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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2018 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 

 

A Fundo Municipal de Saúde de Bandeirante –SC , pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o 

n.º 11.290.422/0001-65, com sede na Av. Santo Antonio, fone (49) 3626 0034, e-mail 

licitacao@bandeirante.sc.gov.br, representado neste ato pelo Gestor Sr. Neuri Biazzi, comunica aos 

interessados que se encontra aberta nesta entidade a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, visando 

a contratação do objeto abaixo indicado.  

 

A ENTREGA, PROTOCOLO dos envelopes de “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÃO” bem 

como o CREDENCIAMENTO deverão ser feitos no Departamento de Licitações, localizado endereço 

acima, até às 08h15min do dia 14 de fevereiro de 2018, ou do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de 

não haver expediente nesta data, podendo haver remessa por via postal, sob conta e risco das proponentes 

interessadas, às quais descaberão reclamações por atrasos de entrega, ainda que por motivo de força maior. 

Abertura da sessão no mesmo dia às 08h30min.  

 

A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, consoante às condições estatuídas neste Edital, 

e será regido pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores nos casos 

omissos, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 12.440, de 07 de Julho de 2011. 

 

Se decidirem entregar os envelopes no próprio dia da sua abertura, as proponentes deverão comparecer na 

Entidade com a necessária antecedência em relação ao prazo indicado no subitem, não aceitando 

justificativas de atraso na entrega das propostas devido a problemas de transito ou de qualquer natureza. 

 

As proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições de fornecimento do objeto deste edital, 

dando especial atenção para as penalidades estabelecidas para os casos de descumprimento das obrigações 

contratuais, ficando cientes de que a entidade aplicará as sanções previstas, obedecido ao disposto no artigo 

87, §2º, da Lei 8.666/93 com suas alterações. 

 

1. DO OBJETO  

 
1.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE T.I., PARA GERENCIAMENTO DE UNIDADE 

DE SAÚDE, COM AS DIVERSAS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS, INCLUINDO 

IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, conforme especificações 

constantes no ANEXO I.  

 

2 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

2.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

Ano Despesa Recursos Funcional/Complemento Valor Bloqueado 

R$ 

2018 27 1002 3.3.90.39.11 11.400,00 

2019 ? 1002 3.3.90.39.11 900,00 
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2.2. O órgão licitante bloqueará nos próximos exercícios, em seu orçamento, os recursos 

necessários ao atendimento dos pagamentos previstos. 
 

3 DA SESSÃO PÚBLICA  

 

3.1 A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e os documentos 

de habilitação será aberta ao público em geral. 

3.2 Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil subsequente, 

na mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato 

imprevisível; 

3.3 Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste Pregão Presencial na mesma data de 

abertura, e respeitada a decisão do Senhor Pregoeiro, será determinada a continuidade das atividades 

em dia (s) subsequente(s), observada a conveniência administrativa; 

 

4 DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Qualquer interessado que atue em ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação poderá 

participar do certame, desde que preencha as condições de credenciamento e demais exigências 

constantes deste Edital; 

4.2 Poderão participar da licitação empresas que sublicenciem/revendam softwares de terceiros, caso em 

que estarão desde logo cientes da obrigação contratual de manter os softwares licitados em acordo 

com as exigências de ordem legal federal e estadual. 

4.3 Não poderá participar empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, concurso de 

credores, dissolução ou liquidação, sendo vedada a participação de pessoas jurídicas declaradas 

inidôneas por Ato do Poder Público Municipal, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, 

contratar ou transacionar com a Administração Pública Municipal e quaisquer de seus órgãos 

descentralizados (incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93). 

4.4 Também será vedada a participação direta ou indireta de servidor, agente político ou responsável pela 

licitação, na forma do art. 9º, III, da Lei 8.666/93. 

 

5 DO CREDENCIAMENTO 

5.1 Fica a critério do licitante se fazer representar ou não na sessão. 

5.2 A empresa participante deste processo licitatório que enviar representante legal deverá, até o 

horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro e/ou Equipe de 

Apoio para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, apresentando os 

seguintes documentos, em cópia autenticada ou cópia e respectivo original em mãos para 

autenticação (fora dos envelopes): 

 

a) Caso o representante seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá 

apresentar: 

 Cópia do ato constitutivo ou do contrato social, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 Cópia da cédula de identidade; 

 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 

b) Caso o representante seja preposto da empresa proponente, deverá apresentar:  

 Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento dos quais conste, no mínimo, os 
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poderes para representar a empresa neste processo licitatório, assinar propostas e 

declarações, negociar preços, ofertar lances, interpor recursos ou deles desistir, assumir 

compromissos de toda ordem e renunciar a prazos processuais, não se constituindo 

exigência o reconhecimento de firma conforme Dec. Nº 63.166/68; 

 Cópia da cédula de identidade; 

 Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social (dispensada no caso de 

apresentação de procuração pública); 

 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. O não comparecimento 

do titular e/ou do representante credenciado não enseja a inabilitação, nem a 

desclassificação do Licitante, desde que a documentação constante dos envelopes de 

proposta e habilitação comprovem a legitimidade do respectivo subscritor. A empresa 

que não se fizer representar participará do certame apenas com a sua proposta escrita. 

5.3 A empresa que não se fizer representar fica automaticamente impedida de participar da fase 

de competição com lances verbais, da negociação de preços e de se manifestar 

motivadamente sobre os atos da Administração, decaindo, em consequência do direito de 

interpor recurso.  

5.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante. 

5.5 Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo de licitação, 

deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e da Documentação.  

5.6 O credenciamento será realizado até o horário estipulado para o início da sessão de 

processamento do pregão.  

5.7 Visando a agilidade dos trabalhos licitatórios sugerimos que a(s) licitante(s) que pretender 

(em) autenticação de documentos via Comissão de Licitação, o faça até o 2º (segundo) dia 

antes da data de abertura da licitação, na Comissão Geral de Licitação, no local previsto 

neste edital. 

5.8 Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade poderá ser verificada 

via consulta no site correspondente, pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, serão aceitas 

cópias simples.  

5.9 As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem participar deste certame 

usufruindo dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão 

observar o disposto nos subitens seguintes. A condição de Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:  

5.10 Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu 

enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa.  

5.11 As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar 

certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses 

do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.  

5.12 Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e empresa de 

pequeno porte deverão ser apresentados fora dos envelopes, no ato de credenciamento das 
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empresas participantes. 

5.13 A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data 

marcada para a abertura da presente Licitação, acompanhada de Declaração de 

enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 

afirmando ainda que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

6 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO: DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

6.1 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá conter, no mínimo, indicação 

inequívoca de que a proponente cumpre todos os requisitos de habilitação dispostos neste edital e seus 

anexos, fora dos envelopes nº 01 e 02, podendo-se suprir a declaração mediante declaração formal, sob 

as penas do artigo 299 do Código Penal, externada pelo representante credenciado presente ao ato, e 

desde que o mesmo tenha poderes para firmá-la. 

 

7 DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

7.1 No dia, hora e local previstos na capa deste edital, o Pregoeiro e equipe de apoio receberão os 

envelopes “N.° 1 - Proposta de Preços” e “N.° 2 - Documentos de Habilitação”, os quais deverão ser 

apresentados fechados de forma indevassável e rubricados no fecho, contendo os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE N.º 1 – “PROPOSTA DE PREÇOS”  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE - SC 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018  

DATA DE ABERTURA: 14/02/2018  

HORÁRIO: 08h30min 

 

ENVELOPE N.º 2 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE - SC 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018 

DATA DE ABERTURA: 14/02/2018 

HORÁRIO: 08h30min 

 
7.2 Recebidos os envelopes “N.° 1 - Proposta de Preços” e “N.° 2 - Documentos de Habilitação”, o 

Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços, cujos documentos serão 

lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem. 

 

7.3 O Envelope “N.º 1 - Proposta de Preços” deverá conter os seguintes elementos: 

 

7.3.1 Proposta Comercial impressa, de acordo com os itens do Anexo II, que servirá de modelo de 

proposta, contendo: 

 Razão social da empresa, CNPJ, endereço e telefone; 

 Preço unitário e total do item cotado e valor global da proposta, em moeda corrente nacional, 

incluso de taxas, fretes, impostos e descontos, conforme o caso, não sendo admitidos quaisquer 

outros adicionais ou supressões, após a abertura dos envelopes. Os preços unitários poderão ser 

cotados com até 02 (dois) dígitos após a vírgula; 
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 Especificações pertinentes ao objeto desta licitação; 

 Local e data; 

 Assinatura do representante legal da proponente; 

 Data de validade não inferior a 60 (sessenta) dias. 
 

7.4 A partir do momento em que o Pregoeiro proceder à abertura do primeiro envelope, não mais serão 

aceitos novos licitantes.  

7.5 A Proposta de preços deverá respeitar o limite da contratação global, nos termos constantes deste 

edital, conforme Anexo I - Termo de Referência, expresso em moeda corrente nacional, já inclusos 

no preço os valores dos impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, e outras despesas, se houver, 

para o fiel atendimento do objeto, sendo que os custos omitidos na proposta serão considerados 

como inclusos nesta, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, 

devendo o objeto ser fornecido / executado sem ônus adicionais.  

7.6 Havendo divergência entre o valor unitário e o valor total cotado, será considerado, para fins de 

julgamento das propostas, o primeiro.  

7.7 Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem às exigências deste Edital, bem como as 

Propostas consideradas inexequíveis, na forma da lei.  

7.8 Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, poderão ser 

considerados pelo Pregoeiro, como meramente formais, cabendo a este agir em conformidade com os 

princípios que regem a Administração Pública.  

7.9 Serão desclassificadas as Propostas de preços com valores superiores aos previstos no Anexo I – 

Termo de Referência, parte integrante deste Edital.  

7.10 Serão desclassificadas as Propostas de preços que não estiverem assinadas pelo representante legal 

da empresa, devidamente autorizado, através de procuração outorgada pelo representante legal da 

empresa, neste último caso deverá ser apresentada a procuração ao pregoeiro.  

7.11 Serão desclassificadas as Propostas de preços que contiverem preços ilegíveis, ou seja, o preço 

unitário e/ou total não forem passíveis de leitura e entendimento (item a item).  

7.12 Em circunstâncias excepcionais, o Órgão licitante poderá solicitar a prorrogação do prazo de 

validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer modificações nas mesmas.  

7.13 As licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas Propostas, independente do resultado do procedimento licitatório;  

7.14 Não será admitida Proposta de preços parcial, isto é, a oferta deverá atender rigorosamente ao edital, 

no que se refere à quantidade e especificações.  

7.15 Para a habilitação no presente processo os interessados deverão apresentar no “Envelope N.º 2 

- Documentos de Habilitação”, os documentos a seguir relacionados: 

 

a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, consolidado ou original 

acompanhado das alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, 

no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 A empresa que apresentar o Ato Constitutivo/Contrato Social no ato de credenciamento do seu 

representante para participação da presente Licitação fica dispensada de apresentá-lo dentro do 

envelope da habilitação. 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e 

Previdência, bem como para com a Fazenda Estadual e Municipal; 

c) Certificado de Regularidade perante o FGTS – CRF; 

d) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
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e) Atestado de fiel cumprimento, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a proponente já implantou ou mantém em funcionamento sistemas similares 

aos solicitados no presente edital. 

f) Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições e circunstâncias relacionadas à 

execução dos serviços e se responsabilizará por quaisquer custos relacionados à execução do 

contrato, ainda que imprevistos em sua proposta. 

g) Declaração expressa da empresa licitante de que não foi declarada inidônea por Ato do Poder 

Público, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a 

Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados; 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943; 

i) Declaração de observância do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal; 

 

7.16 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, fotocópia autenticada em 

Cartório, ou ainda, fotocópia acompanhada do original, que poderá ser conferida e autenticada por 

servidor municipal.  

7.17 As empresas que quiserem autenticar documentos junto ao órgão licitante deverão apresentá-los 

acompanhados dos originais sessenta minutos antes do prazo final para protocolo dos envelopes, 

junto ao Departamento de Compras e Licitações. 

7.18 Não serão considerados os documentos apresentados por telex, telegrama, fax ou e-mail, ou ainda 

apresentados após a sessão estabelecida para apresentação. 

7.19 No caso de apresentação de certidões das quais não conste o prazo de validade, será considerado o 

prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissão dos mesmos. 

7.20 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 

123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, observando-se o disposto no 

presente Edital. 

7.21 Conforme art. 1 do Dec. 63.166/68 é dispensada a exigência de reconhecimento de firma em 

qualquer documento produzido do País quando apresentado para fazer prova perante repartições e 

entidades públicas federais da administração direta e indireta. 

 

8 DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

8.1 Após o credenciamento, será aberta a sessão de processamento do pregão, momento em que os 

licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 

8.2 No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de 

acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR PREÇO, para fornecimento 

dos serviços nas condições previstas no Anexo I - Termo de Referência. 

8.3 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

8.3.1 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem quaisquer das exigências deste Edital 

ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, bem como aquelas que consignarem 

preços simbólicos, irrisórios, de valor zero, manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente 

incompatíveis com o objeto da licitação, e ainda, àquelas que consignarem vantagens não 

previstas ou baseadas em oferta das demais licitantes. 
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8.3.2 Não será motivo de desclassificação, a simples omissão que seja irrelevante para o 

entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração.  

8.4 As Propostas de preços classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

8.4.1 Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

8.4.2 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No 

caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 

número de licitantes. 

8.5 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 

valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

8.5.1 A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances. 

8.6 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 

preço. 

8.7 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 

da formulação de lances.  

8.8 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a 

etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço 

ofertado, observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar nº 123/2006.  

8.9 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

8.10 Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço oferecido, decidindo 

motivadamente a respeito. 

8.10.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos 

autos por ocasião do julgamento.  

8.11 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 

habilitação de seu autor. 

8.11.1 Quando houver mais de um item a ser licitado, o envelope dos documentos de habilitação 

será aberto após o final da etapa de lances de todos os itens.   

8.12 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será 

habilitado e declarado vencedor do certame. 

8.13 Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 

examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 

aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 

declarado vencedor. 

8.14 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 

registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 

classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos. 

8.15 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos as 

Licitantes presentes. 

8.16 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação 
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dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes.  

8.17 Para o bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a 

licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as 

diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado 

preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços. 

8.18 Da preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 

8.18.1 Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

8.18.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

ao melhor preço. 

8.18.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma: 

 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da 

alínea “a” do subitem 7.18.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 

na hipótese do subitem 7.18.2 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito.  

 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.18.2 deste Edital, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique àquela que, primeiro, poderá apresentar melhor oferta.  

 

8.19 Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “a” do subitem 8.17, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.20 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 

sob pena de preclusão.  

8.21 O disposto no subitem 8.17 e suas alíneas somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Nesse caso o desempate 

entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado mediante sorteio a ser realizado 

durante a sessão do presente Pregão. 

8.22 A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 

123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

8.23 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à mesma, o prazo 

de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa. 

8.24 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.22, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado 

à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 

do contrato, ou revogar a licitação.  

8.24.1 A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no 

ato de credenciamento não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 
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123/2006. 

8.24.2 Encerando o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora, 

proporcionando a seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção 

de interpor recurso, registrando na Ata da Sessão, a síntese dos motivos para futura impetração de 

recurso, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, 

se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03(três) dias consecutivos, após o término do 

prazo do recorrente para juntada de memoriais-razões de recursos do recorrente – art. 4º XVIII 

(03 dias consecutivos), proporcionando-se a todos, vista imediata do processo no Departamento 

de Licitações. 

8.25 O resultado desta Licitação será afixado no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios 

da Prefeitura Municipal de Bandeirante - SC, para intimação e conhecimento dos interessados. 

 

9 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

9.1 Até 02 (dois) dias úteis anteriores a data da sessão pública fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial, protocolizando a peça 

impugnatória no endereço discriminado neste Edital; 

9.2 Não será admitida a impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via e-mail. 

9.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas;  

9.4 Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, caso a alteração implique na formulação da proposta. 

 

10  DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 Os recursos só poderão ser interpostos no final da sessão pública, com registro em ata da síntese dos 

seus fundamentos, podendo o interessado apresentar suas razões, por escrito, no prazo de 03 (três) 

dias. O recurso deverá ser dirigido o Pregoeiro, e as razões escritas protocolizadas no Departamento 

de Compras e Licitações, no endereço neste edital.  

10.2 Não será admitida apresentação das razões de recursos, por intermédio de fac-símile ou via e-mail.  

10.3 Verificada a situação prevista no item anterior, ficam as demais licitantes desde logo intimadas a 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, 03 (três) dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

10.4 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso 

e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor; 

10.5 Acatado(s) o(s) recurso(s) pelo Pregoeiro ela procederá à adjudicação do objeto à licitante que se 

sagrar, ao cabo, vencedora. 

10.6 A adjudicação do presente processo licitatório será por 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir 

de sua assinatura, não constituindo renúncia ou alteração de tal prazo a confecção de contrato com 

prazo inicial limitada às dotações vigentes do exercício em execução. 

10.7 Não acolhendo o recurso, o Pregoeiro prestará informações no prazo de 01 (um) dia, e remeterá os 

autos à autoridade competente para decisão; 

10.8 Decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s) e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento. 

10.9 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

10.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sessão onde trabalhe o 
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Pregoeiro nomeado. 

10.11 A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

10.11.1 A adjudicação do objeto à proponente vencedora ficará vinculada à demonstração e 

comprovação de que os sistemas ofertados atendem plenamente as funcionalidades previstas no 

Anexo I – Termo de Referência deste Edital. 

10.11.2 Quando da definição do proponente vencedor, será marcada a data para a demonstração 

prevista no subitem anterior. 

10.11.3 Caberá ao Município designar os técnicos para a avaliação dos sistemas demonstrados. 

 

11  DA CONTRATAÇÃO 

 

11.1 Homologado o certame e superadas as demais formalidades legais, o licitante vencedor será 

notificado para assinar o contrato conforme modelo do Anexo III - Minuta do Contrato, o qual 

deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação do vencedor. 

11.2 A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato dentro do prazo previsto caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando as penalidades previstas no item 12 do 

presente Edital, autorizando o órgão licitante a firmar contrato com o segundo colocado na lista de 

classificação, independentemente de novo aviso ao vencedor. 

11.3 O prazo para execução das etapas de implantação, treinamento de todos os sistemas será aquele 

indicado no Anexo I - Termo de Referência do Edital, sendo contado a partir da emissão da 

Autorização de Fornecimento. 

 

12  DOS ENCARGOS 

 

12.1 Cabe ao órgão licitante, além das demais obrigações implícitas e explícitas no presente instrumento: 

a) Tomar todas as providências necessárias à execução do presente processo de licitação; 

b) Fiscalizar a execução do contrato proveniente do presente processo licitatório; 

c) Efetuar o pagamento à proponente vencedora, de acordo com o item 13.1, deste Edital; 

12.2 Cabe ao vencedor, além das demais obrigações implícitas e explícitas no presente instrumento: 

a) Executar o objeto da presente licitação conforme o disposto no subitem 1.2 - Da Forma de 

Execução e no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital; 

b) Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas neste Edital e 

em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

c) Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

 

13  DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

 

13.1 O pagamento dos serviços será efetuado na forma e prazos dispostos nos Anexos I – 

Termo de Referência e III – Minuta de Contrato do presente edital. 

13.2 Fica estipulado que o valor global será automaticamente atualizado pelo IGP-M 

(Índice Geral de Preços do Mercado), independentemente de termo aditivo 

contratual, apurado nos doze meses contados a partir da data limite para apresentação 

das Propostas de Preços/Orçamentos conforme § 1º, Art. 3º, da lei nº 10.192/2001. 

13.3 Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo 

passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

13.4 A devolução de fatura não aprovada pela CONTRATANTE não servirá de motivo 
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para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento dos serviços ou deixe de 

efetuar o pagamento devido a seus empregados; 

13.5 O acompanhamento e recebimento da(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) conferida(s) e 

atestada(s) Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Bandeirante - SC. 

13.6 Os pagamentos obedecerão ao disposto no Edital de Licitação quanto a prazos e 

condições de pagamento, sendo que, em caso de eventuais omissões, fica 

estabelecido o pagamento de qualquer serviço contratado em até quinze dias após sua 

regular execução e liquidação, desde que emitida e recebida no órgão licitante a 

competente nota fiscal de prestação de serviços e boleto bancário. 
 

 

14  DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

14.1 Nos termos do art. 7° da Lei 10.520/2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, fraudar a 

demonstração, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será 

descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 

sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

14.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá garantida a prévia 

defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra recibo 

do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a 

empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 

administração; 

b) Multa de 0,2% do valor anual do contrato por dia de atraso e por descumprimento das 

obrigações estabelecidas neste Edital do Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então 

incidirá em outras cominações legais. 

c) Multa de 5% sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial da decisão 

definitiva. 

d) Multa de 5% sobre o valor da parcela não cumprida do contrato, no caso de inexecução parcial 

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 

oficial da decisão definitiva. 

e) Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública: 

 por 06 (seis) meses – quando incidir em atraso na entrega dos produtos/serviços; 

 por 01 (um) ano – no fornecimento de produtos/serviços em desacordo com o exigido em 

contrato; 

 pelo o prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa 

ou enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a 

documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento do fornecimento do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no 

fornecimento do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
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sem prejuízo das multas previstas no Edital, contrato e das demais sanções previstas na 

legislação; 

f) As sanções previstas nos subitens 13.2 deste item poderão ser aplicadas isoladamente ou em 

conjunto, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis; 

14.3 Independentemente das sanções retro a licitante ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e 

danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a 

correspondente diferença de preços verificada em nova contratação realizada, na hipótese de os 

demais classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo 

inadimplente. 

14.4 Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, o(a) Pregoeiro(a) poderá desqualificar a 

licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim o licitante poderá rescindir o Contrato, 

sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou 

circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica 

ou de produção da licitante. 

14.5 A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão do pregoeiro ou 

autoridade superior, quer por meio de interposição de recurso administrativo ou ação judicial, fica, 

desde logo, ciente que, caso o seu pedido seja indeferido, será acionada judicialmente para reparar 

danos causados ao licitante em razão de sua ação procrastinatória.     

14.6 Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades 

previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 

15  DA INEXECUÇÃO E RECISÃO CONTRATUAL 

 
15.1 O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a) Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 

78, da Lei 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo mútuo, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, 

resguardado o interesse público; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 

 

15.2 O descumprimento, por parte da proponente vencedora, de suas obrigações legais e/ou contratuais, 

assegura ao órgão licitante o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, 

interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

15.3 Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório 

e a ampla defesa; 

15.4 Fica reservado ao órgão licitante o direito de rescindir total ou parcialmente o contrato, desde que 

seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os 

artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista à proponente vencedora, direito 

algum de reclamações ou indenização. 

 

 

16  DA VIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL 

16.1 A vigência do contrato proveniente do presente processo licitatório será por 12 (doze) meses, 

contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogados até o limite de 48 (quarenta e oito) 

meses nos termos da Lei de Regência. 

16.2 A Administração poderá revogar o contrato derivado da presente licitação, por motivo de interesse 
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público devidamente justificado, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla 

defesa à empresa contratada, sendo ressalvado ainda o direito da Administração de revogar o 

contrato a partir do décimo terceiro mês contratual, mediante comunicação prévia à Contratada com 

no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência. 

16.3 O prazo para assinatura do contrato será de no máximo 05 (cinco) dias úteis após a notificação da 

vencedora, o que deverá ocorrer em até 03 (três) dias úteis após a homologação do certame. 

16.4 A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão especial 

designada, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, participando-as à empresa 

contratada e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

16.5 A contratante deve providenciar a publicação do extrato do contrato decorrente do presente processo 

licitatório. 

 

17  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 Fica assegurado à Autoridade competente o direito de:  

17.2 Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando publicidade aos atos mediante publicação na 

imprensa oficial e jornal de grande circulação regional, antes da data inicialmente marcada, ou em 

ocasiões supervenientes ou de caso fortuito; 

17.3 Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razões de interesse público derivado de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta e anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, sem que caiba direito de qualquer indenização; 

17.4 Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a 

abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, caso estas impliquem em modificações 

da proposta ou dos documentos de habilitação, nos termos do § 4º, art. 21 da Lei nº 8.666/93; 

17.5 Inabilitar o licitante, até a assinatura da nota de empenho e/ou outro documento equivalente, por 

despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao 

julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-

financeira e a regularidade fiscal do licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com o 

Proponente melhor classificado e posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, 

sendo declarado vencedor e a ele será adjudicado o objeto deste Pregão Presencial, podendo 

apresentar o(s) documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação; 

17.6 Os produtos/serviços e seus resultados deverão ser fornecidos rigorosamente dentro das 

especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição 

implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 

17.7 Considerando o disposto no art. 195, § 3º da Constituição Federal, de 05.10.1988 e no art. 2º da Lei 

nº 9.012, de 30.03.1995, obrigar-se-á a licitante, caso declarada vencedora, mediante solicitação por 

parte da administração, a atualizar a Certidão Negativa de Débitos (CND) e o Certificado de 

Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do 

Empregador", que deverão estar em plena validade no ato da adjudicação e quando da emissão da 

Nota de Empenho, caso as Certidões apresentadas na fase de habilitação tenham sua validade 

expirada durante a tramitação do certame licitatório.  

17.8 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante 

do contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de transcrição. 

17.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
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entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

17.10 Aos casos omissos se aplicarão as demais disposições da Lei n° 10.520/02, da Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações e demais legislação pertinente. 

17.11 A participação neste Pregão Presencial implicará aceitação integral e irretratável das normas do 

Edital e seus Anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o 

direito de impugnação e recurso;  

17.12 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

17.13 As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação, e a simples participação no presente certame, mediante 

apresentação de proposta, implica em declaração, sob as penas do artigo 299 do Código Penal. 

17.14 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, através de 

documento formal ou e endereçado ao Pregoeiro da Entidade ou para o e-mail 

licitacao@bandeirante.sc.gov.br. 

17.15 A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos será divulgada via fac-símile 

ou por escrito aos demais interessados que tenham retirado os Editais e tenham deixado junto ao 

Pregoeiro dados para remessa de informações.  

17.16 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento.  

17.17 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no quadro próprio 

de avisos desta entidade, bem como publicado na forma da lei. Cópias do edital poderão ser obtidas 

no setor de compras e licitações sito a Av Santo Antonio,nº 1069, a partir da data de sua publicação 

ou solicitadas por e-mail para o endereço eletrônico licitacao@bandeirante.sc.gov.br. Informações 

adicionais podem ser obtidas junto ao setor de compras e licitações, pessoalmente ou pelo fone: (49) 

3626 0012. 

 

18  DO FORO 

18.1 Para dirimir as questões oriundas do presente Edital e não resolvidas na esfera administrativa, é 

competente o Foro da Comarca de São Miguel do Oeste - SC, por mais privilegiado que outro seja. 

 

Bandeirante - SC, em 30 de janeiro de 2018. 

 

 

_________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTE 

NEURI BIAZZI 

Gestor do FMS 
 

_____________________________ 

Nadia Dreon Farias Zanatta 

Assessora jurídica OAB/SC 33.558 
 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2018 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE T.I., PARA GERENCIAMENTO DE UNIDADE 

DE SAÚDE, COM AS DIVERSAS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS, INCLUINDO 

IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, conforme itens especificados 

abaixo: 

 

 
 

 

2. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS  

 

Item Descrição 

1. Treinamento/Reciclagem dos profissionais para utilização do sistema de prontuário eletrônico 

cidadão e-SUS AB PEC CDS, e e-SUS AB Território, disponibilizado pelo ministério da saúde, 

além de manutenções corretivas de configuração do sistema. 

1.1 O Treinamento/Reciclagem dos profissionais para utilização do sistema de prontuário eletrônico 
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cidadão e-SUS AB PEC CDS, e e-SUS AB Território, Siscan, Sisvan, Sisprenatal, SipniWeb, 

Sinan, consiste na capacitação dos profissionais por consultor técnico com experiência na área. 

1.2 Prontuário eletrônico e-SUS PEC/CDS: A empresa deve realizar a instalação da ferramenta quando 

necessário, inclusive quando houver necessidade de troca do sistema de servidor, desta forma não 

sendo cobrando custos adicionais, e a aplicação deve ser atualizada de acordo com a última versão 

disponível liberada pelo M.S. (quando necessário), além de realizar a configuração de horários, 

conexão com CADSUSWEB, HORUS WEB SERVICE, configuração de profissionais levando em 

consideração as lotações disponíveis no CNES, configurações de agenda, instalação da aplicação 

em todas as máquinas da unidade, treinamento dos profissionais de acordo com sua lotação e CBO, 

garantindo a usabilidade do sistema. 

1.3 Aplicativo Móbile e-SUS AB Território: Instalação (quando necessário) e/ou treinamento e/ou 

reciclagem do aplicativo móbile e-SUS AB Território disponibilizado pelo DAB, para realização de 

visitas domiciliares das agentes comunitárias de saúde com possibilidade de conexão em qualquer 

internet (não sendo necessário a sincronização na unidade de saúde). 

1.4 Instalação de ferramentas Web, treinamento, organização do trabalho, promovendo capacitação dos 

profissionais, com contribuições de consultor técnico nas regras de negócio embutidas na atenção 

básica, média e alta, visando fortalecer o conhecimento dos profissionais dentro do ambiente de 

trabalho em cada esfera, e disponibilização de softwares/ferramentas WEB de Atenção básica, 

Média e Alta Complexidade, e ainda nos setores de Gestão de saúde, (esta ferramentas devem 

conectar/sincronizar com a ferramenta e-SUS PEC/CDS para facilitar o trabalho dos profissionais, 

evitando retrabalho e disseminação dos dados). Treinamento dos profissionais, Suporte técnico 

remoto, controle, avaliação e auxilio no envio das produções ambulatoriais geradas pelos sistemas 

disponibilizados, além de monitoramento e avaliação das informações registradas pelos 

profissionais;  

1.5 Software de média/alta complexidade: Gerenciamento de tratamento fora de domicílio – Controle 

de TFD, que concede segurança para as filas de tratamento do SUS, gerenciando consultas, 

exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos com: sistema de logs (registro eletrônico 

de atividades), assim registrando brevidades, cancelamentos e diretrizes de encaminhamentos por 

laudos médicos, assim imprimindo as TFD’S nos layouts de encaminhamento e agendamento, 

impressão de comprovante de encaminhamento e cancelamento para os munícipes, contendo 

protocolo para consultas web online, sua posição na fila, código do procedimento de acordo com as 

tabelas indicadas no SUS, e classificando o atendimento conforme as cotas visando a programação 

pactuada integrada, com isso o sistema deve prevenir fraudes nas filas de tratamento, impedindo 

usuários do sistema que consigam realizar qualquer tipo de fraude, como a seleção de pacientes 

para atendimento por afinidade. O sistema deve ter uma funcionalidade que permita realizar 

brevidades com a inserção de laudos médicos, e autorização administrativa, com o registro 

eletrônico de atividades do usuário logado e do médico solicitante, deixando visível no histórico do 

paciente. O sistema também deve imprimir relatórios estatísticos de filas, por paciente, por 

especialidade, e por procedimento. Também deve permitir o encaminhamento e agendamento 

coletivo de tfds, facilitando o trabalho do profissional, e deve atender a lei 17066 da ALESC 

publicando as filas de espera conforme descrito na lei. 

1.6 Software de média/alta complexidade:  Controle de estoque de farmácia, ambulatório e 

almoxarifado, controle de fornecimento dos fornecedores e licitações, base com todos os 

medicamentos e fornecedores do Brasil cadastrados conforme banco de preços em saúde, controle 

de grupos de controle de dispensação, controle de fornecimento de medicamentos contínuos, 
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impressão de receitas por grupo, recibo térmico e comprovante de retirada, como também deve 

fornecer opção de consulta do estoque on-line no portal da secretaria, e sincronização de (ENVIO, 

ENTRADAS, SAÍDAS, ACERTOS, DEVOLUÇÕES, PERDAS) com o sistema Hórus na nova 

plataforma Web Service, além de realizar o controle para o BPS, incluindo a exportação de planilha 

de acordo com legislação vigente.. 

1.7 Software de média/alta complexidade: Gerenciamento de frotas, compreendendo o controle 

viagens, com impressão de roteiros, e disponibilização dos dados das viagens no portal de 

transparência do município, disponibilizando as viagens em tempo real para consulta dos cidadãos 

informando a viagem, data e hora de saída, motorista, destino, e vagas disponíveis; Central de 

custos de viagens e veículos (diárias, alimentação, manutenção de veículos), controle de multas, 

manutenções e passagens e emissão de relatórios por veículos, motoristas e destinos, ainda deve 

realizar a integração com o DETER;   

1.8 Software de média/alta complexidade: O sistema de laboratório deve permitir a solicitação de 

exames dos mais diversos setores da unidade, como também a impressão e consulta de resultado e 

digitação da produção, que poderá ser feita diretamente no laboratório caso este não se encontre na 

unidade ou seja terceirizado, além de permitir a impressão de grupos de exames e impressão de 

resultado via protocolo diretamente no portal da secretaria, deve permitir a personalização do 

layout de forma fácil.  

1.9 Software de média/alta complexidade: Módulo para vigilância sanitária contendo funcionalidade 

para criação de alvarás e guias de inspeção, como sistema de acompanhamento de denúncias e 

vistorias, além disso deve ter uma conexão para utilização do sistema PHAROS quando necessário, 

mapeamento inteligente de focos/pontos estratégicos de epidemias cadastrados. 

1.10 Software de média/alta complexidade: Portal de divulgação – O portal deve oferecer um espaço 

para divulgação de notícias e eventos, com a opção de realizar upload de fotos, como também uma 

área para cadastrar a equipe de profissionais, individualmente, com carga horária, CBO, e foto 

individual, como também disponibilizar um espaço para divulgação das filas de tratamento fora de 

domicílio, exibindo as filas e os pacientes nela contidos, discriminados por CNS ou CPF, 

procedimento pelo qual estão aguardando, posição na fila, e previsão de atendimento com sistema 

de busca por protocolo; Divulgação das viagens em tempo real, contendo veículo horário de saída, 

motorista, e vagas utilizadas/disponíveis na viagem. Visualização em tempo real do estoque de 

medicamentos da farmácia possibilitando a população realizar consulta por medicamento para 

verificar a quantidade disponível por estabelecimento; mapeamento inteligente de áreas/micro 

áreas, de acordo com as informações disponibilizadas pelos agentes comunitários de saúde; 

1.11 Business Intelligence: A empresa deve fornecer um sistema B.I. totalmente WEB, integrado com 

todas as ferramentas descritas acima para informações de custos de pacientes, produção de 

profissionais, gerenciamento de custos por estabelecimento, disponibilização de gráficos de 

produção de acordo com produção aprovada/apresentada no TABNET, sendo atualizada 

mensalmente, além de apresentação de críticas de todos os estabelecimentos. 

1.12 Mapa inteligente: Mapa do município com Georreferênciamento de todos os domicílios e 

munícipes cadastrados, com indicadores de acompanhamento solicitados pelo PMAQ, além de 

indicadores referidos pela unidade, e acompanhamento em tempo real de visitas dos ACS (agente 

comunitário de saúde), de acordo com os envios de fichas CDS, sendo possível utilizar o mapa por 

ESF, micro área, por habitante, por um conjunto de habitantes, por família, ou conjunto de família.  

1.13 Manutenção Remota dos sistemas: (resolução de problemas, atualizações, resposta a dúvidas (e-

SUS e Rang Saúde+), suporte técnico via chat (para todos os usuários) 8 horas por dia de acordo 
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com horário de trabalho da unidade. No caso fortuito da necessidade de assistência técnica 

pessoalmente na Unidade de Saúde de Bandeirante, as despesas serão por conta da contratada.  

1.14 Capacitação de um profissional da unidade para atuar como replicador de conhecimento de 

Supervisão do processo de transmissão dos dados (CNES, FPO Magnético, BPA, SIA) com 

organização da estrutura, equipes, profissionais, serviços de classificação, programação 

orçamentária. 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2018 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 

 

ANEXO II 
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

1. DAS QUANTIDADES E VALORES  

 
1.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE T.I., PARA GERENCIAMENTO DE UNIDADE 

DE SAÚDE, COM AS DIVERSAS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS, INCLUINDO 

IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO conforme as seguintes 

quantidades e valores:  

 

 ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO R$ 

VALOR TOTAL 

PROPOSTO  

R$ 

1.  1 Dias 

Instalação e configuração da ferramenta de 

prontuário eletrônico (E-SUS PEC/CDS), E-

SUS AB território, fornecimento de 

ferramentas web sincronizada ao sistema E-

SUS, disponibilização de softwares de média 

e alta complexidade e configuração do 

servidor e adequação da configuração da rede 

intranet. 

  

2.  1 Dias 

Treinamento/reciclagem/atualização dos 

profissionais para utilização dos sistemas E-

SUS PEC e CDS, E-SUS AB Território, e das 

ferramentas para o registro de atividades de 

média e alta complexidade e para os sistemas 

de monitoramento e prevenção. Supervisão 

do processo de transmissão dos dados com 

organização da estrutura, equipes, 

profissionais, serviços de classificação, 

programação orçamentária, além da 

capacitação de um profissional da unidade 

para dar continuidade ao trabalho. 

  

3.  12 Mês 

Locação de softwares com manutenção 

remota dos sistemas (resolução de problemas, 

atualizações), suporte técnico via chat (para 

todos os usuários) e auxílio na gestão de 

controle e avaliação dos dados de produção 

ambulatorial registrados pelas ferramentas, 

08 horas por dia conforme horário de 

atendimento da unidade. 

  

 

VALOR GLOBAL PROPOSTO R$ XXX 

 

 

Valor da proposta por extenso:  
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_________________________________________________________ 

Data da Proposta: ___ / ___ / ___ 

Validade da proposta: ___ / ___ / ___ 

 

 

 

 

 

Assinatura 

Cargo 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2018 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 

 

ANEXO III 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XX/2017 

 

O Fundo Municipal de Saúde de Bandeirante - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o 

n.º 11.290.422/0001.65, com sede na Av. Santo Antonio, fone (49) 3626 0034, representado neste ato pelo 

Gestor Sr. Neuri Biazzi, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua XXXXXXXXXXXX, 

n.º XXX, Bairro XXXXXXXXXXX, em Cidade-UF, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º XXXXXXXX, neste ato, 

representado por seu representante infra-assinado Sr. XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada 

simplesmente de CONTRATADA, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho 

de FLS. XXX do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencia n.º 01/2018.  

 

O presente contrato o qual rege-se pelo fundamento legal preconizado pela Lei Federal nº 8.666/93, suas 

alterações posteriores e demais normas jurídicas aplicáveis à espécie, e demais documentos que integram o 

processo, têm entre si como justo e contratado as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

FERRAMENTA DE T.I., PARA GERENCIAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE, COM AS DIVERSAS 

FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE 

TÉCNICO conforme especificações constantes no ANEXO I do Edital. 

 

Parágrafo Primeiro. O Edital de licitação e todos os seus Anexos fazem parte integrante do presente contrato 

como se aqui transcritos estivessem. 

Parágrafo Segundo. Este contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de 

direito, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 

privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VINCULAÇÃO  

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir, com 

adequação orçamentária e financeira com o orçamento aprovado, conforme Estimativa de Impacto 

Orçamentário-Financeiro, emitida pela área competente, devidamente autorizada e acostada nos autos.  

 

Ano Despesa Recursos Funcional/Complemento Valor Bloqueado 

R$ 

2018 27 1002 3.3.90.39.11  

2019 ? ? 3.3.90.39.11  
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Parágrafo Primeiro. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório n.º 

06/2018 realizado na modalidade Pregão Presencial 01/2018, o que lhe deu causa, exigindo-se para 

sua execução, rigorosamente obediência ao instrumento convocatório e seus anexos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

 

Este Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, com 

eficácia legal a partir da data de publicação do seu extrato.  

Parágrafo Primeiro. Nos termos do previsto no inciso IV, do artigo 57, da Lei n.º 8.666/93, o prazo 

de vigência deste Contrato, quanto aos serviços de licenciamento, manutenção corretiva, preventiva 

e adaptativa, incluindo-se atualização de versões, poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, por meio de Termo Aditivo a ser firmado entre 

as parte, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e 

desde que permaneçam favoráveis ao Município as condições contratuais e os valores pactuados. 

Parágrafo Segundo. A CONTRATADA poderá bloquear os sistemas contratados para alterações na 

base de dados somente após o transcurso do limite de prazo de vigência legal, sendo garantida 

à CONTRATANTA a obtenção gratuita de cópia da base de dados produzida em formato “txt” ou 

“csv”. 

Parágrafo Terceiro. A CONTRATANTE deverá manifestar o desejo de prorrogar este contrato no 

mínimo 30 (trinta) dias antes de seu vencimento. 

 

Parágrafo Quarto. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento e seus aditivos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Iniciando e vencendo os prazos somente 

em dia de expediente nesta entidade. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, desde que 

haja interesse do Município, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas, para melhor 

adequação das finalidades do interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 

 

Parágrafo Primeiro. A alteração de quaisquer disposições estabelecidas neste Contrato somente se 

reputará válida se tornadas conhecidas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se 

aderirá, passando a fazer parte dele. Com exceção das alterações provenientes de reajustamento 

contratual previsto no § 5º da Cláusula 7ª, as quais poderão, sem obstáculos, serem executadas 

através de simples Apostila nos termos do artigo 65, §8º, da Lei de Regência. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS VALORES  

O preço mensal para o presente ajuste será determinado conforme demanda da CONTRATANTE, 

conforme os valores estabelecidos nesta Cláusula. 
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Parágrafo Primeiro. O valor total do Contrato é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), 

conforme proposta da CONTRATADA apresentada no procedimento licitatório e a seguir 

discriminada. 
 

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO R$ 

VALOR TOTAL 

PROPOSTO  

R$ 

1.  1 Dias 

Instalação e configuração da ferramenta de 

prontuário eletrônico (E-SUS PEC/CDS), E-

SUS AB território, fornecimento de 

ferramentas web sincronizada ao sistema E-

SUS, disponibilização de softwares de média 

e alta complexidade e configuração do 

servidor e adequação da configuração da rede 

intranet. 

  

2.  1 Dias 

Treinamento/reciclagem/atualização dos 

profissionais para utilização dos sistemas E-

SUS PEC e CDS, E-SUS AB Território, e das 

ferramentas para o registro de atividades de 

média e alta complexidade e para os sistemas 

de monitoramento e prevenção. Supervisão 

do processo de transmissão dos dados com 

organização da estrutura, equipes, 

profissionais, serviços de classificação, 

programação orçamentária, além da 

capacitação de um profissional da unidade 

para dar continuidade ao trabalho. 

  

3.  12 Mês 

Locação de softwares com manutenção 

remota dos sistemas (resolução de problemas, 

atualizações), suporte técnico via chat (para 

todos os usuários) e auxílio na gestão de 

controle e avaliação dos dados de produção 

ambulatorial registrados pelas ferramentas, 

08 horas por dia conforme horário de 

atendimento da unidade. 

  

 

Parágrafo Segundo. Nos valores referidos nesta Cláusula estão computadas todas as despesas com 

obrigações sociais e de proteção aos prestadores de serviço, bem como todas as despesas necessárias para a 

execução do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

Os pagamentos à CONTRATADA serão realizados mediante a efetiva prestação dos serviços nas condições 

estabelecidas nesta Cláusula. 

Parágrafo Primeiro. Os pagamentos do licenciamento dos sistemas serão efetuados mensalmente, até o 

quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação da fatura ou nota 

fiscal, acompanhada de boleto bancário. Para o caso de faturas ou notas fiscais incorretas, a entidade terá o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis para pagamento após a entrega da nova fatura ou nota fiscal. 

Parágrafo Segundo. Os pagamentos da conversão, implantação e treinamento serão efetuados em parcela 

única , com vencimento do boleto bancário programado para 15 (quinze) dias da emissão da nota fiscal ou 

fatura devidamente liquidada pelo setor responsável. Para o caso de faturas ou notas fiscais incorretas, a 
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entidade terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para pagamento após a entrega da nova fatura ou nota fiscal. 

 

Parágrafo Terceiro. Os serviços de Assistência Técnica prestados in-loco, na Unidade de Saúde de 

Bandeirante, terão todas as suas despesas por conta da contratada. A manutenção prestada à distância está 

incluso na mensalidade paga à contratada.  

 

Parágrafo Quarto. Em havendo continuidade contratual, fica estipulado que o valor global será 

automaticamente reajustado pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), independentemente de termo 

aditivo contratual, apurado nos doze meses contados a partir da data limite para apresentação das Propostas 

de Preços/Orçamentos conforme § 1º, Art. 3º, da lei nº 10.192/2001. Podendo ser executado por simples 

Apostila de acordo com o art. 65, §8º, da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Quinto. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir do dia do prazo limite de 12 meses 

estabelecido por Lei. 

 

Parágrafo Sexto. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo passará 

a ser contado a partir da data da sua reapresentação. A devolução de fatura não aprovada pela 

CONTRATANTE não servirá de motivo para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento dos serviços 

ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus empregados. 

 

Parágrafo Sétimo. Os pagamentos obedecerão ao disposto no Edital de Licitação quanto a prazos e condições 

de pagamento, sendo que, em caso de eventuais omissões, fica estabelecido o pagamento de qualquer serviço 

contratado em até quinze dias após sua regular execução e liquidação, desde que emitida e recebida no órgão 

licitante a competente nota fiscal de prestação de serviços e boleto bancário. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA 

A CONTRATADA é a desenvolvedora e/ou licenciadora dos sistemas contratados, que concede a 

CONTRATANTE o direito de uso das licenças dos sistemas, objeto deste contrato, para uso temporário e não 

exclusivo nos termos do disposto no presente contrato. 

 

Parágrafo Primeiro. É estritamente vedado a CONTRATANTE realizar o sublicenciamento, empréstimo, 

arrendamento ou transferência dos sistemas licenciados, assim como a engenharia reversa, a decompilação 

ou a decomposição do(s) referido(s) sistema(s). 

 

Parágrafo Segundo. Os sistemas que por exigência ou conveniência administrativa, estiverem ambiente web 

deverão permanecer on-line por até 96% do tempo de cada mês civil.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Caberá ao CONTRATANTE efetuar os pagamentos decorrentes do licenciamento dos sistemas objeto deste 

contrato no prazo avençado. 

Parágrafo Primeiro. Facultar o acesso irrestrito dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, 

registros, documentação e demais informações necessárias à fiel execução do presente contrato. 

 

Parágrafo Segundo. Manter, na operacionalização dos sistemas, apenas pessoal devidamente treinado pela 

CONTRATADA. 
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Parágrafo Terceiro. Conceder à CONTRATADA acesso remoto às suas estruturas virtuais, ambiente de rede 

ou intranet. 

 

Parágrafo Quarto. Manter elevado padrão de clareza nas solicitações de alteração enviadas à 

CONTRATADA, indicando um responsável que acompanhará as tramitações desta pela internet, 

respondendo-as diariamente. 

 

Parágrafo Quinto. Assegurar a configuração adequada do computador e instalação dos sistemas, manter 

backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha do 

computador, dando prioridade aos técnicos da CONTRATADA na utilização de qualquer recurso necessário 

à fiel execução do presente contrato. 

 

Parágrafo Sexto. Responsabilizar-se pela completa e correta inserção de dados nos sistemas. 

 

Parágrafo Sétimo. Manter as bases de dados atualizadas de acordo com a versão de banco de dados adotada 

pela CONTRATADA, e desde que esta tenha concedido aviso de alteração com prazo mínimo de noventa 

dias. 

 

Parágrafo Oitavo.  Alocar pessoal qualificado para participação nas reuniões e acompanhamento dos 

trabalhos. 

Parágrafo Décimo Primeiro. Disponibilizar sala, equipamentos, acesso à internet e rede interna que atenda 

aos requisitos de acesso ao sistema a ser fornecido para execução da Assistência técnica, Treinamentos e 

eventuais reuniões, palestras, seminários. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Caberá a CONTRATADA configurar, parametrizar e instalar os sistemas objeto deste contrato, além de 

treinar os servidores indicados na sua utilização, e ainda, prestar Assistência Técnica apenas aos servidores 

devidamente treinados pela CONTRATADA no uso dos sistemas. 

 

Parágrafo Primeiro. Entregar os sistemas e serviços, e, ainda, manter operacionais todas as funcionalidades 

descritas no Anexo I em conformidade com o Edital, respeitando os prazos fixados. 

 

Parágrafo Segundo. Tratar como confidenciais, informações e dados do CONTRATANTE, guardando total 

sigilo em face de terceiros. 

 

Parágrafo Terceiro. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas no 

Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 

Parágrafo Quarto. Avaliar, em prazo razoável, a viabilidade técnica e jurídica das solicitações de alteração 

específicas encaminhadas eletronicamente pelo CONTRATANTE, e repassar orçamento acompanhado de 

cronograma para execução dos serviços. 
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Parágrafo Quinto. Garantir o atendimento de técnico presencial, quando requisitado, em até cinco dias úteis 

contados da outorga de autorização expressa para execução de serviços de atendimento in loco. 

 

Parágrafo Sexto. Fornecer toda a mão-de-obra necessária à fiel e perfeita execução deste Contrato. 

 

Parágrafo Sétimo. Cumprir fielmente a legislação trabalhista, tributária, previdenciária, assistencial e 

securitária, decorrentes das atividades contratadas. 

 

Parágrafo Oitavo. Dirimir toda e qualquer dúvida e prestar esclarecimento acerca da execução deste 

Contrato, durante toda a sua vigência e mesmo após o término, a pedido da entidade. 

 

Parágrafo Nono. Orientar e prestar suporte à CONTRANTE para executar alterações na base de dados que se 

fizerem necessárias. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO TREINAMENTO 

 

O treinamento na operacionalização dos sistemas, conforme item 2 da licitação, poderá ser realizado nas 

dependências da CONTRATANTE, na sede CONTRATADA ou, ainda, via internet: 

 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem 

treinados para operacionalização do sistema, devendo a mesma prestar o serviço sem qualquer valor 

adicional ao aprovado no processo. 

 

Parágrafo Segundo. O treinamento de novos usuários, na sede da entidade ou via web, para a operação ou 

utilização dos sistemas em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, 

etc., não será considerado como Treinamento de Implantação e deverá ser faturado a parte. Quando 

solicitado a CONTRATADA formalizará orçamento para prévia aprovação por parte da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

A Assistência Técnica deverá ser efetuada por técnico habilitado em favor de usuário devidamente treinado, 

sempre que solicitada e compreenderá: 

 

Parágrafo Primeiro. Esclarecimento de dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização 

dos sistemas. 

 

Parágrafo Segundo. Realização de quaisquer atividades técnicas relacionadas a erros derivados de falha dos 

usuários. 

 

Parágrafo Terceiro. Auxiliar na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de 

operação, queda de energia ou falha de equipamentos caso não haja backup de segurança. 

 

Parágrafo Quarto. Auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades técnicas 

relacionadas à utilização dos sistemas. 
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Parágrafo Quinto. Desenvolver relatórios específicos. 

 

Parágrafo Sexto. Este atendimento será realizado por qualquer meio de comunicação convencional ou 

eletrônico, e, em último caso, mediante visita in loco de técnico habilitado. 

 

Parágrafo Sétimo. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA se responsabilizará por qualquer alteração ou 

modificação dos sistemas realizada por pessoas não credenciadas.  

 

Parágrafo Oitavo. A Assistência Técnica deverá requisitada pela Licenciante para a Licenciada sempre que 

houver necessidade através de telefone, fax, e-mail ou portal de atendimento. 

Parágrafo Nono. Será aceita Assistência Técnica aos sistemas licitados via acesso remoto, mediante 

autorização previa da Licenciante, sendo de inteira responsabilidade da Licenciada o sigilo e a segurança das 

informações. 

 

Parágrafo Décimo. Os serviços de Assistência técnica que, caso necessários in loco, deverão ser prestados 

em horário comercial, com todos os custos, incluindo deslocamento, estadia e hora técnica, por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO E RECISÃO CONTRATUAL 

 

O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

 

a) Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 

78, da Lei 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo mútuo, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, 

resguardado o interesse público; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 

 

Parágrafo Primeiro. O descumprimento, por parte da proponente vencedora, de suas obrigações legais e/ou 

contratuais, assegura ao órgão licitante o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de 

aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

 

Parágrafo Segundo. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o 

contraditório e a ampla defesa; 

 

Parágrafo Terceiro. Fica reservado ao órgão licitante o direito de rescindir total ou parcialmente o contrato, 

desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam 

os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista à proponente vencedora, direito algum de 

reclamações ou indenização. 

 

Parágrafo Quarto. Em caso de inadimplemento superior a 90 (noventa) dias, a execução do presente contrato 

poderá ser suspensa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
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Parágrafo Primeiro. Nos termos do art. 7° da Lei 10.520/2002, se o Licitante, convocado no prazo 

estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

Edital e das demais cominações legais. 

 

Parágrafo Segundo. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá 

garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

 

a) Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra recibo do 

representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante 

apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da administração; 

b) Multa de 0,2% do valor anual do contrato por dia de atraso e por descumprimento das obrigações 

estabelecidas neste Edital do Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras 

cominações legais. 

c) Multa de 5% sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial da decisão definitiva. 

d) Multa de 5% sobre o valor da parcela não cumprida do contrato, no caso de inexecução parcial do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial da decisão 

definitiva. 

e) Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública: 

 Por 06 (seis) meses – quando incidir em atraso na entrega dos produtos/serviços; 

 Por 01 (um) ano – no fornecimento de produtos/serviços em desacordo com o exigido em contrato; 

 Pelo o prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa ou 

enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o 

certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto pactuado, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas previstas no Edital, contrato e das 

demais sanções previstas na legislação; 

f) As sanções previstas nos subitens 13.2 deste item poderão ser aplicadas isoladamente ou em 

conjunto, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis; 

 

Parágrafo Terceiro. Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, o(a) Pregoeiro(a) poderá 

desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim o licitante poderá rescindir o 

Contrato, sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou 

circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de 

produção da licitante. 

 

Parágrafo Quarto. A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão do 

pregoeiro ou autoridade superior, quer por meio de interposição de recurso administrativo ou ação judicial, 

fica, desde logo, ciente que, caso o seu pedido seja indeferido, será acionada judicialmente para reparar 

danos causados ao licitante em razão de sua ação procrastinatória.     
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Parágrafo Quinto. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às 

penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Aos casos omissos se aplicarão as demais disposições da Lei n° 10.520/02, da Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações e demais legislação pertinente. 

 

Parágrafo Primeiro. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 

Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato e não resolvidas na esfera administrativa, é 

competente o Foro da Comarca de São Miguel do Oeste - SC, por mais privilegiado que outro seja. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e 

rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

 

Bandeirante - SC, em XX de XXXXXX de XXXX. 

 

 

 

____________________________   ______________________________ 

Nome responsável     Nome responsável 

Entidade      Fornecedor 

Cargo       Cargo  

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

____________________________   ______________________________ 

Nome:       Nome: 

CPF:       CPF: 
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