todas as suas etapas, registrando asocorrências. O 

fiscal designado para acompanhar a execução do contrato é o servidor DERLIVALDO 

LEMOS BORGES;                                                                                                                                                                                          
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9.2 Pagar o valor devido no prazoavençado; 

10 GARANTIA 

10.1 Os serviços de acesso á internet deverão possuir a garantia de banda padrão para 

as tecnologias utilizadas e reguladas pela Anatel. 

 

11 PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será feito no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da certificação de 

que o 

serviçofoiaceito,ondeanotafiscalseráatestadapeloresponsáveldodepartamentocompetente. 

11.2 Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo 

para 

pagamentoestipuladonotópico12.1,passaráacontardadatadereapresentaçãodanotafiscal. 

11.3 Não serão devidos os valores de serviço mensal de link de acesso não ativados ou 

cancelados. 

11.4 O não pagamento das faturas devido pendencia da contratada importará em 

prorrogação da fatura sem ônus para a secretaria. 

 

12 DISPOSIÇÕESGERAIS 

12.1 A responsabilidade pela Contratação do objeto do presente certame será da 

Secretaria Municipal de Saúde –SEMSA. 

13.2 Cabe a Secretaria de saúde recursar o objeto requisitado, caso ela não atenda as 

especificações exigida neste termo de referencia. 

 Belterra, 30 de janeiro de 2020. 

 

 

 

__________________________________________ 
Edjane Medeiros Alves 

Secretária Municipal de Saúde 
Decreto Nº 209/2019 
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