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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente termo tem por objeto, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, a 

contratação de empresa especializada visando a execução de Serviços de 

Manutenção do Sistema de Rádio Comunicação em VHF/FM da marca Hytera, em 

atendimento ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

2.1.  A presente licitação será regida pela modalidade Pregão Presencial, nos termos da 

Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 23/02/2005, Lei 

Complementar n° 123 de 14/12/2006, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 

2017, Lei Complementar nº 341, de 19 de março de 2018, Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 e aplicação subsidiária da Lei n° 8.666 de 1993 e suas alterações. 

 

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE 

3.1. Conforme Anexo I. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1. Os serviços de manutenção do sistema de radiocomunicação do SAMU deverão ser 

realizados nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, no prazo 

máximo de até 36 (trinta e seis) horas, após o recebimento da Autorização de 

Fornecimento Saúde, respeitando os quantitativos, as condições especificadas no 

Processo Licitatório; devendo ser executados de segunda à sexta-feira das 07:00 às 

11:00 e 13:00 às 17:00 horas. 

4.2. Os serviços de manutenção do sistema deverão ser executados de forma a não 

interromper ou prejudicar os trabalhos do SAMU. 

4.3. Os empregados da Contratada deverão estar devidamente identificados e 

uniformizados. 

4.4. A Contratada deve ser zelosa na execução dos serviços, de maneira a não por em 

risco à segurança dos seus agentes e servidores. 

4.5. A Contratada deverá fazer visitas para manutenção do sistema mediante solicitação 

da Secretaria de Saúde com o intuito de sanar problemas que estejam afetando o 

bom funcionamento do sistema. 
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4.6. A Contratada deverá garantir o monitoramento remoto para o servidor e repetidoras 

através da Central de Atendimento 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana. 

4.7. A Contratada, deverá fornecer relatório mensal constando as atividades de 

manutenção realizada. 

4.8. A Contratada deverá fornecer uma estação repetidora para “backup”, a fim de evitar 

a fala de comunicação quando a repetidora do SAMU estiver em manutenção. 

4.9. A Contratada deverá realizar a instalação de 01 (um) ponto de internet em local a ser 

definido pela Contratante, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da solicitação da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

4.10. A visita e manutenção deverão ser realizadas em horário comercial e após a 

conclusão deverá ser fornecido um relatório com o detalhado das atividades 

realizadas. 

4.11. A Contratada deverá disponibilizar a mão de obra qualificada na execução dos 

serviços, e fazer os reparos necessários em no máximo 36 (trinta e seis) horas a 

partir da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

4.12. A impossibilidade de realização dos serviços dentro do prazo deverá ser comunicada 

e justificada à Contratante, sob pena de se aplicar as sanções cabíveis. 

4.13. A substituição de algum componente necessário para a manutenção não deve gerar 

ônus a Contratante. 

4.14. Todo material utilizado nos reparos a serem prestados serão disponibilizados pela 

Contratada, inclusive as baterias dos rádios portáteis, quando solicitado. 

4.15. Será de total responsabilidade da Contratada a remuneração do pessoal executor 

dos serviços, cabendo ainda a esta, o pagamento de todos os encargos sociais, 

trabalhistas e fiscais. 

4.16. Em caso de irregularidade não sanada pelo prestador, a Administração, por meio de 

seu representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade 

competente para que sejam tomadas as providências legais pertinentes. 

4.17. Em caso de necessidade de providências não realizadas por parte do prestador, o 

prazo para pagamento será suspenso e considerado o fornecimento em atraso, 

sujeitando a Contratada à aplicação de multa e outras sanções estabelecidas na lei e 

no instrumento contratual. 

4.18. A Contratada obrigar-se-á a manter durante o período da contratação, as condições 

de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório. 
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5. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

5.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado pelo servidor Eduardo Menezes Correa, 

matricula n° 114.763.340-1, formalmente designado nos termos do artigo 67 da Lei 

n° 8.666/1993. 

5.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante 

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n°8.666 de 

1993. 

5.3. São atribuições do fiscal do Contrato: 

I. Conferir a execução do serviço, em comparação as disposições 

estabelecidas, atestando a finalização do mesmo; 

II. Supervisionar a execução do objeto contratual, garantindo que todas as 

providências sejam tomadas para regularização de falhas ou de defeitos 

observados; 

III. Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade 

fora da sua competência; 

IV. Exigir da Contratada todas as providências necessárias à boa execução do 

contrato, garantindo que todas as providências sejam tomadas para 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

6. DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

6.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou 

acrescido, por meio de termo aditivo, nos termos do art. 57, II, da Lei n° 8.666/93 e 

inciso XVII, art. 3º do Decreto n° 556, de 15 de setembro de 2017.  

 

7. DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

7.1. Estima-se os gastos com a presente contratação o valor de R$ 18.430,00 (dezoito 

mil quatrocentos e trinta reais) mensais, totalizando o valor de R$ 221.160,00 

(duzentos e vinte e um mil cento e sessenta reais). 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em favor da adjudicatária, por meio de 

Ordem Bancária, em até 30 (trinta) dias, conforme a entrega dos produtos e 

apresentação da respectiva documentação fiscal devidamente atestada pelo setor 
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competente, juntamente com as certidões negativas de débito junto à União, Estado e 

Município, devendo para isso ficar especificado, o nome do banco, agência com a qual 

opera, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o Crédito. 

8.2. No caso da empresa contratada ser optante do SIMPLES, deverá apresentar 

juntamente com a nota fiscal a declaração em obediência ao inciso XI do art. 4ºda 

Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11/01/2012, e Anexo IV da Instrução Normativa 

da Receita Federal do Brasil nº 1.244, de 30/01/2012, conforme modelo apresentado 

no Apêndice “B deste Termo, devidamente assinada pelo responsável e no original. 

8.3. A falta de um dos documentos solicitados no item anterior poderá implicar no não 

recebimento dos materiais e, consequentemente, da nota fiscal. 

8.4. Deverá constar o número do Empenho na Nota Fiscal a ser emitida. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

9.1. A presente contratação correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 

12.02 – Fundo Municipal de Saúde; 

2145 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel - SAMU; 

10.302.015 – Atenção de Média e Alta Compl. Amb e Hosp, Urgência e Emerg; 

33.90.39.02. – Serviços Técnicos Profissionais 

 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.1. A licitante deverá comprovar para fins de habilitação: 

10.1.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto desta licitação, realizada através da apresentação de pelo menos um 

Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, com identificação do signatário e assinatura do responsável legal, que 

comprove ter o licitante prestado serviços compatíveis com o objeto desta licitação 

devendo também informar, o nível de satisfação na prestação do serviço realizado. 

I - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão 

considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo 

empresarial da empresa proponente. 

II - Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da 

empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa 

proponente ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica 

que seja sócio da empresa proponente.  
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III – O licitante deverá anexar declaração do fabricante Hytera, que está apta a 

prestar os serviços contratados e também garantindo o fornecimento de peças 

e acessórios originais, bem como possuir acesso as atualizações do sistema. 

IV – Declaração de compromisso de que se vencedora do certame, caso não 

possua laboratório técnico estabelecido em Mato Grosso do Sul, se 

comprometerá a estabelecer com todos instrumentais básicos necessários para 

as manutenções dos serviços, devendo apresentar a relação destes 

equipamentos no momento da assinatura do contrato. 

V – Registro ou Inscrição da licitante e do seu Responsável Técnico junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA (Engenheiro de 

Telecomunicações ou Engenheiro Eletrônico), comprovando a sua habilitação 

legal para o exercício das atividades pertinentes ao objeto da licitação. 

10.1.2. Licença de Funcionamento expedida pelo órgão competente da esfera Estadual ou 

Municipal da sede da Licitante, para exercer atividade compatível com o objeto da 

licitação, que esteja dentro do prazo de validade. No caso do Distrito Federal, a 

Licença deverá ser fornecida pelas Administrações Regionais. 

 

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

11.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, observa-se o dever 

da Contratada: 

I. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato; 

II. Arcar com todas as despesas operacionais, necessárias à execução do serviço 

deste Termo de Referência; 

III. Executar o objeto contratado através de pessoas idôneas, assumindo total 

responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que os mesmos venham a 

cometer no desempenho das funções, podendo o Município exigir a retirada 

daquelas cuja conduta seja julgada inconveniente, obrigando-se, também, a 

indenizar o Município por todos os danos e prejuízos que eventualmente 

ocasionarem; 

IV. Dar ciência ao Contratante, imediatamente, e por escrito, de qualquer 

anormalidade verificada na execução do contrato; 

V. Realizar a execução do serviço de acordo com a necessidade da Contratante, 

dentro do prazo, locais e quantidades estabelecidos neste Termo; 

VI. Observar as prescrições emanadas do servidor da Secretaria Municipal de 

Saúde designado para acompanhar à execução contrato; 
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VII. Seus empregados deverão estar devidamente identificados e uniformizados; 

VIII. Ser zeloso na execução do contrato, de maneira a não por em risco à saúde 

dos seus agentes e servidores; 

IX. Empregar peças de primeira linha na execução da contratação, com vistas à 

satisfatória prestação do objeto deste Termo; 

X. Todo o material e equipamentos necessários para o fornecimento do objeto 

contratado deverão ser fornecidos pela Contratada; 

XI. A Contratada deverá responsabilizar-se por qualquer acidente que venha 

ocorrer com seus empregados; 

XII. A Contratada deverá substituir qualquer empregado responsável pela 

execução do contrato que, comprovadamente e por recomendação da 

fiscalização, causar embaraço a sua boa execução. 

12. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Elaborado por: 

Nome: Paula da Silva Claudino 

Cargo: Gerente de Compras/SEMS 

 

13. DA AUTORIZAÇÃO 

Aprovo o presente Termo de Referência e autorizo a realização da licitação 
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APÊNDICE “A” 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

5666 

Prestação de serviços de manutenção no sistema de 

radiocomunicação em VHF/FM do SAMU, da marca 

HYTERA, a qual compreende: 18 (dezoito) equipamentos 

portáteis modelo (HT) modelo PD786, 10  (dez) 

equipamentos móveis (carro) modelo MD786, 02 (DOIS) 

equipamentos fixos modelo MD786, 05 (CINCO) estações 

repetidoras RD 986, 01 (UM) servidor Hytracks, 02 (duas) 

estações consoles de operação. 

12 
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APÊNDICE “B”  

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO IV DO ART. 4º 

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB n.º 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB n.º 
1.244/2012) 

 
Prefeitura Municipal de Dourados 

 

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n.º..... DECLARA à 

Prefeitura Municipal de Dourados, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda 

da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se 

refere o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n.º 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

I. Preenche os seguintes requisitos: 

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco anos), contado da data da emissão, os 

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, 

bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua 

situação patrimonial; e 

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 

pertinente; 

II. O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual 

desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas 

informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, 

juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na 

legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei n.º 2.848 

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 

n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 

Local e data 

 

Assinatura do Responsável 

 

 


