IPASLUZ
SAÚDE

ATO DE PUBLICAÇÃO
ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 2022024192.
DISPENSA DE LICITAÇÃO

O superintendente do IPASLUZ SAÚDE, no uso de suas atribuições
conferidas, e considerando a necessidade de tomar pública as licitações realiz&das
nos termos do art. 175, p. único, I, da Lei 14.133/2021,
Considerando o disposto na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em seu
artigo 75, inciso II, que trata da dispensa de processo licitatório nos casos de serviços
e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Considerando a cogente necessidade de recepcionar autoridades, bem como
o princípio da legalidade e publicidade.

RESOLVE:

I - Tomar pública e notória a realização de processo administrativo de
DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação de empresa para
fornecimento de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, ilimitado para
ligações local e Longa Distância Nacional (LDN) através de entroncamento com
sinalização de linha E1 R2 Digital e sinalização de registro tipo MFC 5C, com no
mínimo 10 canais e 30 acessos DDR (Discagem Direta Ramal), incluindo a
realização de portabilidade para 10 linhas telefônicas. O fornecedor poderá fornecer
o serviço através de tecnologia SIP desde que seja entregue o conversor
devidamente configurado.
II - Os interessados devem apresentar suas propostas, em papel timbrado, ao
IPASLUZ SAÚDE, presencialmente, no horário de 08:00h às l 1:30h e das 13:00h
às 17:30h, ou por E-mail: licitacoesecontratos.ipasluz@gmail.com , e a proposta
deve conter a discriminação do objeto contido no item 1 do Termo de Referência.
Publique-se.
Luziânia, 12 de julho de 2022.
�
�
-

:/CARDO RORIZ L MEDEIROS
upenntendente

c1o IPASLUZ

RICARDO RORIZ LEITE MEDEIROS
Superintendente Ipasluz Saúde
IPASLUZ SAÚDE - CNPJ: 08.147.606/0001-66

Rua José de Melo n º 633 - Centro - Luziânia/GO - CEP: 72.800.220 61 3621-1197
gabinete.ipasluzsaude@gmail.com I www.ipasluzsaude.go.gov.br I www.luziania.go.gov.br

IPASLUZ
SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este termo de referência tem por objetivos:
a) Caracterizar o objeto a ser contratado;
b) Estabelecer método de planejamento gerencial das atividades;
c) Estabelecer nível de qualidade desejado para a contratação;
d) Estabelecer os critérios da prestação dos serviços, pagamento e demais condições a
serem observadas durante a execução do contrato.

j 1-OBJETO
O objeto da presente dispensa de licitação é a contratação de empresa para fornecimento de Serviço
Telefônico Fixo Comutado - STFC, ilimitado para ligações local e Longa Distância Nacional (LDN)
através de entroncamento com sinalização de linha E1 R2 Digital e sinalização de registro tipo
MFC 5C, com no mínimo 10 canais e 30 acessos DDR (Discagem Direta Ramal), incluindo a
realização de portabilidade para 10 linhas telefônicas. O fornecedor poderá fornecer o serviço
através de tecnologia SIP desde que seja entregue o conversor devidamente configurado.

1 2 · JUSTIFICATIVA

Considerando que a Unidade de Assistência à Saúde dos servidores públicos municipais de Luziânia
GO tem a natureza de autarquia municipal, faz se necessária a constante comunicação com
segurados e seus dependentes, a Prefeitura Municipal de Luziânia, Tribunal de Contas dos
Municípios, demais órgãos fiscalizadores e todos seus prestadores de serviço.
Destarte, resta inviável a manutenção da rotina administrativa diária sem um canal de comunicação
apropriado à demanda, bem como há a necessidade de constante atualização dos meios
empreendidos para alcançar a eficiência que se requer da administração pública.
Com esteio no disposto é que se revela cogente a necessidade de realização da presente
contratação, com vistas a aprimorar o sistema utilizado por esta autarquia, vez que o sistema por
linhas de IP - IP -, possibilita lançar mão na inovação e facilidades do mundo corporativo, como
transferências automática de chamadas, saudações personalizadas, ramais, gravações de ligações,
identificador de chamadas, e outros recursos com preços que tendem a ser mais acessíveis do que
o sistema até então utilizado.

1 3-DA FORMA DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
O serviço contratado deverá ser realizado de forma contínua, 24 horas por dia, e para tanto deverá
correr às expensas da Contratada a instalação e manutenção do software e hardware necessário ao
fornecimento do objeto em plenas condições de uso, com a qualidade de conexão ofertada, com os
devidos cadastramentos de IP e total implementação do sistema, com vias a garantir o pleno
funcionamento do serviço.
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