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EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 05/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022 

 

PUBLICAÇÃO JUNTO AO TCE/SC (e-Sfinge): 7C0C2869C88BA586E3E58427087307F7BBDE8C25 

 

1. PREÂMBULO  

 

1.1. O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 11.290.422/0001-65, com sede administrativa na Avenida Santo 

Antônio, nº 1115, Centro, Bandeirante, SC, CEP 89.905-000, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 

Saúde/Gestor dos Recursos do Fundo Municipal de Saúde, Senhor EDUARDO OLIBONI, portador do CPF nº 085.673.839-

51, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, a qual será processada e julgada em conformidade da Lei Federal nº 

10.520/2002, LEI FEDERAL Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar Federal nº 123/06 e demais 

legislações aplicáveis, com base n as condições e especificações constantes do presente ato convocatório, visando a aquisição 

do objeto abaixo indicado, contendo as seguintes disposições: 

 

1.2. Os documentos de habilitação, bem como a proposta, serão ENTREGUES no local supra indicado, em envelopes 

lacrados, distintos, com identificação externa do seu conteúdo, até as 08h15min do dia 11 de FEVEREIRO de 2022, sendo 

ABERTOS às 08h30min, observado o devido processo legal.  

 

1.3. Integram este ato convocatório os seguintes anexos: 

 

Anexo I   Termo de Referência; 

Anexo II Modelo de Apresentação de Proposta; 

Anexo III Modelo de Carta de Credenciamento E Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 

Anexo IV Modelo de Declaração de Idoneidade e de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição Federal; 

Anexo V             Minuta do Contrato. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. O presente Edital tem por objetivo o “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, PARA 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO/RECICLAGEM DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA 

SAÚDE, LOCAÇÃO/LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

CUSTOMIZÁVEL COM SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO. ”, conforme quantidades e especificações 

constantes no Anexo I - Termo de Referência. 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

  

3.1. Até o 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital. 

 

3.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobra a petição no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sendo que acolhida a petição contra o 

Edital, será designada nova data para a realização do certame. 

 

3.3. A impugnação poderá ser protocolada junto ao Setor de Recepção e Protocolos ou enviada para o e-mail: 

licitacao@bandeirante.sc.gov.br, devendo seu recebimento ser efetuado tempestivamente, sendo que em caso de protocolo 

intempestivo o conteúdo da impugnação não será apreciado. Sugerimos confirmar via telefone o recebimento. 

 

3.4. Considera-se o recebimento tempestivo o protocolo efetuado até às 17h00min do dia de 08 de fevereiro de 2022 e o e-

mail encaminhado até às 23h59min do dia 08 de fevereiro de 2022. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 
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4.1. Poderão participar do certame todas as empresas interessadas que legalmente foram constituídas no mesmo ramo de 

atividade do objeto e que satisfaçam as condições do presente Edital.  

 

4.1.1. Empresas que desempenhem atividades pertinente e compatível ao objeto da contratação que preencherem as condições 

deste edital. 

 

4.2. Não será admitida a participação de empresas: 

 

4.2.1. Concordatárias ou em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 

 

4.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso ou que por esta tenham sido 

declaradas inidôneas nos termos do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

4.2.3. Que estejam impedidas de licitar com os órgãos públicos nos termos do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

4.2.4. Que estejam reunidas em consórcio, ou seja, controladas, coligadas ou subsidiárias entre si qualquer que seja sua forma 

de constituição; 

 

4.2.5. Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

4.3. A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdo deste Edital e seus Anexos, 

a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame. 

 

4.4. A presente licitação não é destinada à participação exclusiva de ME e EPP, conforme prevê o art. 47 e 48, da Lei 

Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações posteriores, sendo que justifica-se que esta licitação não contempla a 

exclusividade para contratação de ME e EPP, pois a Administração Municipal entende que nesta licitação a supressão de 

parte dos licitantes e a redução da concorrência entre os potenciais fornecedores não representa vantagem e economia, 

mantendo-se para as ME e EPP, os demais direitos previstos nas Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores. 

 

4.5. A CONDIÇÃO DE ME E EPP PARA EFEITO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DEVERÁ SER COMPROVADA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA SEGUINTE 

DOCUMENTAÇÃO: 

 

a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do proponente licitante onde conste o seu enquadramento 

como ME e EPP; 

 

b) 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. 

 

4.6. Será considerada válida a Certidão Simplificada que tenha sido emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data 

marcada para a abertura da presente Licitação. 

 

4.7. A documentação constante dos subitens 4.5.1 somente será exigida caso a empresa queira usufruir dos benefícios 

previstos na Lei Complementar n° 123/2006, devendo ser apresentada obrigatoriamente fora dos envelopes, no ato de 

credenciamento. 

 

4.8. A empresa que não c 

omprovar a condição de ME ou EPP com a apresentação dos documentos descritos nos subitens 4.5.1 não terá direito aos 

benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006.  

 

4.9. Ainda como condição prévia ao exame da proposta e habilitação do proponente licitante, o pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União no site: 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis; 

 

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), no site: http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep.  

http://www.bandeirante.sc.gov.br/
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4.10. Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros CEIS e CNEP, na fase de credenciamento, trata-se de verificação da 

própria condição de participação na licitação, nos termos do Acórdão n° 1.793/2011 (Plenário- TCU). 

 

4.11. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, nos 

termos do art. 12, da Lei Federal nº 8.429/92, que prevê dentre sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário.  

 

4.12. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.  

 

5. DO CREDENCIAMENTO (documentos fora dos envelopes) 
 

5.1. Na data, hora e local designados para realizar o certame, serão chamados os representantes dos proponentes licitantes, 

os quais deverão apresentar a pregoeira documento que comprove a existência dos poderes necessários para representar a 

empresa, formular propostas verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

5.2. Deverão ser apresentados no ato do credenciamento do certame os seguintes documentos: 

 

5.2.1. Se tratando do responsável legal da empresa (diretor ou sócio): 

 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedade por ações, dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores e no caso de sociedade civil, do ato constitutivo acompanhado de prova 

da diretoria em exercício que demonstre a competência legal do interessado para representar e assinar pela empresa;  

 

b) carta de credenciamento (MODELO CONSTANTE DO ANEXO III); e, 

 

c) cópia do RG e CPF; 

  

5.2.2. Se tratando de representante constituído (PROCURADOR): 

 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e acompanhado, no caso de sociedade 

por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores e no caso de sociedade civil, ato constitutivo 

acompanhado de prova da diretoria em exercício que demonstre a competência legal do interessado para representar e assinar 

pela empresa; 

 

b) PROCURAÇÃO com firma reconhecida em cartório dando poderes para praticar todos os atos inerentes ao presente Edital, 

em especial formular propostas e lances, firmar acordos, interpor ou desistir de recursos, devidamente assinada (NÃO tem 

modelo em anexo); E 

 

c) carta de credenciamento (MODELO CONSTANTE DO ANEXO III); e, 

 

d) cópia do RG e CPF do procurador; 

 

5.2.3. Se tratando de empresa individual: 

 

a) registro comercial; e, 

 

b) cópia do RG e CPF; 

 

5.2.4. Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação, dando ciência de que a empresa cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação da licitação, conforme inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/02 (MODELO CONSTANTE 

DO ANEXO III) 
 

5.2.5. CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, no caso de querer utilizar-se dos benefícios da Lei 

Complementar nº 123/2006, ao contrário dispensa-se a apresentação da mesma. 
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5.3. Os documentos apresentados poderão ser entregues em via original ou por qualquer processo de cópia autenticada em 

cartório competente ou por servidor municipal (apresentando o original para conferência) ou ainda publicação em órgão de 

Imprensa Oficial. 

 

5.4. Os documentos apresentados serão retidos pelo pregoeiro para juntada no processo licitatório. 

 

5.5. Todos os documentos apresentados em via original permanecerão no processo, exceto aqueles apresentados 

somente para conferência, juntamente com uma cópia. 
 

5.6. Apenas a pessoa credenciada poderá intervir no certame, sendo admitido apenas um representante por proponente 

licitante na Sessão Pública. 

 

5.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um proponente licitante. 

 

5.8. Por motivo de força maior ou quando da necessidade de realização de nova sessão pública, a empresa poderá credenciar 

novo representante legal, desde que este atenda às condições da licitação.  

 

5.9. A não comprovação de que o interessado possui poderes para representar o proponente licitante no certame, a não 

apresentação ou incorreção de algum documento de credenciamento e o não credenciamento ou a ausência de credenciado 

resultará na impossibilidade de participar da fase competitiva, consubstanciada nos lances verbais, participando do certame 

tão somente com sua proposta escrita. 

 

5.10. O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa atuar na etapa de oferecimento de lances 

verbais no processo licitatório (art. 11, inc. IV, do Decreto nº 3.555, de 08/08/2000). 

 

5.11. Se após o credenciamento o representante do proponente licitante ausentar-se da sala em que se realiza a sessão, o 

processo não será suspenso e caso se faça necessária a participação do mesmo e este estiver ausente, será reputada sua 

desistência, sendo que o retorno posterior do representante ausente não implicará no refazimento dos atos praticados em sua 

ausência, sendo considerados convalidados, salvo autorização expressa do pregoeiro. 

 

5.12. Será aceito o credenciamento realizado até o horário estipulado para a entrega dos envelopes de proposta, bem como 

habilitação, conforme consta no item 1.2 do presente Edital. 

  

5.13. Nenhuma proposta será desclassificada em função do não credenciamento de representante da empresa proponente, 

porém a mesma ficará impedida de participar da etapa de lances ou manifestar intenção de recurso. 

 

5.14. Depois de encerrada a etapa de credenciamento não será aceito novas empresas proponentes na sessão pública, salvo 

na condição de ouvintes, sem poderes para efetuar ou manifestar intenção de recurso. 

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

 

6.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente em 02 (dois) envelopes fechados 

e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

 

 

Envelope n° 01 – Proposta 

 

Razão Social ou nome da Pessoa Física:  

FMS de Bandeirante-SC 

Processo Licitatório n° ___/2022 

Pregão Presencial nº ____/202 
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Envelope n° 02 – Habilitação 

 

Razão Social ou nome da Pessoa Física:  

FMS de Bandeirante-SC 

Processo Licitatório n° ____/2022 

Pregão Presencial nº ___/2022 

 
 

7. DA PROPOSTA (Envelope n° 01) 

 

7.1. O Envelope nº 01 deverá conter a proposta apresentada com as seguintes exigências: 

 

a) Ser apresentada em 01 (uma) via impressa em papel, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada ao final por seu representante legal da empresa; 

 

b. Ser apresentada conforme modelo sugestivo do ANEXO II ou por meio de arquivo de mídia com a cotação de preços, 

conforme Betha Auto Cotação disponível para download no site: www.bandeirante.sc.gov.br. No caso de 

preenchimento em outro modelo de documento, adotar a mesma sequência dos itens, de acordo com o Anexo I; 

 

c) Indicar a razão social da empresa, endereço completo e CNPJ da proponente, sendo este o mesmo da Nota de Empenho e 

da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame; 

 

d) Conter PREÇO UNITÁRIO, PREÇO TOTAL E MARCA de cada um dos itens, sendo apresentados em conformidade 

com o Anexo II, sob pena de desclassificação, devendo este incluir todas as despesas necessárias para o fornecimento do 

objeto da presente licitação ao Município de Bandeirante; 

 

e) Cotar os preços em moeda nacional (Real - R$), sendo admitido até 02 (duas) casas decimais após a vírgula, devendo a 

cotação total estar expressa por extenso; 

 

f) Indicar o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento da 

proposta, conforme art. 64, § 3º, da Lei Federal 8.666/93. 

 

7.2. A proposta deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado. 

 

7.3. O critério de aceitabilidade de preço é o indicado no Anexo I, estando desclassificadas as propostas cujos preços o cedam 

(art. 40, inciso X e art. 48, inciso II, e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93). 

 

7.4. Caso exista proposta omissa em relação aos prazos de que trata a alínea 7.1.6., presumir-se-ão os indicados neste Edital. 

 

7.5. O conteúdo da proposta apresentada, em nenhuma hipótese poderá ser alterado, seja com relação a preço, pagamento, 

prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, com exceção dos previstos neste Edital. Serão 

corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma e/ou multiplicação. 

 

7.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, com a entrega do objeto licitado, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer 

título. 

 

7.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e de seus Anexos, bem como 

as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 

OBS: Na ausência de rubricas ou assinaturas na proposta de preços, o representante legal/constituído da empresa 

estando presente e tendo poderes para tal devidamente credenciado, poderá efetuar as assinaturas na hora do certame. 

 

7.8. Consideram-se exigências essenciais as que não possam ser atendidas, no ato, por simples manifestação de vontade do 

representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, possa representar risco de fraude aos princípios da licitação. 
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7.9. A apresentação da proposta implicará, por si só, aceitação tácita de todas as cláusulas deste Edital e dos termos da Lei 

Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

7.10. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital. 

 

8. DA HABILITAÇÃO (Envelope n° 02) 

 

8.1. O envelope nº 02 deverá conter os documentos de habilitação em via original ou cópia autenticada em cartório ou 

por servidor municipal (apresentando o original para conferência), ou documentos eletrônicos ou assinados 

digitalmente a seguir: 

 

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28, da Lei Federal nº 8.666/93) 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

b) Licença de Localização e Funcionamento 2022, da sede da proponente (Alvará Municipal), 

 

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL (art. 29, da Lei Federal nº 8.666/93) 

 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL, da sede da proponente; 

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda ESTADUAL, da sede da proponente; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda FEDERAL; 

 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

 

e) Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31, da Lei Federal nº 8.666/93) 

 

Para as empresas sediadas no Estado de Santa Catarina: 

 

a) Prova de Negativa de Falência e Concordata, emitida no sistema E-PROC (NOVO); e ainda, 

 

b) Prova de Negativa de Falência e Concordata, emitida no sistema SAJ; 

 

Para as empresas sediadas nos demais estados: 

 

c) Prova de Negativa de Falência e Concordata válida em seu estado.  

 

8.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30 da Lei Federal nº 8666/93): 

 

a) Para comprovação de aptidão técnica para prestação do serviço de Instalação/Parametrização/Formação dos profissionais 

dos sistemas e-SUS PEC/CDS e-SUS AB Território a empresa deverá apresentar Carta de Capacidade Técnica que 

comprove a execução deste serviço em iguais condições (instalação, parametrização e formação dos profissionais referente 

ao sistema e-SUS AB PEC/CDS E e-SUS AB TERRITÓRIO), além de comprovação de aptidão técnica dos sistemas de 

controle e avaliação (CONHECIMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DOS SISTEMAS SCNES E FPO), emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, com menção do número de contrato e/ou ordem de serviço, comprovando que a 

empresa realizou atividades iguais ao objeto de maneira satisfatória;  

 

b) Para comprovação de aptidão técnica para prestação do serviço de formação dos profissionais para utilização do software 

e-SUS AB PEC a empresa deverá fornecer Atestado De Capacidade Técnica emitida por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, com menção do contrato de trabalho e/ou ordem de serviço, e a quantidade de profissionais capacitados sendo 

aceitável o mínimo de 100 usuários (compatível com a realidade do município) comprovando que a empresa prestou o serviço 

de formação dos profissionais para utilização da ferramenta e-SUS AB PEC e e-SUS AB TERRITÓRIO de maneira 

satisfatória;  
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c) Para comprovação da posse do ambiente virtual de aprendizagem, deverá a empresa fornecer declaração constando o 

endereço online de acesso ao sistema, juntamente com tabela/descrição dos cursos/aulas disponíveis para acesso pelos 

profissionais;  

 

d) Para execução dos trabalhos de formação da saúde como também de suporte nos processos de saúde que serão 

implementados é de extrema necessidade que a empresa comprove quadro de profissionais capacitados para tal execução, 

sendo exigido que a empresa apresente no mínimo um profissional com formação em saúde e especialização em área da 

gestão da saúde pública, gestão de unidades básicas de saúde ou gestão da atenção básica;  

 

e) Comprovação de vínculo do profissional se dará por cópia autenticada do contrato de trabalho ou CLT e cópia autenticada 

dos certificados dos cursos, ou ainda se sócio, apenas cópia dos certificados dos cursos autenticados; 

 

e) Para comprovação de capacidade técnica da prestação do serviço de suporte à ferramenta e-SUS AB PEC, deverá a empresa 

LICITANTE apresentar carta de capacidade técnica que comprove a prestação do serviço de suporte de semelhante às 

exigências deste edital, prestado para pessoa jurídica de direito público ou privado, com menção do contrato de trabalho e/ou 

ordem de serviço, que comprove prestação do serviço de forma satisfatória por pelo menos 1 (um) ano; 

 

8.1.5. DAS DECLARAÇÕES  

 

a) Declaração expressa do proponente licitante de idoneidade, e que a mesma não está impedida de licitar, de acordo com o 

art. 9º, da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante do ANEXO IV; 

 

b) Declaração expressa do proponente licitante ratificando a observância rigorosa do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal 

que proíbe o trabalho noturno ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer trabalho, a menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo nas condições de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante no ANEXO IV. 

 

c) Declaração da proponente licitante indicando o nome da pessoa responsável, telefone e e-mail para o recebimento do 

aviso da data limite para assinatura da ATA, e se necessário, o envio de notificações. É de responsabilidade do proponente 

licitante caso não visualize o e-mail ou se ocorrer mudança no endereço eletrônico comunicar o Setor de Licitações, 

Contratos, Convênios e Compras do Município de Bandeirante, SC, conforme modelo constante no ANEXO IV. 

 

8.2. A cópia de certidões de regularidade emitida via internet não precisam ser autenticadas, sendo suas validades confirmadas 

pelo pregoeiro e membros da Comissão de Licitação.  

 

8.3. Todos os documentos apresentados deverão estar dentro do prazo de validade.   

  

8.4. Os documentos sem validade expressa considerar-se-á como sendo 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua 

emissão, salvo legislação específica.  

 

8.5. Todos os documentos apresentados em via original permanecerão no processo, exceto aqueles apresentados 

somente para conferência, juntamente com uma cópia. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 

9.1. No julgamento das propostas, será considerada a de MENOR PREÇO POR LOTE, desde que atendidas às 

especificações constantes deste Edital. 

 

9.2. O objeto deste PREGÃO será adjudicado, MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

10. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

DO CREDENCIAMENTO 

 

10.1. No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se 

com o credenciamento dos interessados em participar do certame, previstos no item 05 deste edital. 

 

10.2. Havendo remessa via postal dos envelopes, a licitante não credenciada pessoalmente, não poderá participar da fase de 

lances, permanecendo com sua proposta escrita. 
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10.2.1. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e documentos de habilitação fora do prazo 

estabelecido neste Edital.  

 

10.3. Finalizado o credenciamento, não será mais admitido nenhum licitante ao certame. 

 

10.4. O uso dos celulares está expressamente proibido na hora da sessão, exceto quando tiver autorização da Pregoeira. 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

10.5. Juntamente com os documentos para o credenciamento, os licitantes entregarão a Pregoeira a Declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, conforme MODELO DISPONÍVEL NO ANEXO III e, em envelopes separados, 

a Proposta de Preços (ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº 02).  

 

ANALISE PRELIMINAR DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

 

10.6. A Pregoeira procederá à abertura das propostas e fará a análise com auxílio da equipe de apoio, visando ao atendimento 

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

10.6.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital e seus anexos; 

 

10.6.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 

 

10.6.3. Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexequível. 

 

10.7. Durante os trabalhos de julgamento das propostas, a Pregoeira poderá suspender a reunião para promover diligências 

acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de imediato. 

 

10.8. Todos os documentos analisados durante a sessão pública do pregão e atas da sessão serão rubricados pela pregoeira, 

equipe de apoio e presentes os quais serão anexados ao processo de licitação. 

 

SELEÇÃO DAS PROPOSTAS PARA A ETAPA DE LANCES 

 

10.9. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que será procedida a verificação 

da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do preço. 

  

10.9.1. Serão desclassificadas as propostas desconformes com as diretrizes e especificações prescritas neste Edital, conforme 

inciso I do art. 49 da Lei de Licitações, uma vez que: 

 

10.9.1.1. Não atenderem às exigências contidas neste instrumento e seus anexos; 

 

10.9.1.2. Apresentarem valores inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores (art. 49, inc. II, § 1.º da 

Lei 8.666/93, alterada pela Lei 9.649/98)  

 

10.10. No Curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

 

10.11. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas selecionadas no critério anterior, serão selecionadas as menores propostas, 

até o limite de três para a etapa de lances. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 

10.12. Para efeito de seleção será considerado o menor valor unitário por item do Anexo I – Termo de Referência, observando 

a descrição e valor máximo estabelecido. 

 

ETAPA DE LANCES ORAIS  

 

10.13. A Pregoeira 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.  
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10.14. Somente a pregoeira poderá definir qual o critério de lances, ou seja, se a redução em relação à melhor proposta será 

em percentual, se será mediante redução em reais, e qual a redução mínima, visando à agilidade na licitação. Ressalta-se que 

no decorrer dos lances, poderá, a critério da pregoeira, ser alterado o critério e o valor de redução. 

 

10.14. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem 

crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será 

assegurada às licitantes Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, preferência à contratação, observadas as seguintes 

regras: 

 

10.14.1. A pregoeira convocará a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, detentora da proposta de menor valor, dentre 

aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que 

apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de 

preferência. 

 

10.14.2. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 10.14.1.  

 

10.15. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para 

o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 10.14.1. 

 

10.17. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 10.14.1, seja Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se desde logo, à negociação do preço. 

 

10.17. A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço.   

 

10.18. A aceitabilidade da proposta 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. 

  

10.20. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu 

autor. 

 

HABILITAÇÃO 

 

10.21. A Pregoeira fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação do licitante que tenha ofertado o menor lance 

para o item. 

 

10.22. Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o proponente será inabilitado, procedendo 

a Pregoeira à habilitação do segundo proponente classificado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dos 

proponentes. 

 

10.23. Quanto à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte: 

 

I. As microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o artigo 43 da Lei Complementar nº 123/06, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição; 

 

II. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à mesma, o prazo estabelecido na Lei 

Complementar nº 123/2006, 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; 

 

III. A não regularização da documentação 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 e/ou Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação. 

  

IV. A empresa que não comprovar a condição de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor 

individual, no ato de credenciamento, conforme o item 4 deste Edital, não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei 

Complementar nº 123/2006. 
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10.24. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será 

assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos Licitantes presentes. 

 

10.25. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos da habilitação poderão ser sanadas na sessão 

pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

 

a) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

10.25.1. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser juntados aos autos do processo de licitação os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

10.25.2. A administração não se responsabiliza pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 

verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a 

licitante será inabilitada. 

 

RECURSO 

 

10.26. Habilitado o proponente, a Pregoeira solicitará aos demais credenciados se desejam manifestar interesse em interpor 

recurso. 

  

10.27. Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, explicitando 

sucintamente suas razões, cabendo a Pregoeira deliberar sobre o aceite do recurso. 

 

10.28. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a empresa proponente 

pretende que sejam revistos pela Pregoeira. 

  

10.29. A empresa proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pela Pregoeira disporá do prazo 

de 03 (três) dias úteis para a apresentação do recurso, o qual deverá ser protocolado no setor de Licitações do Município de 

Bandeirante/SC, e por intermédio da Pregoeira dirigido ao Prefeito Municipal, devidamente informados, para apreciação e 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Os demais proponentes ficam desde logo intimados para apresentar as contrarrazões 

no prazo de 03 (três) dias úteis a contar do término do prazo do recorrente. A Autoridade Competente manifestará sua 

decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

  

10.30. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de recurso, a 

adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação. 

 

10.31. Depois de encerrado o prazo para manifestação de recurso a Pregoeira declarará encerrada a sessão pública do Pregão.     

  

10.32. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito Municipal poderá homologar 

este procedimento de licitação e determinar a contratação com a licitante vencedora. 

 

11. DA CONTRATAÇÃO 

 

11.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação das empresas proponentes quanto a interposição 

de recurso o pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado. 

 

11.2. No caso de interposição de recurso caberá a Autoridade Competente, após decisão do recurso, opinar pela adjudicação 

do objeto licitado. 

 

11.3. A Autoridade Competente homologará o resultado da licitação, convocando o vencedor a assinar o Contrato no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis. 

 

11.4. Será firmado Contrato que constitui parte integrante do presente Edital, cujas Cláusulas e condições são reguladas pela 

Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores. 

 

11.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato conforme estabelecido no subitem anterior caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades a que se refere à Lei Federal nº 8.666/93. 
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11.6. É facultado a Administração, quando o convocado não assumir o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para que forneça o objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital. 

 

11.7. O prazo de convocação para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado, uma vez por igual período, quando solicitado 

pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado. 

 

11.8. O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo CONTRATANTE, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais 

pertinentes. 

 

12. DA VIGÊNCIA 

 

12.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (DOZE) MESES, contados a partir da data de assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado por igual período, preservando o interesse público, conforme a Lei Federal nº 8.666/93 e com a 

conveniência administrativa. 

 

13. DO PREÇO E DO REAJUSTE 

 

13.1. Os preços registrados são fixos e irreajustáveis durante a vigência do Contrato e deverá incluir todos e quaisquer 

ônus, quer seja tributário, fiscal ou trabalhista, seguros, impostos e taxas, transporte, frete e quaisquer encargos necessários 

a execução do objeto deste Edital. 

  

14.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

14.1. Os recursos orçamentários e financeiros para cumprimento do objeto será o seguinte: 

 

Ano Despesa Recurso Complemento do Elemento de Despesa Valor 

2022 07 1002 3.3.90.36.28 R$ 2.000,00 

2022 07 1002 3.3.90.40.01 R$ 32.400,00 

VALOR TOTAL R$ 34.400,00 

 

14.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de reempenhar, parcial ou totalmente, em outras dotações orçamentárias os 

valores do Contrato exclusivamente por conta do fluxo das arrecadações dos recursos, objetivando os efetivos pagamentos 

das despesas realizadas. 

 

15. DOS PAGAMENTOS 

 

15.1. Os pagamentos serão efetuados MENSALMENTE por meio de depósito bancário ou boleto bancário após recebimento 

da Nota Fiscal/Fatura dos materiais e demais documentos para comprovação no Setor de Contabilidade.  

 

15.2. O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos e o recebimento definitivo dos mesmos, acompanhada da Nota 

Fiscal/Fatura, a qual será certificada pelo responsável da Secretaria e encaminhada à Contabilidade para que se proceda ao 

pagamento, de acordo com a ordem cronológica de pagamento. 

 

15.3. O Município de Bandeirante não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos de a empresa CONTRATADA 

não entregar os produtos de acordo com o solicitado, ou ainda não entregar a nota fiscal. 

 

15.4. A Administração Municipal reserva-se ao direito de devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, e em hipótese alguma 

servirá de pretexto para que a licitante suspenda o fornecimento dos produtos ao município e realize a cobrança financeira 

dos que não tenham sido autorizados pelo responsável pela Secretaria. 

 

16. DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

 

16.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão com as consequências contratuais de acordo com o art. 

58, inciso II e Capítulo III, Seção V da lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

17. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 
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17.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Edital e do futuro contrato ficará sujeito às penalidades 

estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

17.2. De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja 

sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no art. 78 e seus incisos. 

 

17.3. Nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Pregão, poderá ser aplicada 

à empresa vencedora as seguintes penalidades: 

 

17.3.1. Advertência; 

 

17.3.2. Multa de 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta; 

 

17.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

17.4. Nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar 

e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

17.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do Município e, no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no 

contrato e das demais cominações legais. 

 

17.6. Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada sem que antes este tenha pagado ou lhe seja relevada a 

multa imposta. 

 

18. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

 

18.1. Por razões de interesse público ou em decorrência de fato superveniente, a Administração poderá revogar ou anular a 

presente licitação, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenização, ressalvando o disposto no parágrafo único, do art. 

59 da Lei Federal nº 8.666/93. 

  

18.2. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato e/ou Ata de Registro de Preços, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

18.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada o contraditório e ampla defesa. 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. Nenhuma indenização será devida as licitantes em razão da elaboração e/ou apresentação de proposta relativa ao 

presente Edital. 

 

19.2. A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a licitante examinou 

criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de 

apresentá-la e considerou que os elementos desta licitação lhe permitam a elaboração de uma proposta totalmente 

satisfatória.  

 

19.3. A pregoeira em qualquer fase da licitação poderá solicitar parecer técnico interno ou externo. 

  

19.4. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões de que trata o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal 

nº 8.666/93.  
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19.5. No caso de necessidade de alteração deste Edital, antes do dia e hora marcados para abertura das propostas, poderá 

ocorrer prorrogação, respeitando-se o número de dias decorridos a partir do último aviso publicado e utilizando-se dos meios 

anteriormente adotados para a nova divulgação.  

 

19.6. Onde este Edital for omisso, prevalecerão ou termos da Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, reservando-se ainda no interesse do Município de Bandeirante/SC, por conveniência administrativa, sem que 

caiba aos participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter: 

 

19.6.1. Adiada sua abertura; 

 

19.6.2 Alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação, o direito de revogar no todo ou em parte 

o presente Edital, sem que dessa sua decisão possa resultar, em qualquer caso, reclamação ou indenização por parte das 

licitantes.  

 

19.7. Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e hora aprazadas para 

esta Licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data de 

vencimento. 

 

19.8. Ocorrendo a decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a realização deste evento 

na data acima marcada, a licitação fica automaticamente prorrogada para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, 

independentemente de nova comunicação, no mesmo local e horário. 

  

19.9. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pela pregoeira, equipe de apoio e proponentes 

presentes. 

 

19.10. É da proponente vencedora, a responsabilidade pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer 

caso, durante a execução do objeto, bem como o custo para a reparação dos mesmos. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

20.1. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações, Contratos, Convênios e Compras da Prefeitura 

Municipal de Bandeirante na Avenida Santo Antônio, nº 1069, Centro, de Segunda a Sexta-Feira, das 07h30min às 11h30min 

e das 13h00min às 17h00min ou pelo telefone (049) 3626-0012 ou pelo site www.bandeirante.sc.gov.br. 

 

20. DO FORO 

 

20.1. Para as questões que se suscitarem entre os eventuais interessados e a Administração Municipal de Bandeirante na 

interpretação das cláusulas do presente edital e que não forem resolvidas amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito 

o foro da Comarca de São Miguel do Oeste/SC, para a solução judicial, desistindo os interessados de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

Bandeirante/SC, 28 de janeiro de 2022. 

 

 

______________________________ 

EDUARDO OLIBONI 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Bandeirante-SC 

 

 

Após análise do conteúdo do procedimento licitatório 

acima mencionado, verificou-se que este cumpre os 

requisitos exigidos pela Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, opinando assim, pela 

assinatura do presente edital de credenciamento.        

 

__________________________________ 

NADIA DREON FARIAS ZANATTA 

Advogada/Assessora Geral  

OAB 33.558 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 05/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação consiste no “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

PARA DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO/RECICLAGEM DOS PROFISSIONAIS NA 

ÁREA DA SAÚDE, LOCAÇÃO/LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

CUSTOMIZÁVEL COM SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO. ”, conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos abaixo: 

 

1TEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO 

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREVISTO 

PREÇO 

TOTAL 

PREVISTO 

LOTE 01 

 

1 

 

12 

 

MESES. 

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE WEB DE GESTÃO 

DE SAÚDE PÚBLICA CONTENDO (CONTROLE DE 

ESTOQUE (FARMÁCIA E ALMOXARIFADO), 

CONTROLE E GESTÃO DE FROTAS, CONTROLE DE 

BENEFÍCIOS, BUSINESS INTELLIGENCE COM 

EMISSÃO DE RELATÓRIOS E SUPORTE TÉCNICO 

REMOTO COM UMA VISITA PRESENCIAL A CADA 6 

MESES SEM CUSTO, INCLUSO BACKUP DIÁRIO EM 

SERVIDOR PRÓPRIO DA EMPRESA E FERRAMENTA 

DE COMUNICAÇÃO (SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO 

COM WHATSAPP POSSIBILITANDO AVISO 

AUTOMÁTICO DE CONSULTAS, TRANSPORTE, 

MEDICAÇÃO, ALÉM DE MENSAGENS 

PERSONALIZADAS)  

– INCLUI NÚMERO, SERVIDOR 24 HORAS PARA 

HOSPEDAGEM DO SERVIÇO.(18729) 

 

R$ 2.700,00  

 

R$ 

32.400,00 

2 01 UM. INSTALAÇÃO DAS FERRAMENTAS E 

FORMAÇÃO/RECICLAGEM DOS PROFISSIONAIS 

PARA UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES E-SUS AB PEC, 

ESUS AB CDS, E-SUS AB TERRITÓRIO, SOFTWARE 

PRÓPRIO DISPONIBILIZADO CONFORME ANEXO I. 

(18730) 

 

R$ 2.000,00  

 

R$ 2.000,00 

VALOR MÁXIMO PREVISTO NO LOTE 01 
R$ 

34.400,00 

 VALOR TOTAL PREVISTO 
R$ 

34.400,00 

 

1.2. O valor máximo proposto foi fundamentado através de pesquisa de preços em consulta as empresas do mesmo ramo de 

atividade dos objetos ora licitados e processos licitatórios de municípios vizinhos. 

 

2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO / IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS 

 

2.1. A implantação/implementação compreende em realizar a instalação, parametrização, adaptação e ajustes da solução e-

SUS AB PEC / CDS, e-SUS AB TERRITÓRIO, além da instalação, parametrização e adaptação e ajustes aos softwares 
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locados (disponibilizados pela CONTRATADA) em todos os computadores dos setores abrangentes que o município 

determinar, incluindo a adequação das configurações do servidor, liberação de portas e firewall de rede; 

 

2.1.1. Os sistemas e-SUS AB PEC / CDS, e-SUS AB TERRITÓRIO (ferramentas fornecidas de maneira gratuita pelo 

Ministério da Saúde) já se encontram instalados e em uso no município, ainda que, seja necessário a verificação/análise 

técnica da situação de software, aplicação, banco de dados, firewall, configuração de rede entre outros que possam ocasionar 

qualquer tipo de falha, lentidão ou prejuízo que cause indisponibilidade do serviço ou falha de segurança. 

 

2.1.2. A empresa VENCEDORA deverá realizar a análise situacional dos sistemas SCNES, FPO, SISAB e relatar as 

parametrizações necessárias nos sistemas SCNES (Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos), FPO (Sistema de 

Programação Físico Orçamentária), para que seja possível a implantação adequada dos sistemas sem falhas no envio de 

produção; 

 

2.1.3. Para comprovação de aptidão técnica para prestação do serviço de Instalação/Parametrização/Formação dos 

profissionais dos sistemas e-SUS PEC/CDS e-SUS AB Território a empresa deverá apresentar carta de capacidade técnica 

fornecida por pessoa jurídica de direito público que comprove a execução deste serviço em iguais condições (instalação, 

parametrização e formação dos profissionais referente ao sistema e-SUS AB PEC/CDS E e-SUS AB TERRITÓRIO), além 

de comprovação de aptidão técnica dos sistemas de controle e avaliação (CONHECIMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DOS 

SISTEMAS SCNES E FPO), emitido por pessoa jurídica de direito público, com menção do número de contrato e/ou ordem 

de serviço, comprovando que a empresa realizou atividades iguais ao objeto de maneira satisfatória; 

 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE 

 

2.2. O processo de sessão de direito de uso de software (licenciamento) deve seguir os seguintes parâmetros: 

 

2.2.1. O sistema deve possibilitar a gestão do sistema único de saúde (SUS) municipal, de acordo com as características e 

especificidades inerentes ao cuidado em saúde pública, considerando o funcionamento integrado em uma rede de serviços 

existentes no município; 

 

2.2.2. O sistema deve integrar os processos e serviços dos estabelecimentos de saúde do município, proporcionando a 

otimização destes e a gestão técnica-administrativa, apoio em tempo real para tomada de decisões, visando a economia de 

recursos e a melhoria de qualidade dos serviços prestados à população, atendendo as leis e normas estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde; 

 

2.2.3. O sistema deverá funcionar em ambiente WEB, acessível pelos principais navegadores do mercado: Internet Explorer, 

Google Chrome, safari, Opera e Mozila Firefox, Microsoft Edge; tanto através do computador, como também através de 

dispositivos móveis, sem a existência de nenhum componente que seja necessário instalação nas estações clientes; 

 

2.2.4. Não será permitida a utilização de software emuladores de terminal; 

 

2.2.5. O sistema deverá ter a possibilidade de integração com outras tecnologias, plataformas e suportes, que forem entendidas 

como necessárias durante a vigência do contrato, sempre levando em consideração as condições de plataforma, viabilidade e 

plausabilidade: 

 

Nota: O sistema locado deverá realizar pareamento/sincronização com o sistema e-SUS AB, possibilitando a emissão 

relatórios complementares, extração de informações para composição do B.I. (Business Intelligence), além de permitir a 

sincronização de cadastros e compartilhamento de informações de atendimentos em tempo real possibilitando a 

homogeneidade da base de cadastros, reunindo informações em um só sistema para fins de gestão e atendimento, permitindo 

que o município solicite informações que achar necessárias dentro da plausabilidade para realização da gestão da saúde; 

 

2.2.6. O sistema deverá permitir a parametrização do layout das interfaces permitindo a adequação aos padrões de identidade 

visual do município em todas as interfaces da solução; 

 

2.2.7. O sistema deverá permitir configuração e controle de acesso para o estabelecimento de políticas de segurança e de 

permissão/restrição de acesso, possibilitando o acesso de todos os módulos do sistema através de um único identificador 

(login), de acordo com o perfil de acesso. 

 

2.2.8. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO SISTEMA QUE DEVERÁ SER ENTREGUE pela empresa VENCEDORA: 
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a) O software a ser disponibilizado pela empresa VENCEDORA deverá suprimir a demanda de média e alta complexidade 

existente no município, possibilitando o envio de produção pelos meios obrigatórios do ministério da saúde, deste modo 

contando com: 

 

b) Cadastro De Profissionais: Permitir o Cadastro do Profissional com disponibilização dos campos mínimos: Nome 

Completo, CPF, CNS, Data de Nascimento, Sexo, Conselho de Classe, CBO (classificação brasileira de ocupação) Estado 

emissor, Registro no Conselho de classe, e-mail, lista de telefones possibilitando o cadastro de mais de um número, Endereço 

Residencial (Tipo De Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Ponto De Referência, Cidade, Estado, CEP); 

 

c) Cadastro De Unidades: Permitir o Cadastro do Unidades de Saúde com disponibilização dos campos mínimos: Nome, 

CNPJ, Tipo de unidade, Telefone, endereço (Tipo De Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Ponto De 

Referência, Cidade, Estado, CEP), Tipos de serviço (permitir o cadastro e vínculo de acordo com manual do SCNES), Equipes 

vinculadas (permitir o cadastro e vínculo de acordo com manual do SCNES), Profissionais vinculados (permitir o cadastro e 

vínculo de acordo com manual do SCNES); Permitir importação do arquivo XML do SCNES contendo as informações 

necessárias;  

 

d) Cadastro De Equipes: Permitir o Cadastro do Equipes de Saúde com disponibilização dos campos mínimos: Nome, INE, 

Tipo de equipe, Telefone, localização (Vínculo com uma unidade de saúde), Profissionais vinculados (permitir o cadastro e 

vínculo de acordo com manual do SCNES);  

 

e) Cadastro De Estabelecimentos De Saúde: Permitir o Cadastro do Estabelecimentos Públicos e Privados com 

disponibilização dos campos mínimos: Nome, Tipo de Estabelecimento (Público e privado), Localização (Tipo De 

Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Ponto De Referência, Cidade, Estado, CEP), lista de telefones 

permitindo o cadastro de mais de um número, cadastro de responsável com lista de e-mail e telefone, cadastro de atividades; 

 

f) Agendamento De Consultas Na Atenção Especializada: Permitir o agendamento de consultas, procedimentos, exames, com 

possibilidade de criação de agenda por profissionais e por estabelecimento, permitindo que um profissional tenha uma agenda 

por estabelecimento quando necessário, permitir a migração de agenda de um profissional de forma individual e coletiva, 

permitir o cancelamento de uma agenda individual ou coletiva, permitir a impressão de protocolo de agendamento ao 

paciente. No momento do agendamento do paciente o sistema deverá encaminhar uma notificação por meio de mensagem 

WhatsApp ou SMS ao paciente deixando-o ciente da consulta, como também no dia da consulta na hora anterior à hora do 

atendimento (podendo ser configurável para outro período de hora, exemplo de três horas anteriores), deixando-o ciente e 

diminuindo o absenteísmo por motivos de esquecimento; 

 

g) Acolhimento De Nível Técnico (Protocolo SOP): Permitir o acolhimento do paciente, aferição e registro de sinais vitais 

(Peso, altura, perímetro cefálico, IMC adulto e infantil, Perímetro da Panturrilha, Pressão arterial, Frequência respiratória, 

Circunferência de Braço, temperatura, Saturação, Glicemia capilar, Dor verbal, Escala de Glasgow, situação neurológica, 

Respiratória, Tegumentar, e Motricidade, registro dos campos SOP (Subjetivo, Objetivo, Plano), permitir o registro do 

registro de procedimentos compatíveis com o CBO do profissional onde o sistema deve ter sugestão de procedimentos para 

o CBO, inclusão de alergias, permissão de inclusão de motivo de consulta a partir de CIAP2 impressão de declaração de 

comparecimento, encaminhamento para os demais profissionais com possibilidade de encaminhamento a outro setor, 

profissional ou agendamento de consulta na própria tela: 

 

h) Acolhimento De Nível Superior (Protocolo SOAP): Permitir o acolhimento do paciente, aferição e registro de sinais vitais 

(Peso, altura, perímetro cefálico, IMC adulto e infantil, Perímetro da Panturrilha, Pressão arterial, Frequência respiratória, 

Circunferência de Braço, temperatura, Saturação, Glicemia capilar, Dor verbal, Escala de Glasgow, situação neurológica, 

Respiratória, Tegumentar, e Motricidade, registro dos campos SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano), classificação 

de risco do atendimento tendo a possibilidade de personalização de acordo com o protocolo municipal, permitir o registro do 

registro de procedimentos compatíveis com o CBO do profissional onde o sistema deve ter sugestão de procedimentos para 

o CBO, inclusão de alergias, permissão de inclusão de motivo de consulta a partir de CIAP2 impressão de declaração de 

comparecimento, encaminhamento para os demais profissionais com possibilidade de encaminhamento a outro setor, 

profissional ou agendamento de consulta na própria tela. 

 

i) Atendimento De Nível Superior (Protocolo SOAP): Permitir o atendimento do paciente, com possibilidade da visualização 

do histórico de ultimas consultas com aplicação de filtros por data, unidade e profissional, possibilitar o registro de alergias, 

comorbidades, situações de risco, medicamentos ativos, permitir o registro de sinais vitais sendo no mínimo (Peso, altura, 

perímetro cefálico, IMC adulto e infantil, Perímetro da Panturrilha, Pressão arterial, Frequência respiratória, Circunferência 

de Braço, temperatura, Saturação, Glicemia capilar, Dor verbal, Escala de Glasgow, situação neurológica, Respiratória, 
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Tegumentar, e Motricidade, registro dos campos SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano) Permitir o registro de 

procedimentos com opção de sugestão dos procedimentos, Permitir a impressão de receitas, solicitação de exames, 

encaminhamentos, atestados, orientações, permitir a classificação do atendimento (Consulta no dia, programada, urgência), 

Permitir o acompanhamento da saúde da criança, acompanhamento da gestante (pré-natal), acompanhamento do idoso. 

Permitir o registro de antecedentes (Pessoais, Familiares, Obstétricos (quando feminino)); permitir a geração de casos de 

agravos de notificação, registro da conduta (alta do episódio, retorno para consulta agendada, retorno para cuidado continuado 

programado, encaminhamento, agendamento para grupos. 

 

j) Atendimento Tardio (Protocolo SOAP): Permitir o atendimento do paciente, com possibilidade da visualização do histórico 

de ultimas consultas com aplicação de filtros por data, unidade e profissional, possibilitar o registro de alergias, 

comorbidades, situações de risco, medicamentos ativos, permitir o registro de sinais vitais sendo no mínimo (Peso, altura, 

perímetro cefálico, IMC adulto e infantil Perímetro da Panturrilha, Pressão arterial, Frequência respiratória, Circunferência 

de Braço, temperatura, Saturação, Glicemia capilar, Dor verbal, Escala de Glasgow, situação neurológica, Respiratória, 

Tegumentar, e Motricidade, registro dos campos SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano) Permitir o registro de 

procedimentos com opção de sugestão dos procedimentos, Permitir a impressão de receitas, solicitação de exames, 

encaminhamentos, atestados, orientações, permitir a classificação do atendimento (Consulta no dia, programada, urgência), 

Permitir o acompanhamento da saúde da criança, acompanhamento da gestante (pré-natal), acompanhamento do idoso. 

Permitir o registro de antecedentes (Pessoais, Familiares, Obstétricos (quando feminino)); permitir a geração de casos de 

agravos de notificação, registro da conduta (alta do episódio, retorno para consulta agendada, retorno para cuidado continuado 

programado, encaminhamento, agendamento para grupos. 

 

k) Painel de chamados eletrônicos: O sistema deverá dispor de painel de chamado eletrônico com voz, permitindo que cada 

profissional tenha a opção de chamar o paciente disposto na fila de atendimento através do painel. O painel deve realizar o 

chamado por meio de sinal de campainha seguido por voz informando o nome do paciente e qual o consultório que este deve 

se dirigir. O painel deve ter integração com o sistema e-SUS AB permitindo que os pacientes contidos em sua lista de 

atendimento estão disponíveis de maneira automática na lista de chamados do painel;  

 

l) Gestão do laboratório: Deve permitir a solicitação de exames dos mais diversos setores da unidade. A solicitação deve ter 

a opção de criação de grupos personalizados, ainda deve permitir a configuração de cada exame com a indicação se o exame 

esta disponível na rede municipal ou não, realizando a impressão em guias diferentes (rede municipal / prestador terceiro), 

permitindo ainda a indicação se o exame é regulado, que caso for selecionado, quando solicitado o exame é enviado 

automaticamente para fila de regulação dentro do sistema (Módulo de gestão de filas), devendo permitir a impressão 

separando de forma automática os exames pertencentes ao município e terceiros, os de execução imediata e regulados. Deve 

permitir a digitação da produção que poderá ser feita diretamente no laboratório caso este não se encontre na unidade ou seja 

terceirizado, desta forma integrando o município ao prestador, além de permitir a impressão de resultados por grupos de 

exames e impressão de resultado via protocolo diretamente no portal da secretaria, deve permitir a personalização do layout 

de cada exame, e realizar o faturamento de produção de maneira automática conforme a execução dos exames, seja ele no 

município ou no prestador de acordo com os parâmetros do boletim de produção ambulatorial e os procedimentos da 

competência vigente do SIGTAP ( SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM 

do SUS); 

 

m) Controle De Filas De Espera: Permitir o Controle de filas de espera para consultas, procedimentos, exames e cirurgias 

reguladas pelo município, com a possibilidade de gestão de cotas por período, valores, quantidade, procedimento e entidade 

ou profissional. Permitir cadastro de profissional solicitante (solicita os procedimentos, consultas, exames e cirurgias, 

cadastra justificativa), regulador (faz a regulação dos procedimentos em fila, definindo a prioridade segundo critérios de 

saúde), e operador (faz o agendamento e complementação de documentação do paciente após regulação). Permitir que o 

operador cadastre os contatos da secretaria municipal de saúde com o paciente para informar as datas de agendamento, 

possibilitando o envio por e-mail. Permissão de classificação de prioridade de atendimento com inserção de documentos para 

comprovação. Permitir a consulta das filas de espera por protocolo no portal de transparência, para cada inclusão de paciente 

na fila, alteração, exclusão ou alteração, deverá o sistema encaminhar mensagens via Whatsapp ou SMS para comunicação 

do paciente; 

 

n) Gestão De Farmácia Básica, Judicial e de Controle de insumos: Permitir minimamente o controle de entradas, 

transferências, dispensação, e baixa de itens de almoxarifado (Insumos e materiais de expediente) e medicamentos 

(medicamento conforme rege a portaria 344 da vigilância em saúde). O sistema deve permitir o cadastramento de itens com 

informação, de nome, denominação comum brasileira, código CATMAT, unidade de fornecimento, grupo, programa de 

saúde, Tipo (básico, estratégico, outros) quantidade mínimo do estoque para aviso, tipo de receita, localização do estoque 

(código da prateleira), deve permitir classificar por tipo (medicamento, insumo ou material). O sistema deve possibilitar a 

criação de vários estoques por estabelecimento. O sistema deve possibilitar a entrada por meio manual e arquivo XML, O 
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sistema deve possibilitar a dispensação da medicação, insumo ou material com controle por usuário (permitindo que defina 

quais medicações específicos usuários não tem permissão de dispensação). O sistema deve conter funcionalidade de 

verificação de quantidade máxima de unidades por tipo de receita, deve avisar na dispensação se o paciente ainda possui 

medicação disponível em casa, deve permitir na tela de dispensação a dispensação de medicamentos e insumos sem 

necessidade de mudança de tela. Deve permitir na dispensação a informação de período de tratamento, devendo o sistema 

realizar o cálculo automático da data fim do tratamento com a inclusão da informação de quantidade diária e dose, deve 

permitir na dispensação a retirada por terceiros com registro do cidadão que efetuou a retirada, deve permitir na dispensação 

a dispensação de uso interno, deve permitir a utilização de leitor de código de barras, impressão de recibo de retirada de 

medicação para assinatura do paciente. O sistema deve permitir a realização de transferências internas e externas, sendo 

possível a seleção do estabelecimento que faz parte da rede municipal e do estoque específico do estabelecimento. O sistema 

deve permitir a transferência para uso próprio, o sistema deve permitir a criação de listas de pedidos, como de listas de 

transferências. O sistema deve permitir a impressão do livro de registro específico por item, lote, estabelecimento. O sistema 

deve permitir o envio, consulta, exclusão de protocolos por meio de integração com o NOVO WEB SERVICE HÓRUS 

(PORTARIA Nº 938, DE 7 DE ABRIL DE 2017), O sistema deve permitir a consulta de medicação do cidadão pelo portal 

de transparência com utilização de identificador específico para cada cidadão; O sistema deve realizar aviso automático por 

meio de app ou SMS ou WhatsApp aos cidadãos que utilizam medicação continua que a medicação que o mesmo possui em 

casa está chegando ao fim, de modo que ele possa se programar para a nova retirada; 

 

o) Gestão De Empréstimos (Equipamentos Emprestados Aos Pacientes): Permitir o controle de empréstimo de itens (muletas, 

cadeiras de roda, nebulizadores, cilindros de oxigênio etc.) com indicação do paciente, prazo para devolução, descrição do 

estado de entrega e da devolução, impressão do protocolo de retirada e devolução. O sistema deve emitir aviso ao usuário 

quando existe um equipamento próximo da data de devolução, podendo este fazer a renovação do prazo. 

 

p) Gestão De Concessão de Insumos, Procedimentos, Consultas E Cirurgias: Permitir o controle de forma que possa 

realizar o cadastramento de contratos ou saldos de itens gerais, procedimentos, consultas, cirurgias, ou itens personalizados, 

definir limites por estabelecimento seja ele próprio ou (terceiro), unidade de saúde, valor dia, mês ou ano, quantidade,  ou 

faixa etária populacional, permitir o controle de dispensação por usuário (qual tipo de saldo o usuário tem permissão de 

alterar ou dispensar); 

 

q) Gestão De Frotas (Controle De Viagens Para Tratamento Fora Do Domicílio, Com Centro De Custos): Permitir a gestão 

de transporte de pacientes, permitindo que qualquer perfil de atendimento informe a necessidade do transporte no sistema, 

de maneira que gere uma lista de requisições e permita o setor de transporte criar a viagem, com funcionalidade de geração 

de roteiros de viagem (os roteiros devem permitir alterações de acordo com solicitações do município), o roteiro de viagem 

deve conter minimamente data e hora de saída da viagem, veículo e placa, motoristas (deve permitir a  inclusão de mais de 

um motorista por viagem), origem da viagem, destinos (deve permitir a inclusão de mais de um destino por viagem), campo 

para marcação de km inicial e final, identificação dos passageiros por nome, idade, CPF, telefone celular, local de saída, local 

destino (o sistema deve permitir a inclusão de mais de um destino por passageiro), hora de consulta no local destino, permitir 

a inclusão de acompanhante (o sistema deve permitir a inclusão de mais de um acompanhante por passageiro); O sistema 

ainda deve ter módulo de custos por viagem e veículo, sendo na viagem permitido relacionar despesas de viagem como por 

exemplo, combustível, alimentação, diária, e veículo sendo manutenções, mão de obra, lavagens documentações etc; O 

sistema deve realizar o aviso de vencimento de documentações; O sistema deve realizar validação de CNH por veículo, só 

permitindo a seleção de motoristas para a viagem de acordo com a CNH exigida pelo veículo; O sistema deve permitir a 

gestão de locais e destinos, acompanhamento de veículos por histórico de rodagem, gerenciamento de horas extras dos 

motoristas conforme as informações de saída e chegada; O sistema deve realizar a exportação do arquivo de integração do 

DETER/SC. O sistema deve realizar o aviso automático por meio de SMS ou WhatsApp ao cidadão que é incluído em alguma 

viagem no sistema, sendo que o aviso deve ocorrer no dia da inclusão, 5 dias antes da viagem (quando existe tempo hábil), e 

no dia da viagem sendo uma hora antes da saída do local de embarque (podendo ser configurado); 

 

r) Vigilância Sanitária: Permitir a criação de alvarás guias de inspeção, auto de infração, funcionalidade de acompanhamento 

de denúncias e vistorias, funcionalidade para realização de inspeções com georreferenciamento, mapeamento inteligente de 

focos/pontos estratégicos de epidemias cadastradas, além de avisos de CID’s em estado de acompanhamento, como permitir 

o cadastramento de recebimento de denúncias específicas e anônimas diretamente ao setor de vigilância sanitária por meio 

do portal de transparência, O sistema deve apresentar mapa de calor dos pontos marcados em mapa para identificação de 

notificações e infrações, por estabelecimento e por indicação de armadilhas ou marcação de focos. 

 

s) Portal De Transparência Da Saúde: Página Web de livre acesso a população contendo ouvidoria on-line para cadastramento 

de dúvidas, denúncias, reclamações, local para divulgação de notícias, informes, portarias, galeria de fotos, local para consulta 

de medicamentos da farmácia em tempo real, local para consulta de viagens da saúde em tempo real, local para consulta de 

profissionais e seus horários de atendimento, local para consulta de filas de espera de consultas procedimentos e cirurgias, 
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local para divulgação da vacinação do COVID-19, local para divulgação da testagem em tempo real da COVID-19, local 

para divulgação de links úteis. 

 

t) Gestão De Território (Mapa Inteligente): O sistema deve permitir o acompanhamento em mapa digital das famílias, CID’s 

registrados, medicação, condições de saúde, visitas realizadas pelo agente comunitário de saúde, visitas realizadas pela 

vigilância sanitária, Atendimentos domiciliares, pessoas com situação de vulnerabilidade social (de acordo com cadastro no 

sistema), o sistema deverá exibir pontos de marcação no mapa inteligente conforme a seleção da informação desejada, e o 

sistema deve ser atualizado automaticamente conforme atualização do endereço dos cidadãos; 

 

u) Sincronizações / integrações / importações; O software deverá possibilitar integração/sincronização/importação de dados 

com os sistemas que o município achar necessário para eficiência e eficácia do uso do sistema, não se limitando apenas a 

sincronização com webservices integração com sistemas locais mais ainda importação de planilhas ou arquivos que o 

município achar necessário, não impondo custos adicionais ao município; 

 

v) Sistema de comunicação interna: O sistema deve possuir funcionalidade de comunicação interna que possibilite o envio 

com confirmação de leitura de mensagens entre os usuários do sistema, ainda permitindo o encaminhamento de memorandos, 

e comunicações internas, o sistema deve permitir criar grupos de usuários, possibilitando o envio mensagens para usuários 

individuais e ou grupos. 

 

x) Sistema de comunicação com o cidadão: por meio de SMS ou WhatsApp; O sistema de comunicação deve permitir que 

o próprio usuário do sistema programe mensagens de avisos, comunicados, ou textos personalizados, que possibilite a 

configuração de agendamento do aviso por data e hora, ou por proximidade (1 dia antes, 2 dias antes, etc), deve permitir o 

aviso automático por situação (sendo no mínimo aviso por situação de inclusão em viagem, cancelamento de viagem, 

alteração da data da viagem, aviso de agendamento de consulta, aviso de alteração de data de consulta, aviso de cancelamento 

de consulta, aviso de retirada de medicação por terceiro em seu nome, aviso de retirada de medicação contínua próxima, 

aviso de resultados de exames disponíveis), o sistema deve permitir a seleção de público alvo podendo definir quem recebe 

as mensagens minimamente por (faixa etária, condição de saúde, bairro, área e microárea, ou todos em conjunto), o sistema 

deve realizar o armazenamento das mensagens mandadas para cada usuário no próprio cadastro do usuário permitindo a 

realização da consulta das mensagens que lhe foi enviada; O sistema deve suportar envio em massa, no estimativo máximo 

de 40.000 (quarenta mil) mensagens mensais; 

 

w) Business Intelligence com integração ao sistema e-SUS AB PEC e ao SISTEMA LOCADO: Permitir o acompanhamento 

de modo gráfico de minimamente as informações de indicadores Interfederativos e do programa Previne Brasil, além de 

possibilitar a personalização por meio de solicitação do município dentro da plausibilidade; Ser integrado com todas as 

ferramentas descritas acima para informações de custos de pacientes, produção de profissionais, fornecendo indicadores dos 

trabalhos realizados, e auxiliando na tomada de decisão: Deverão constar estatísticas de no mínimo Gestão de população, 

Gestão de cadastros, Gestão de situações autorreferidas de saúde, Gestão de atendimentos, Gestão de procedimentos, Gestão 

de visitas Domiciliares, Gestão de Indicadores (Previne Brasil);  Estatísticas de atendimento por unidade, profissionais, CID, 

e CIAP2, Estatísticas de realização de exames, Estatísticas de Acompanhamento das Visitas domiciliares, e outros indicadores 

de grande relevância para os trabalhos desenvolvidos na SMS, ainda, dispondo de emissão de relatórios referentes a cadastros, 

que possibilite a higienização da base de dados do e-SUS AB, acompanhamento do cumprimento dos atributos de visitas dos 

agentes comunitários de saúde, acompanhamento das atividades realizadas na unidade de saúde, acompanhamento de causas 

ativas (deverá permitir que o município crie listas de acompanhamentos de pacientes através de diagnóstico CID/CIAP, 

permitir a impressão dos relatórios de acompanhamento dos indicadores (7 indicadores atuais do programa Previne Brasil, e 

no caso do programa incorporar mais indicadores, é de responsabilidade da empresa o fornecimento e adequação do sistema 

para que englobe todos os indicadores) do programa previne brasil que seja possível identificar o público alvo de cada 

indicador, auxiliando na busca ativa dos cidadãos promovendo a melhor ação de alcance do indicador, os relatórios de 

indicadores devem seguir os parâmetros de cálculo disponíveis nas notas técnicas explicativas disponibilizadas pelo 

ministério da saúde) O B.I. deverá ser  integrado ao sistema e-SUS AB PEC, permitindo a extração das informações acima 

descritas que fazem parte da atenção básica; 

 

2.2.9. Após o sistema implantado em cada unidade, a coordenação de saúde do município irá solicitar no prazo de 30 

(trinta) dias as adequações que achar necessárias as quais não estiverem presentes neste termo e que forem essenciais para 

o cumprimento das atividades. As solicitações de adequações seguirão o preceito da razoabilidade e plausabilidade, não 

podendo os profissionais solicitar inclusão de novos módulos, mas sim ajustes que forem entendidos necessários para 

adequação do fluxo de trabalho ou rotinas específicas do município: 

 

a) A empresa, para entregar funções não previstas aqui, solicitadas pelo município após a implantação, terá o prazo máximo 

de 30 (trinta) dias para adequação; 
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b) Caso durante o período de trabalho de utilização do software, o contratante encontre necessidade de implementação de 

funcionalidade, módulos adicionais, funções ou adequações, este solicitará a empresa de maneira formal com descrição total 

das modificações sugeridas, as quais serão analisadas dentro da plausibilidade, e que estiverem de encontro com o objeto fim 

desde procedimento licitatório; 

 

c) Para adequações em relatórios, desenvolvimento de novos relatórios ou adequações pertinentes a mudanças na legislação 

ou processo de trabalho, estas poderão ser solicitadas pelo município à qualquer momento, devendo a empresa disponibilizar 

as adequações em tempo hábil e sem custo adicional; 

 

SERVIÇO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

2.3. A Capacitação dos profissionais é processo primordial para utilização dos sistemas, deste modo, é de suma importância 

que a equipe de instrutores seja qualificada para tal formação, oferecendo de maneira clara e objetiva as informações 

necessárias para utilização do sistema por meio de capacitação presencial aos profissionais. 

 

2.3.1. As formações serão realizadas de acordo com cronograma previamente apresentado pela empresa VENCEDORA e 

aprovado pela secretaria municipal de saúde; 

 

2.3.2. As formações referentes a utilização dos sistemas e da saúde serão realizadas conforme cronograma prévio de 40 

(quarenta) horas, porém, em caso de insatisfação da qualidade da capacitação ou ainda não entendimento do conteúdo o 

mesmo deverá ser realizado quantas vezes forem necessárias sem ônus ao município até garantir a correta compreensão e 

eficácia dos treinamentos; 

 

2.3.3. Reciclagem dos profissionais: Quando necessário, após atualizações que acarretam mudança nos processos de 

utilização dos sistemas, é dever da empresa VENCEDORA realizar a reciclagem aos profissionais sem custo adicional; 

 

2.3.4. Para capacitação de novos profissionais do município, reciclagem, a empresa deverá fornecer uma formação de no 

mínimo 16 (dezesseis) horas a cada 6 (seis) meses sem custo adicional ao município; 

 

2.3.5. A empresa deverá realizar formação quando necessário dos profissionais de controle e avaliação para utilização dos 

sistemas SCNES, FPO, BPA, SIA, e-Gestor, SISAB, Vigilantos, Pharos, sistemas estes que fazem parte do processo de 

informação digital do município e interferem diretamente no processo de implantação de ferramentas de gestão do município 

como também nos resultados de produção extraídos do software contratado, como também deverá abranger minimamente os 

seguintes conteúdos: 

 

a) Evolução dos sistemas de controle e avaliação; 

 

b) Sistemas do controle e avaliação (Resumo e funcionalismo) 

 

c) Origem dos dados (Sigtap); 

 

d) Barramento de Dados 

 

e) SCNES – Organização (Cenário Municipal)  

 Organização Mínima das Equipes de Saúde; 

f) SCNES – Organização (Cenário com serviços terceirizados); 

 

g) BPA – Boletim de Produção Ambulatorial; 

 

h) Organização da FPO 

 

i) Utilização do SIA; 

 

j) Transmissor; 

 

k) Fontes de dados: 

 Tabnet; 

 Sigtap; 

 E-Gestor; 
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 FNS; 

l) Previne Brasil (Novo Financiamento x Antigo Financiamento); 

 

2.3.6. A empresa deverá disponibilizar ambiente digital por meio de plataforma online, videoaulas de formação sobre todos 

os módulos do sistema locado e sistema e-SUS AB PEC/CDS, possibilitando aos usuários que possam tirar dúvidas, 

aperfeiçoar seu conhecimento, revisar informações a partir das videoaulas sobre as funcionalidades, processo de utilização 

do sistema, recursos e fluxo de operação dos softwares em questão; 

 

a) Está exigência se dá pelo avanço tecnológico onde existe a necessidade de se possuir um ambiente pós-implantação (após 

a formação presencial dos usuários) que possibilite que os usuários buscar informações para complementar seu conhecimento, 

tirar dúvidas, relembrar processos ou funcionalidades pouco utilizadas, tudo isso sem depender de organização de formação 

presencial; Ainda em caso de rotatividade de profissionais a ferramenta deve auxiliar no processo de adaptação de novos 

profissionais que venham a fazer parte da equipe do município até o momento da capacitação presencial; 

 

b) Para cada módulo do sistema deverá existir material (videoaulas) explicativas contendo no seu contexto desde a 

configuração, utilização, todas as funcionalidades, métodos e boas práticas de utilização do software. 

 

c) Para comprovação da posse do ambiente virtual de aprendizagem, deverá a empresa fornecer declaração constando o 

endereço online de acesso ao sistema, juntamente com tabela/descrição dos cursos/aulas disponíveis para acesso pelos 

profissionais; 

 

SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO 

 

2.4.  Dos Serviços De Suporte Técnico Remoto: 

 

2.4.1. O suporte consultivo em saúde visa auxiliar os profissionais nas dúvidas e/ou dificuldades relacionadas aos processos, 

metodologias, técnicas, conceitos de saúde relacionados a implementação tecnológica objeto deste instrumento, não se 

limitando somente ao contexto detalhado na formação, mas ainda, em novas práticas conceitos as quais poderão ser 

implementadas no processo de trabalho durante o período de contrato, sendo necessário assim o suporte consultivo específico 

da área de saúde; 

 

2.4.2. A empresa deverá fornecer suporte técnico remoto de 8 (oito) horas diárias (por telefone, chat, e-mail) e/ou quando se 

fizer necessário em horário estendido com prévio agendamento, para cada profissional que utiliza o sistema, o suporte será 

utilizado no caso de dificuldades de utilização dos sistemas acima descritos como no processo de trabalho, também realiza  

atualização dos sistemas quando necessário, correção de problemas,  levantamento de requisitos para modificação/adequação 

do sistema locado de acordo com a necessidade e viabilidade 

 

2.4.3. Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas; 

 

2.4.4. Realizar auxílio aos usuários profissionais na utilização do sistema e-SUS AB PEC como também no sistema locado. 

 

2.4.5. A empresa deve ser capaz de realizar instalação quando necessários, atualizações, auxiliar os profissionais nas 

dificuldades encontradas na operacionalização do sistema em todos os seus módulos. 

 

2.4.6. Auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos 

sistemas, como: gerar/validar arquivos para o órgão governamental, entre outros; 

 

2.4.7. O backup da base de dados dos sistemas deve ser realizado diariamente após o término das atividades locais da unidade 

de saúde, garantindo uma cópia no servidor local, além de também uma cópia em servidor nuvem, (o servidor em nuvem 

deve ser disponibilizado pela empresa vencedora); 

 

2.4.8. O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover o devido suporte ao sistema 

com relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o solucione; 

 

2.4.9. No caso de parada do sistema, o atendimento de suporte deverá estar garantido nas 24 horas do dia, inclusive sábados, 

domingos e feriados; 

2.4.10. A contratada deverá estar apta a acessar remotamente o sistema contratado em produção no cliente, de forma a poder 

verificar condições de erros que não possam ser reproduzidas em ambientes internos da empresa fornecedora do sistema; 
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2.4.11. O prazo máximo para atender solicitações de suporte remoto, deverá ser num prazo não superior a 6 (seis) horas. 

Viabilizando no caso de prioridade mais severa em que não possa ser resolvido de forma remota, a presença de técnico nas 

dependências do município em prazo não superior a 24 horas, para a solução da pendência de qualquer sistema contratado. 

Em caso de parada total do sistema o prazo de correção do problema é de 2 (duas horas). Os prazos iniciam com a abertura 

do chamado técnico; 

 

2.4.12. Esse atendimento poderá ser realizado por telefone, internet através de serviços de suporte remoto, ou nas 

dependências da unidade gestora, sempre que as alternativas anteriores não resultarem em solução satisfatória; 

 

2.4.13. A contratada deverá executar os serviços contínuos de manutenção legal e corretiva do sistema contratado, durante a 

execução do contrato, incluindo as seguintes atividades: 

 

a) Para comprovação de capacidade técnica da prestação do serviço de suporte à ferramenta e-SUS AB PEC, deverá a empresa 

LICITANTE apresentar carta de capacidade técnica que comprove a prestação do serviço de suporte de semelhante às 

exigências deste edital, prestado para pessoa jurídica de direito público, com menção do contrato de trabalho e/ou ordem de 

serviço, que comprove prestação do serviço de forma satisfatória por pelo menos 1 (um) ano; 

 

2.5. O software deverá ser instalado pela contratada, no Município de Bandeirante- SC, na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

2.6. Todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto do termo de contrato correrão exclusivamente por conta da 

contratada, inclusive aquelas relacionadas com os programas em si, os serviços de instalação, funcionamento, conversão total 

de dados, apresentação, treinamento de pessoal, além dos deslocamentos, diárias, estadias, e, custo com pessoal para 

atendimentos técnicos in-loco, quando requisitado pela Prefeitura. 

 

2.7. A Contratada poderá alterar os seus procedimentos, em função dos avanços tecnológicos e outros motivos, desde que 

venham a otimizá-los, devendo para isso, obter a autorização prévia da Administração Municipal. 

 

2.8.A Contratada deverá obrigatoriamente fornecer, sem qualquer ônus para a Contratante, todos os itens de apoio à 

implantação do Sistema. 

 

2.9. No caso de necessidade de atendimento in-loco, a Secretaria Municipal de Saúde, notificará a contratada que terá o prazo 

máximo de 02 (dois) dias uteis para atendimento requisitado. 

 

2.10. Imediatamente após a assinatura do termo de contrato, a contratada deverá dar início aos trabalhos de implantação do 

sistema. O prazo máximo para que o sistema esteja totalmente implantado e plenamente operante em todas suas funções, não 

poderá ser superior a 20 dias, contados da data da assinatura do termo de contrato. 

 

2.11. Depois de implantado o sistema a empresa contratada deverá realizar a apresentação oficial do sistema aos usuários e 

técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, visando apurar o efetivo atendimento de todas as condições exigidas pelo edital, 

e, o funcionamento pleno do sistema. 

 

2.12. Constatadas irregularidades no funcionamento do sistema, a Secretaria Municipal de Saúde, poderá determinar à 

contratada a correção da falha, devendo o sistema ser adequado inteiramente ao exigido pelo edital, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

2.13. No caso de recusa da empresa em corrigir o problema, na reincidência, ou mesmo em caso de ultrapassado o prazo 

concedido, a Prefeitura poderá, com fundamento nos artigos 77, e 78 na Lei n° 8.666/93, determinar a rescisão unilateral do 

contrato, e aplicar à contratada as penalidades legais previstas. 

 

2.14. A licitante, adjudicada no objeto do presente edital, comprometer-se-á integralmente pela boa qualidade dos serviços e 

produtos, sendo aplicado no que couber o Código de Defesa do Consumidor. 

 

2.15. A não entrega do objeto conforme estabelecido nos itens acima ensejará a revogação do Contrato e a aplicação das 

sanções legais previstas, depois de proporcionada a contraditória e ampla defesa. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3.1. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto desta licitação será recebido: 
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3.1.1. Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação; 

 

3.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação. 

 

3.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com a Ata de Registro de Preços 

e/ou contrato. 

 

4. DO PAGAMENTO 

 

4.1. O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo do objeto, acompanhada da Nota Fiscal/Fatura, a qual será 

certificada pelo responsável da Secretaria e encaminhada à Contabilidade para que se proceda ao pagamento, de acordo com 

a ordem cronológica de pagamento. 

 

4.2. O Município de Bandeirante não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos de a empresa CONTRATADA 

não prestar os serviços de acordo com o solicitado, ou ainda não entregar a nota fiscal. 

 

4.3. A Administração Municipal reserva-se ao direito de devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, e em hipótese alguma 

servirá de pretexto para que a licitante suspenda o fornecimento dos serviços ao município e realize a cobrança financeira 

dos que não tenham sido autorizados pelo responsável pela Secretaria. 

 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

5.1. As despesas decorrentes deste Edital correrão por conta dos recursos consignados no orçamento do Município de 

Bandeirante, por ação, programa, projeto atividade, fonte de recursos e elemento da despesa para este exercício e o exercício 

seguinte. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. Garantir a prestação de serviços de qualidade e em caso de detectado problema com o mesmo a empresa deverá realizar 

a troca ou correção do procedimento imediatamente sem ônus ao Município. 

 

6.2. Permitir que os prepostos do município inspecionem a qualquer tempo e hora o andamento do fornecimento dos produtos 

licitados. 

 

6.3. Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre o fornecimento dos 

produtos licitados. 

 

6.4. Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, próprios e de seus funcionários. 

 

6.5. É de responsabilidade da empresa vencedora a entrega do objeto licitado, vedada a subcontratação parcial ou total de 

outra empresa com a mesma finalidade. 

 

6.6. Prestar os serviços no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite 

assumir o estabelecido. 

 

6.7. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega do produto, seja por vício de 

fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados. 

 

6.8. Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não podendo, em nenhuma hipótese, 

transferir a responsabilidade pelo fornecimento do produto a terceiros, sem o expresso consentimento da Secretaria 

Requisitante. 

 

6.9. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar à 

secretaria requisitante ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos praticados por seus 

funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da secretaria requisitante, podendo este, para o fim de 

garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências: 

 

a) dedução de créditos da licitante vencedora; 
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b) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante. 

 

6.10. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

7.1. Ao município de Bandeirante/SC constituem as seguintes obrigações: 

 

7.1.1. Efetuar o pagamento ajustado; 

 

7.1.2. Modificar o Contrato Unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitado os direitos 

do contratado; 

 

7.1.3. Rescindir o Contrato unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 Lei 8.666/93; 

 

7.1.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. Para comprovação das funcionalidades de software, será exigido a empresa vencedora que realize a amostra de software 

em até 5 (cinco) dias após a data do certame, garantindo assim o sucesso do procedimento licitatório com a apresentação do 

termo de aceite de software emitido pelo gestor da secretaria municipal de saúde em conjunto com os profissionais 

avaliadores; 

 

8.2. Qualquer um dos itens descritos neste termo de referência não atendidos implicará na desclassificação da proposta;  

 

8.3. Os formulários padrão do ministério da saúde, estado de saúde, e que obrigatoriamente deverão estar disponibilizados 

no sistema, estão a disposição dos interessados no departamento de informática da Secretaria de Saúde;  

 

8.4. Em todos os formulários e guias deverá constar as informações de cabeçalho padrão e identidade visual da secretaria 

municipal de saúde. 

 

8.5. Todos os módulos devem conter relatórios que supram a necessidade da gestão, sendo possível que a secretaria solicite 

a criação de novos relatórios conforme sua necessidade sem custo adicional. 

 

8.6. Após ser declarada vencedora, o município poderá a seu critério a qualquer tempo anteriormente a assinatura de contrato 

solicitar demonstração do software a equipe de profissionais do município contendo todos os módulos, funcionalidades, 

recursos, e demonstração do ambiente de formação online, além de tudo que for necessário para comprovação das exigências 

deste termo de referência: 

 

a) A não apresentação de qualquer item implicará na desclassificação da empresa e aplicação das penalidades cabíveis; 

 

b) Caso haja desclassificação da primeira colocada o município solicitará demonstração do software da segunda colocada 

(caso exista) e assim sucessivamente. 

 

9. DAS MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA O COVID-19 

 

9.1. A Administração comunica a todos da obrigatoriedade do uso de máscaras durante os pregões presenciais realizados 

pelo Município. Tal medida está em consonância com os decretos e regulamentos estaduais que tratam de questões relativas 

às estratégias para prevenção e combate ao Coronavírus (Covid-19). Portanto, nos pregões presenciais e nas repartições da 

Prefeitura, só será permitido o acesso com o uso do equipamento, seja para servidores, participantes e demais interessados. 

 

9.2. Atente-se também para outras recomendações: lavar as mãos com frequência, evitar comparecer a locais aglomerados se 

estiver com algum sintoma e não tocar nas mãos, olhos e cumprimentar outras pessoas sem o uso do álcool em gel.  

 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

10.1. A disciplina das sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no edital e 
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na legislação correlata. 

 

Bandeirante/SC, 28 de janeiro de 2022. 

 

______________________________ 

EDUARDO OLIBONI 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Bandeirante-SC 

 

 

 

Após análise do conteúdo do procedimento licitatório 

acima mencionado, verificou-se que este cumpre os 

requisitos exigidos pela Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, opinando assim, pela 

assinatura do presente edital de credenciamento.        

 

__________________________________ 

NADIA DREON FARIAS ZANATTA 

Advogada – Assessora Jurídica 

 OAB 33.558 
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ANEXO II 

Observação: Remover Timbre do Município 

   

 

MODELO DE FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS  

(Envelope Proposta - 01) 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° __/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2022 

 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Representante Legal ou Procurador:  

CPF: 

RG: 

 

 

 

 

Item Descrição Und. Quant. Marca  
Valor 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

       

       

       

       

       

VALOR TOTAL  

 

 

 

Observação: Modelo poderá ser substituído pelo arquivo em PDF impresso e assinado, gerado no aplicativo do Betha 

AutoCotação. 
 

 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

 

 

Bandeirante-SC, ____ de ____________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

(Carimbo, nome e assinatura Representante da Empresa) 

PROPONENTE 
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ANEXO III 
Observação: Remover Timbre do Município 

 

(Credenciamento – Fora dos Envelopes) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° ___/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2022 

 

PARA O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE-SC 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Representante Legal:  

CPF: 

RG: 

 

CREDENCIAMENTO 
 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr (a). ________________________________portador da Cédula de Identidade nº  

______________ e inscrito (a) no CPF sob o n.º _______________, a participar da licitação instaurada pelo Município de 

Bandeirante - SC, na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe pelos poderes para pronunciar-se em nome da Empresa acima citada, bem como formular propostas e praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame (dar lances, assinar atas e contrato). 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa acima citada, licitante no presente Processo Licitatório, promovido pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

BANDEIRANTE/SC, DECLARA, por meio de seu representante lega, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para 

habilitação na licitação, modalidade Pregão Presencial indicado, para Sistema de Registro de Preços e que se vencedora 

fornecerá o objeto desta licitação pelo preço proposto, no qual estão inclusas todas as despesas para o perfeito e cabal 

fornecimento do objeto, ficando o Município livre de quaisquer ônus. 

 

RESSALVA AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Somente para ME, EPP, MEI) 

 

RESSALVA: (  ) A empresa acima citada possui negativas vencidas nos documentos de habilitação, ficando desde já 

responsabilizada, se vencedora do certame, num prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização e entrega das mesmas. 

 

 

Bandeirante-SC, ____ de ____________ de 2022. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

(Carimbo, nome e assinatura Representante da Empresa) 

PROPONENTE 

 

 

NOTA: ESTE DOCUMENTO NÃO EXCLUI A NECESSIDADE DE APRESENTAR A PROCURAÇÃO QUANDO 

SOLICITADO NOS TERMOS DO ITEM 5.2.2. DO PRESENTE EDITAL. 
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ANEXO IV 

  Observação: Remover Timbre do Município 

 

(Envelope Habilitação - 02) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° ___/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2022 

 

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Bandeirante/SC 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Representante Legal ou Procurador:  

CPF: 

RG: 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E ATOS IMPEDITIVOS PARA LICITAR 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de 

Pregão Presencial supracitado para Sistema de Registro de Preços, instaurado por esse órgão público, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e ainda que não 

estamos impedidos de licitar com o órgão público municipal, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.666/93. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

 

A empresa acima citada, licitante no presente Processo Licitatório, promovido pelo MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC, 

DECLARA, por meio de seu representante legal ou procurador, declaro, sob as penas da lei, para fins de Cadastro no Registro 

Único de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Bandeirante, que a empresa acima citada, cumpre com o disposto no 

inciso XXXIII, do Artigo sétimo da Constituição Federal de 05/10/1988, bem como comunicarei qualquer fato ou evento 

superveniente ao Setor de Cadastro da Área de Compras e Serviços , da Secretaria Municipal da Fazenda, que venha alterar 

a atual situação. 

Art. 7º , inciso XXXIII da Constituição Federal: “...proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.” 

 

Ressalva: 

(     ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

DADOS COMPLEMENTARES DO REPRESENTANTE LEGAL (Responsável que assinará o contrato/ata de 

registro de preço) 

 

Nome do representante: 

Endereço completo: 

CPF: 

RG: 

Telefone / WhatsApp: 

E-mail:  

 

Bandeirante-SC, ____ de ____________ de 2022. 

 

 

______________________________________________ 

(Carimbo, nome e assinatura Representante da Empresa) 

PROPONENTE 
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ANEXO V 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº xxxxxxx/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N° ____/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2022 

HOMOLOGADO EM ..... 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de 

direito público, sito à Avenida Santo Antônio, nº 1115, Centro, Bandeirante, SC, CEP nº 89.905-000, inscrito no CNPJ nº 

11.290.422/0001-65, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde/Gestor dos Recursos do Fundo Municipal 

de Saúde, Senhor EDUARDO OLIBONI, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 085.673.839-51, residente da Rua Afonso 

Oliboni, Centro de Bandeirante-SC, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa ________________________, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ___________________, com sede à _____________, ________, 

___________, ___, CEP ______________, neste ato representado por seu _________________ Senhor ______________, 

__________, _________, __________, inscrito no CPF nº ______________ e Cédula de Identidade nº _____________, 

______, residente e domiciliado à Rua ______________, nº _____, _______, ________________, __, CEP _________, 

denominado CONTRATADA,  pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo de 

Licitação n° __/2022, instaurado sob a modalidade Pregão Presencial nº __/2022, conforme segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente Contrato é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, PARA 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO/RECICLAGEM DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA 

SAÚDE, LOCAÇÃO/LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

CUSTOMIZÁVEL COM SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO. ”, conforme o edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 

2.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (DOZE) MESES, contados a partir de 14 de FEVEREIRO DE 2022 A 

13 DE FEVEREIRO DE 2023, podendo ser prorrogado por igual período, preservando o interesse público, conforme a Lei 

Federal nº 8.666/93 e com a conveniência administrativa. 

 

2.2. Prorrogação........ 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 

3.1. O valor deste Contrato é de R$ __________ (____________________________________), conforme a seguir: 

 

1TEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO 
PREÇO 

UNITÁRIO  

PREÇO 

TOTAL  

LOTE 01 

 

1 

 

12 

 

MESES. 

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE WEB DE GESTÃO 

DE SAÚDE PÚBLICA CONTENDO (CONTROLE DE 

ESTOQUE (FARMÁCIA E ALMOXARIFADO), 

CONTROLE E GESTÃO DE FROTAS, CONTROLE DE 

BENEFÍCIOS, BUSINESS INTELLIGENCE COM 

EMISSÃO DE RELATÓRIOS E SUPORTE TÉCNICO 

REMOTO COM UMA VISITA PRESENCIAL A CADA 6 

MESES SEM CUSTO, INCLUSO BACKUP DIÁRIO EM 

SERVIDOR PRÓPRIO DA EMPRESA E FERRAMENTA 

DE COMUNICAÇÃO (SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO 

COM WHATSAPP POSSIBILITANDO AVISO 

AUTOMÁTICO DE CONSULTAS, TRANSPORTE, 

MEDICAÇÃO, ALÉM DE MENSAGENS 

 

R$  

 

R$  
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PERSONALIZADAS) – INCLUI NÚMERO, SERVIDOR 24 

HORAS PARA HOSPEDAGEM DO SERVIÇO.(18729) 

2 01 UM. INSTALAÇÃO DAS FERRAMENTAS E 

FORMAÇÃO/RECICLAGEM DOS PROFISSIONAIS 

PARA UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES E-SUS AB PEC, 

ESUS AB CDS, E-SUS AB TERRITÓRIO, SOFTWARE 

PRÓPRIO DISPONIBILIZADO CONFORME ANEXO I. 

(18730) 

 

R$   

 

R$  

VALOR DO LOTE 01 R$ 

 VALOR TOTAL  R$  

 

3.3. O preço estabelecido será irreajustável e deverá incluir todo e quaisquer ônus, quer seja tributário, fiscal ou trabalhista, 

seguros, impostos e taxas, transporte, frete e quaisquer encargos necessários a execução do objeto do Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

4.1. Os recursos orçamentários e financeiros para cumprimento do objeto será o seguinte: 

 

Ano Despesa Recurso Complemento do Elemento de Despesa Valor 

2022 07 1002 3.3.90.36.28 R$  

2022 07 1002 3.3.90.40.01 R$  

VALOR TOTAL R$  

 

4.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de reempenhar, parcial ou totalmente, em outras dotações orçamentárias os 

valores do Contrato exclusivamente por conta do fluxo das arrecadações dos recursos, objetivando os efetivos pagamentos 

das despesas realizadas. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

5.1. Os pagamentos serão efetuados MENSALMENTE por meio de depósito bancário ou boleto bancário após recebimento 

da Nota Fiscal/Fatura dos materiais e demais documentos para comprovação no Setor de Contabilidade.  

 

5.2. O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos e o recebimento definitivo dos mesmos, acompanhada da Nota 

Fiscal/Fatura, a qual será certificada pelo responsável da Secretaria e encaminhada à Contabilidade para que se proceda ao 

pagamento, de acordo com a ordem cronológica de pagamento. 

 

5.3. O Município de Bandeirante não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos de a empresa CONTRATADA 

não entregar os produtos de acordo com o solicitado, ou ainda não entregar a nota fiscal. 

 

5.4. A Administração Municipal reserva-se ao direito de devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, e em hipótese alguma 

servirá de pretexto para que a licitante suspenda o fornecimento dos produtos ao município e realize a cobrança financeira 

dos que não tenham sido autorizados pelo responsável pela Secretaria. 

 

CLÁUSULA SEXTA -  DO FORNECIMENTO E ENTREGA E GARANTIA 

 

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO / IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS 

 

6.1. A implantação/implementação compreende em realizar a instalação, parametrização, adaptação e ajustes da solução e-

SUS AB PEC / CDS, e-SUS AB TERRITÓRIO, além da instalação, parametrização e adaptação e ajustes aos softwares 

locados (disponibilizados pela CONTRATADA) em todos os computadores dos setores abrangentes que o município 

determinar, incluindo a adequação das configurações do servidor, liberação de portas e firewall de rede; 

 

6.1.1. Os sistemas e-SUS AB PEC / CDS, e-SUS AB TERRITÓRIO (ferramentas fornecidas de maneira gratuita pelo 

Ministério da Saúde) já se encontram instalados e em uso no município, ainda que, seja necessário a verificação/análise 

técnica da situação de software, aplicação, banco de dados, firewall, configuração de rede entre outros que possam ocasionar 

qualquer tipo de falha, lentidão ou prejuízo que cause indisponibilidade do serviço ou falha de segurança. 
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6.1.2. A empresa VENCEDORA deverá realizar a análise situacional dos sistemas SCNES, FPO, SISAB e relatar as 

parametrizações necessárias nos sistemas SCNES (Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos), FPO (Sistema de 

Programação Físico Orçamentária), para que seja possível a implantação adequada dos sistemas sem falhas no envio de 

produção; 

 

6.1.3. Para comprovação de aptidão técnica para prestação do serviço de Instalação/Parametrização/Formação dos 

profissionais dos sistemas e-SUS PEC/CDS e-SUS AB Território a empresa deverá apresentar carta de capacidade técnica 

fornecida por pessoa jurídica de direito público que comprove a execução deste serviço em iguais condições (instalação, 

parametrização e formação dos profissionais referente ao sistema e-SUS AB PEC/CDS E e-SUS AB TERRITÓRIO), além 

de comprovação de aptidão técnica dos sistemas de controle e avaliação (CONHECIMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DOS 

SISTEMAS SCNES E FPO), emitido por pessoa jurídica de direito público, com menção do número de contrato e/ou ordem 

de serviço, comprovando que a empresa realizou atividades iguais ao objeto de maneira satisfatória; 

 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE 

 

6.2. O processo de sessão de direito de uso de software (licenciamento) deve seguir os seguintes parâmetros: 

 

6.2.1. O sistema deve possibilitar a gestão do sistema único de saúde (SUS) municipal, de acordo com as características e 

especificidades inerentes ao cuidado em saúde pública, considerando o funcionamento integrado em uma rede de serviços 

existentes no município; 

 

6.2.2. O sistema deve integrar os processos e serviços dos estabelecimentos de saúde do município, proporcionando a 

otimização destes e a gestão técnica-administrativa, apoio em tempo real para tomada de decisões, visando a economia de 

recursos e a melhoria de qualidade dos serviços prestados à população, atendendo as leis e normas estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde; 

 

6.2.3. O sistema deverá funcionar em ambiente WEB, acessível pelos principais navegadores do mercado: Internet Explorer, 

Google Chrome, safari, Opera e Mozila Firefox, Microsoft Edge; tanto através do computador, como também através de 

dispositivos móveis, sem a existência de nenhum componente que seja necessário instalação nas estações clientes; 

 

6.2.4. Não será permitida a utilização de software emuladores de terminal; 

 

6.2.5. O sistema deverá ter a possibilidade de integração com outras tecnologias, plataformas e suportes, que forem entendidas 

como necessárias durante a vigência do contrato, sempre levando em consideração as condições de plataforma, viabilidade e 

plausabilidade: 

 

Nota: O sistema locado deverá realizar pareamento/sincronização com o sistema e-SUS AB, possibilitando a emissão 

relatórios complementares, extração de informações para composição do B.I. (Business Intelligence), além de permitir a 

sincronização de cadastros e compartilhamento de informações de atendimentos em tempo real possibilitando a 

homogeneidade da base de cadastros, reunindo informações em um só sistema para fins de gestão e atendimento, permitindo 

que o município solicite informações que achar necessárias dentro da plausabilidade para realização da gestão da saúde; 

 

6.2.6. O sistema deverá permitir a parametrização do layout das interfaces permitindo a adequação aos padrões de identidade 

visual do município em todas as interfaces da solução; 

 

6.2.7. O sistema deverá permitir configuração e controle de acesso para o estabelecimento de políticas de segurança e de 

permissão/restrição de acesso, possibilitando o acesso de todos os módulos do sistema através de um único identificador 

(login), de acordo com o perfil de acesso. 

 

6.2.8. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO SISTEMA QUE DEVERÁ SER ENTREGUE pela empresa VENCEDORA: 

 

a) O software a ser disponibilizado pela empresa VENCEDORA deverá suprimir a demanda de média e alta complexidade 

existente no município, possibilitando o envio de produção pelos meios obrigatórios do ministério da saúde, deste modo 

contando com: 

 

b) Cadastro De Profissionais: Permitir o Cadastro do Profissional com disponibilização dos campos mínimos: Nome 

Completo, CPF, CNS, Data de Nascimento, Sexo, Conselho de Classe, CBO (classificação brasileira de ocupação) Estado 

http://www.bandeirante.sc.gov.br/
mailto:admin@bandeirante.sc.gov.br


                                           

   Estado de Santa Catarina 

   Município de Bandeirante                                                                                                                 

   Poder Executivo Municipal 
 

 

 
Avenida Santo Antônio | nº 1069 | Centro | Bandeirante | SC | CEP: 89.905-000 | CNPJ: 01.612.528/0001-84 

www.bandeirante.sc.gov.br | e-mail: admin@bandeirante.sc.gov.br | Fone/Fax: (49) 3626.0012 

emissor, Registro no Conselho de classe, e-mail, lista de telefones possibilitando o cadastro de mais de um número, Endereço 

Residencial (Tipo De Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Ponto De Referência, Cidade, Estado, CEP); 

 

c) Cadastro De Unidades: Permitir o Cadastro do Unidades de Saúde com disponibilização dos campos mínimos: Nome, 

CNPJ, Tipo de unidade, Telefone, endereço (Tipo De Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Ponto De 

Referência, Cidade, Estado, CEP), Tipos de serviço (permitir o cadastro e vínculo de acordo com manual do SCNES), Equipes 

vinculadas (permitir o cadastro e vínculo de acordo com manual do SCNES), Profissionais vinculados (permitir o cadastro e 

vínculo de acordo com manual do SCNES); Permitir importação do arquivo XML do SCNES contendo as informações 

necessárias;  

 

d) Cadastro De Equipes: Permitir o Cadastro do Equipes de Saúde com disponibilização dos campos mínimos: Nome, INE, 

Tipo de equipe, Telefone, localização (Vínculo com uma unidade de saúde), Profissionais vinculados (permitir o cadastro e 

vínculo de acordo com manual do SCNES);  

 

e) Cadastro De Estabelecimentos De Saúde: Permitir o Cadastro do Estabelecimentos Públicos e Privados com 

disponibilização dos campos mínimos: Nome, Tipo de Estabelecimento (Público e privado), Localização (Tipo De 

Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Ponto De Referência, Cidade, Estado, CEP), lista de telefones 

permitindo o cadastro de mais de um número, cadastro de responsável com lista de e-mail e telefone, cadastro de atividades; 

 

f) Agendamento De Consultas Na Atenção Especializada: Permitir o agendamento de consultas, procedimentos, exames, com 

possibilidade de criação de agenda por profissionais e por estabelecimento, permitindo que um profissional tenha uma agenda 

por estabelecimento quando necessário, permitir a migração de agenda de um profissional de forma individual e coletiva, 

permitir o cancelamento de uma agenda individual ou coletiva, permitir a impressão de protocolo de agendamento ao 

paciente. No momento do agendamento do paciente o sistema deverá encaminhar uma notificação por meio de mensagem 

WhatsApp ou SMS ao paciente deixando-o ciente da consulta, como também no dia da consulta na hora anterior à hora do 

atendimento (podendo ser configurável para outro período de hora, exemplo de três horas anteriores), deixando-o ciente e 

diminuindo o absenteísmo por motivos de esquecimento; 

 

g) Acolhimento De Nível Técnico (Protocolo SOP): Permitir o acolhimento do paciente, aferição e registro de sinais vitais 

(Peso, altura, perímetro cefálico, IMC adulto e infantil, Perímetro da Panturrilha, Pressão arterial, Frequência respiratória, 

Circunferência de Braço, temperatura, Saturação, Glicemia capilar, Dor verbal, Escala de Glasgow, situação neurológica, 

Respiratória, Tegumentar, e Motricidade, registro dos campos SOP (Subjetivo, Objetivo, Plano), permitir o registro do 

registro de procedimentos compatíveis com o CBO do profissional onde o sistema deve ter sugestão de procedimentos para 

o CBO, inclusão de alergias, permissão de inclusão de motivo de consulta a partir de CIAP2 impressão de declaração de 

comparecimento, encaminhamento para os demais profissionais com possibilidade de encaminhamento a outro setor, 

profissional ou agendamento de consulta na própria tela: 

 

h) Acolhimento De Nível Superior (Protocolo SOAP): Permitir o acolhimento do paciente, aferição e registro de sinais vitais 

(Peso, altura, perímetro cefálico, IMC adulto e infantil, Perímetro da Panturrilha, Pressão arterial, Frequência respiratória, 

Circunferência de Braço, temperatura, Saturação, Glicemia capilar, Dor verbal, Escala de Glasgow, situação neurológica, 

Respiratória, Tegumentar, e Motricidade, registro dos campos SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano), classificação 

de risco do atendimento tendo a possibilidade de personalização de acordo com o protocolo municipal, permitir o registro do 

registro de procedimentos compatíveis com o CBO do profissional onde o sistema deve ter sugestão de procedimentos para 

o CBO, inclusão de alergias, permissão de inclusão de motivo de consulta a partir de CIAP2 impressão de declaração de 

comparecimento, encaminhamento para os demais profissionais com possibilidade de encaminhamento a outro setor, 

profissional ou agendamento de consulta na própria tela. 

 

i) Atendimento De Nível Superior (Protocolo SOAP): Permitir o atendimento do paciente, com possibilidade da visualização 

do histórico de ultimas consultas com aplicação de filtros por data, unidade e profissional, possibilitar o registro de alergias, 

comorbidades, situações de risco, medicamentos ativos, permitir o registro de sinais vitais sendo no mínimo (Peso, altura, 

perímetro cefálico, IMC adulto e infantil, Perímetro da Panturrilha, Pressão arterial, Frequência respiratória, Circunferência 

de Braço, temperatura, Saturação, Glicemia capilar, Dor verbal, Escala de Glasgow, situação neurológica, Respiratória, 

Tegumentar, e Motricidade, registro dos campos SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano) Permitir o registro de 

procedimentos com opção de sugestão dos procedimentos, Permitir a impressão de receitas, solicitação de exames, 

encaminhamentos, atestados, orientações, permitir a classificação do atendimento (Consulta no dia, programada, urgência), 

Permitir o acompanhamento da saúde da criança, acompanhamento da gestante (pré-natal), acompanhamento do idoso. 

Permitir o registro de antecedentes (Pessoais, Familiares, Obstétricos (quando feminino)); permitir a geração de casos de 

agravos de notificação, registro da conduta (alta do episódio, retorno para consulta agendada, retorno para cuidado continuado 

programado, encaminhamento, agendamento para grupos. 
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j) Atendimento Tardio (Protocolo SOAP): Permitir o atendimento do paciente, com possibilidade da visualização do histórico 

de ultimas consultas com aplicação de filtros por data, unidade e profissional, possibilitar o registro de alergias, 

comorbidades, situações de risco, medicamentos ativos, permitir o registro de sinais vitais sendo no mínimo (Peso, altura, 

perímetro cefálico, IMC adulto e infantil Perímetro da Panturrilha, Pressão arterial, Frequência respiratória, Circunferência 

de Braço, temperatura, Saturação, Glicemia capilar, Dor verbal, Escala de Glasgow, situação neurológica, Respiratória, 

Tegumentar, e Motricidade, registro dos campos SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano) Permitir o registro de 

procedimentos com opção de sugestão dos procedimentos, Permitir a impressão de receitas, solicitação de exames, 

encaminhamentos, atestados, orientações, permitir a classificação do atendimento (Consulta no dia, programada, urgência), 

Permitir o acompanhamento da saúde da criança, acompanhamento da gestante (pré-natal), acompanhamento do idoso. 

Permitir o registro de antecedentes (Pessoais, Familiares, Obstétricos (quando feminino)); permitir a geração de casos de 

agravos de notificação, registro da conduta (alta do episódio, retorno para consulta agendada, retorno para cuidado continuado 

programado, encaminhamento, agendamento para grupos. 

 

k) Painel de chamados eletrônicos: O sistema deverá dispor de painel de chamado eletrônico com voz, permitindo que cada 

profissional tenha a opção de chamar o paciente disposto na fila de atendimento através do painel. O painel deve realizar o 

chamado por meio de sinal de campainha seguido por voz informando o nome do paciente e qual o consultório que este deve 

se dirigir. O painel deve ter integração com o sistema e-SUS AB permitindo que os pacientes contidos em sua lista de 

atendimento estão disponíveis de maneira automática na lista de chamados do painel;  

 

l) Gestão do laboratório: Deve permitir a solicitação de exames dos mais diversos setores da unidade. A solicitação deve ter 

a opção de criação de grupos personalizados, ainda deve permitir a configuração de cada exame com a indicação se o exame 

esta disponível na rede municipal ou não, realizando a impressão em guias diferentes (rede municipal / prestador terceiro), 

permitindo ainda a indicação se o exame é regulado, que caso for selecionado, quando solicitado o exame é enviado 

automaticamente para fila de regulação dentro do sistema (Módulo de gestão de filas), devendo permitir a impressão 

separando de forma automática os exames pertencentes ao município e terceiros, os de execução imediata e regulados. Deve 

permitir a digitação da produção que poderá ser feita diretamente no laboratório caso este não se encontre na unidade ou seja 

terceirizado, desta forma integrando o município ao prestador, além de permitir a impressão de resultados por grupos de 

exames e impressão de resultado via protocolo diretamente no portal da secretaria, deve permitir a personalização do layout 

de cada exame, e realizar o faturamento de produção de maneira automática conforme a execução dos exames, seja ele no 

município ou no prestador de acordo com os parâmetros do boletim de produção ambulatorial e os procedimentos da 

competência vigente do SIGTAP ( SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM 

do SUS); 

 

m) Controle De Filas De Espera: Permitir o Controle de filas de espera para consultas, procedimentos, exames e cirurgias 

reguladas pelo município, com a possibilidade de gestão de cotas por período, valores, quantidade, procedimento e entidade 

ou profissional. Permitir cadastro de profissional solicitante (solicita os procedimentos, consultas, exames e cirurgias, 

cadastra justificativa), regulador (faz a regulação dos procedimentos em fila, definindo a prioridade segundo critérios de 

saúde), e operador (faz o agendamento e complementação de documentação do paciente após regulação). Permitir que o 

operador cadastre os contatos da secretaria municipal de saúde com o paciente para informar as datas de agendamento, 

possibilitando o envio por e-mail. Permissão de classificação de prioridade de atendimento com inserção de documentos para 

comprovação. Permitir a consulta das filas de espera por protocolo no portal de transparência, para cada inclusão de paciente 

na fila, alteração, exclusão ou alteração, deverá o sistema encaminhar mensagens via Whatsapp ou SMS para comunicação 

do paciente; 

 

n) Gestão De Farmácia Básica, Judicial e de Controle de insumos: Permitir minimamente o controle de entradas, 

transferências, dispensação, e baixa de itens de almoxarifado (Insumos e materiais de expediente) e medicamentos 

(medicamento conforme rege a portaria 344 da vigilância em saúde). O sistema deve permitir o cadastramento de itens com 

informação, de nome, denominação comum brasileira, código CATMAT, unidade de fornecimento, grupo, programa de 

saúde, Tipo (básico, estratégico, outros) quantidade mínimo do estoque para aviso, tipo de receita, localização do estoque 

(código da prateleira), deve permitir classificar por tipo (medicamento, insumo ou material). O sistema deve possibilitar a 

criação de vários estoques por estabelecimento. O sistema deve possibilitar a entrada por meio manual e arquivo XML, O 

sistema deve possibilitar a dispensação da medicação, insumo ou material com controle por usuário (permitindo que defina 

quais medicações específicos usuários não tem permissão de dispensação). O sistema deve conter funcionalidade de 

verificação de quantidade máxima de unidades por tipo de receita, deve avisar na dispensação se o paciente ainda possui 

medicação disponível em casa, deve permitir na tela de dispensação a dispensação de medicamentos e insumos sem 

necessidade de mudança de tela. Deve permitir na dispensação a informação de período de tratamento, devendo o sistema 

realizar o cálculo automático da data fim do tratamento com a inclusão da informação de quantidade diária e dose, deve 

permitir na dispensação a retirada por terceiros com registro do cidadão que efetuou a retirada, deve permitir na dispensação 
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a dispensação de uso interno, deve permitir a utilização de leitor de código de barras, impressão de recibo de retirada de 

medicação para assinatura do paciente. O sistema deve permitir a realização de transferências internas e externas, sendo 

possível a seleção do estabelecimento que faz parte da rede municipal e do estoque específico do estabelecimento. O sistema 

deve permitir a transferência para uso próprio, o sistema deve permitir a criação de listas de pedidos, como de listas de 

transferências. O sistema deve permitir a impressão do livro de registro específico por item, lote, estabelecimento. O sistema 

deve permitir o envio, consulta, exclusão de protocolos por meio de integração com o NOVO WEB SERVICE HÓRUS 

(PORTARIA Nº 938, DE 7 DE ABRIL DE 2017), O sistema deve permitir a consulta de medicação do cidadão pelo portal 

de transparência com utilização de identificador específico para cada cidadão; O sistema deve realizar aviso automático por 

meio de app ou SMS ou WhatsApp aos cidadãos que utilizam medicação continua que a medicação que o mesmo possui em 

casa está chegando ao fim, de modo que ele possa se programar para a nova retirada; 

 

o) Gestão De Empréstimos (Equipamentos Emprestados Aos Pacientes): Permitir o controle de empréstimo de itens (muletas, 

cadeiras de roda, nebulizadores, cilindros de oxigênio etc.) com indicação do paciente, prazo para devolução, descrição do 

estado de entrega e da devolução, impressão do protocolo de retirada e devolução. O sistema deve emitir aviso ao usuário 

quando existe um equipamento próximo da data de devolução, podendo este fazer a renovação do prazo. 

 

p) Gestão De Concessão de Insumos, Procedimentos, Consultas E Cirurgias: Permitir o controle de forma que possa 

realizar o cadastramento de contratos ou saldos de itens gerais, procedimentos, consultas, cirurgias, ou itens personalizados, 

definir limites por estabelecimento seja ele próprio ou (terceiro), unidade de saúde, valor dia, mês ou ano, quantidade,  ou 

faixa etária populacional, permitir o controle de dispensação por usuário (qual tipo de saldo o usuário tem permissão de 

alterar ou dispensar); 

 

q) Gestão De Frotas (Controle De Viagens Para Tratamento Fora Do Domicílio, Com Centro De Custos): Permitir a gestão 

de transporte de pacientes, permitindo que qualquer perfil de atendimento informe a necessidade do transporte no sistema, 

de maneira que gere uma lista de requisições e permita o setor de transporte criar a viagem, com funcionalidade de geração 

de roteiros de viagem (os roteiros devem permitir alterações de acordo com solicitações do município), o roteiro de viagem 

deve conter minimamente data e hora de saída da viagem, veículo e placa, motoristas (deve permitir a  inclusão de mais de 

um motorista por viagem), origem da viagem, destinos (deve permitir a inclusão de mais de um destino por viagem), campo 

para marcação de km inicial e final, identificação dos passageiros por nome, idade, CPF, telefone celular, local de saída, local 

destino (o sistema deve permitir a inclusão de mais de um destino por passageiro), hora de consulta no local destino, permitir 

a inclusão de acompanhante (o sistema deve permitir a inclusão de mais de um acompanhante por passageiro); O sistema 

ainda deve ter módulo de custos por viagem e veículo, sendo na viagem permitido relacionar despesas de viagem como por 

exemplo, combustível, alimentação, diária, e veículo sendo manutenções, mão de obra, lavagens documentações etc; O 

sistema deve realizar o aviso de vencimento de documentações; O sistema deve realizar validação de CNH por veículo, só 

permitindo a seleção de motoristas para a viagem de acordo com a CNH exigida pelo veículo; O sistema deve permitir a 

gestão de locais e destinos, acompanhamento de veículos por histórico de rodagem, gerenciamento de horas extras dos 

motoristas conforme as informações de saída e chegada; O sistema deve realizar a exportação do arquivo de integração do 

DETER/SC. O sistema deve realizar o aviso automático por meio de SMS ou WhatsApp ao cidadão que é incluído em alguma 

viagem no sistema, sendo que o aviso deve ocorrer no dia da inclusão, 5 dias antes da viagem (quando existe tempo hábil), e 

no dia da viagem sendo uma hora antes da saída do local de embarque (podendo ser configurado); 

 

r) Vigilância Sanitária: Permitir a criação de alvarás guias de inspeção, auto de infração, funcionalidade de acompanhamento 

de denúncias e vistorias, funcionalidade para realização de inspeções com georreferenciamento, mapeamento inteligente de 

focos/pontos estratégicos de epidemias cadastradas, além de avisos de CID’s em estado de acompanhamento, como permitir 

o cadastramento de recebimento de denúncias específicas e anônimas diretamente ao setor de vigilância sanitária por meio 

do portal de transparência, O sistema deve apresentar mapa de calor dos pontos marcados em mapa para identificação de 

notificações e infrações, por estabelecimento e por indicação de armadilhas ou marcação de focos. 

 

s) Portal De Transparência Da Saúde: Página Web de livre acesso a população contendo ouvidoria on-line para cadastramento 

de dúvidas, denúncias, reclamações, local para divulgação de notícias, informes, portarias, galeria de fotos, local para consulta 

de medicamentos da farmácia em tempo real, local para consulta de viagens da saúde em tempo real, local para consulta de 

profissionais e seus horários de atendimento, local para consulta de filas de espera de consultas procedimentos e cirurgias, 

local para divulgação da vacinação do COVID-19, local para divulgação da testagem em tempo real da COVID-19, local 

para divulgação de links úteis. 

 

t) Gestão De Território (Mapa Inteligente): O sistema deve permitir o acompanhamento em mapa digital das famílias, CID’s 

registrados, medicação, condições de saúde, visitas realizadas pelo agente comunitário de saúde, visitas realizadas pela 

vigilância sanitária, Atendimentos domiciliares, pessoas com situação de vulnerabilidade social (de acordo com cadastro no 
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sistema), o sistema deverá exibir pontos de marcação no mapa inteligente conforme a seleção da informação desejada, e o 

sistema deve ser atualizado automaticamente conforme atualização do endereço dos cidadãos; 

 

u) Sincronizações / integrações / importações; O software deverá possibilitar integração/sincronização/importação de dados 

com os sistemas que o município achar necessário para eficiência e eficácia do uso do sistema, não se limitando apenas a 

sincronização com webservices integração com sistemas locais mais ainda importação de planilhas ou arquivos que o 

município achar necessário, não impondo custos adicionais ao município; 

 

v) Sistema de comunicação interna: O sistema deve possuir funcionalidade de comunicação interna que possibilite o envio 

com confirmação de leitura de mensagens entre os usuários do sistema, ainda permitindo o encaminhamento de memorandos, 

e comunicações internas, o sistema deve permitir criar grupos de usuários, possibilitando o envio mensagens para usuários 

individuais e ou grupos. 

 

x) Sistema de comunicação com o cidadão: por meio de SMS ou WhatsApp; O sistema de comunicação deve permitir que 

o próprio usuário do sistema programe mensagens de avisos, comunicados, ou textos personalizados, que possibilite a 

configuração de agendamento do aviso por data e hora, ou por proximidade (1 dia antes, 2 dias antes, etc), deve permitir o 

aviso automático por situação (sendo no mínimo aviso por situação de inclusão em viagem, cancelamento de viagem, 

alteração da data da viagem, aviso de agendamento de consulta, aviso de alteração de data de consulta, aviso de cancelamento 

de consulta, aviso de retirada de medicação por terceiro em seu nome, aviso de retirada de medicação contínua próxima, 

aviso de resultados de exames disponíveis), o sistema deve permitir a seleção de público alvo podendo definir quem recebe 

as mensagens minimamente por (faixa etária, condição de saúde, bairro, área e microárea, ou todos em conjunto), o sistema 

deve realizar o armazenamento das mensagens mandadas para cada usuário no próprio cadastro do usuário permitindo a 

realização da consulta das mensagens que lhe foi enviada; O sistema deve suportar envio em massa, no estimativo máximo 

de 40.000 (quarenta mil) mensagens mensais; 

 

w) Business Intelligence com integração ao sistema e-SUS AB PEC e ao SISTEMA LOCADO: Permitir o acompanhamento 

de modo gráfico de minimamente as informações de indicadores Interfederativos e do programa Previne Brasil, além de 

possibilitar a personalização por meio de solicitação do município dentro da plausibilidade; Ser integrado com todas as 

ferramentas descritas acima para informações de custos de pacientes, produção de profissionais, fornecendo indicadores dos 

trabalhos realizados, e auxiliando na tomada de decisão: Deverão constar estatísticas de no mínimo Gestão de população, 

Gestão de cadastros, Gestão de situações autorreferidas de saúde, Gestão de atendimentos, Gestão de procedimentos, Gestão 

de visitas Domiciliares, Gestão de Indicadores (Previne Brasil);  Estatísticas de atendimento por unidade, profissionais, CID, 

e CIAP2, Estatísticas de realização de exames, Estatísticas de Acompanhamento das Visitas domiciliares, e outros indicadores 

de grande relevância para os trabalhos desenvolvidos na SMS, ainda, dispondo de emissão de relatórios referentes a cadastros, 

que possibilite a higienização da base de dados do e-SUS AB, acompanhamento do cumprimento dos atributos de visitas dos 

agentes comunitários de saúde, acompanhamento das atividades realizadas na unidade de saúde, acompanhamento de causas 

ativas (deverá permitir que o município crie listas de acompanhamentos de pacientes através de diagnóstico CID/CIAP, 

permitir a impressão dos relatórios de acompanhamento dos indicadores (7 indicadores atuais do programa Previne Brasil, e 

no caso do programa incorporar mais indicadores, é de responsabilidade da empresa o fornecimento e adequação do sistema 

para que englobe todos os indicadores) do programa previne brasil que seja possível identificar o público alvo de cada 

indicador, auxiliando na busca ativa dos cidadãos promovendo a melhor ação de alcance do indicador, os relatórios de 

indicadores devem seguir os parâmetros de cálculo disponíveis nas notas técnicas explicativas disponibilizadas pelo 

ministério da saúde) O B.I. deverá ser  integrado ao sistema e-SUS AB PEC, permitindo a extração das informações acima 

descritas que fazem parte da atenção básica; 

 

6.2.9. Após o sistema implantado em cada unidade, a coordenação de saúde do município irá solicitar no prazo de 30 

(trinta) dias as adequações que achar necessárias as quais não estiverem presentes neste termo e que forem essenciais para 

o cumprimento das atividades. As solicitações de adequações seguirão o preceito da razoabilidade e plausabilidade, não 

podendo os profissionais solicitar inclusão de novos módulos, mas sim ajustes que forem entendidos necessários para 

adequação do fluxo de trabalho ou rotinas específicas do município: 

 

a) A empresa, para entregar funções não previstas aqui, solicitadas pelo município após a implantação, terá o prazo máximo 

de 30 (trinta) dias para adequação; 

b) Caso durante o período de trabalho de utilização do software, o contratante encontre necessidade de implementação de 

funcionalidade, módulos adicionais, funções ou adequações, este solicitará a empresa de maneira formal com descrição total 

das modificações sugeridas, as quais serão analisadas dentro da plausibilidade, e que estiverem de encontro com o objeto fim 

desde procedimento licitatório; 
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c) Para adequações em relatórios, desenvolvimento de novos relatórios ou adequações pertinentes a mudanças na legislação 

ou processo de trabalho, estas poderão ser solicitadas pelo município à qualquer momento, devendo a empresa disponibilizar 

as adequações em tempo hábil e sem custo adicional; 

 

SERVIÇO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

6.3. A Capacitação dos profissionais é processo primordial para utilização dos sistemas, deste modo, é de suma importância 

que a equipe de instrutores seja qualificada para tal formação, oferecendo de maneira clara e objetiva as informações 

necessárias para utilização do sistema por meio de capacitação presencial aos profissionais. 

 

6.3.1. As formações serão realizadas de acordo com cronograma previamente apresentado pela empresa VENCEDORA e 

aprovado pela secretaria municipal de saúde; 

 

6.3.2. As formações referentes a utilização dos sistemas e da saúde serão realizadas conforme cronograma prévio de 40 

(quarenta) horas, porém, em caso de insatisfação da qualidade da capacitação ou ainda não entendimento do conteúdo o 

mesmo deverá ser realizado quantas vezes forem necessárias sem ônus ao município até garantir a correta compreensão e 

eficácia dos treinamentos; 

 

6.3.3. Reciclagem dos profissionais: Quando necessário, após atualizações que acarretam mudança nos processos de 

utilização dos sistemas, é dever da empresa VENCEDORA realizar a reciclagem aos profissionais sem custo adicional; 

 

6.3.4. Para capacitação de novos profissionais do município, reciclagem, a empresa deverá fornecer uma formação de no 

mínimo 16 (dezesseis) horas a cada 6 (seis) meses sem custo adicional ao município; 

 

6.3.5. A empresa deverá realizar formação quando necessário dos profissionais de controle e avaliação para utilização dos 

sistemas SCNES, FPO, BPA, SIA, e-Gestor, SISAB, Vigilantos, Pharos, sistemas estes que fazem parte do processo de 

informação digital do município e interferem diretamente no processo de implantação de ferramentas de gestão do município 

como também nos resultados de produção extraídos do software contratado, como também deverá abranger minimamente os 

seguintes conteúdos: 

 

a) Evolução dos sistemas de controle e avaliação; 

 

b) Sistemas do controle e avaliação (Resumo e funcionalismo) 

 

c) Origem dos dados (Sigtap); 

 

d) Barramento de Dados 

 

e) SCNES – Organização (Cenário Municipal)  

 Organização Mínima das Equipes de Saúde; 

f) SCNES – Organização (Cenário com serviços terceirizados); 

 

g) BPA – Boletim de Produção Ambulatorial; 

 

h) Organização da FPO 

 

i) Utilização do SIA; 

 

j) Transmissor; 

 

k) Fontes de dados: 

 Tabnet; 

 Sigtap; 

 E-Gestor; 

 FNS; 

l) Previne Brasil (Novo Financiamento x Antigo Financiamento); 

 

6.3.6. A empresa deverá disponibilizar ambiente digital por meio de plataforma online, videoaulas de formação sobre todos 

os módulos do sistema locado e sistema e-SUS AB PEC/CDS, possibilitando aos usuários que possam tirar dúvidas, 
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aperfeiçoar seu conhecimento, revisar informações a partir das videoaulas sobre as funcionalidades, processo de utilização 

do sistema, recursos e fluxo de operação dos softwares em questão; 

 

a) Está exigência se dá pelo avanço tecnológico onde existe a necessidade de se possuir um ambiente pós-implantação (após 

a formação presencial dos usuários) que possibilite que os usuários buscar informações para complementar seu conhecimento, 

tirar dúvidas, relembrar processos ou funcionalidades pouco utilizadas, tudo isso sem depender de organização de formação 

presencial; Ainda em caso de rotatividade de profissionais a ferramenta deve auxiliar no processo de adaptação de novos 

profissionais que venham a fazer parte da equipe do município até o momento da capacitação presencial; 

 

b) Para cada módulo do sistema deverá existir material (videoaulas) explicativas contendo no seu contexto desde a 

configuração, utilização, todas as funcionalidades, métodos e boas práticas de utilização do software. 

 

c) Para comprovação da posse do ambiente virtual de aprendizagem, deverá a empresa fornecer declaração constando o 

endereço online de acesso ao sistema, juntamente com tabela/descrição dos cursos/aulas disponíveis para acesso pelos 

profissionais; 

 

SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO 

 

6.4.  Dos Serviços De Suporte Técnico Remoto: 

 

6.4.1. O suporte consultivo em saúde visa auxiliar os profissionais nas dúvidas e/ou dificuldades relacionadas aos processos, 

metodologias, técnicas, conceitos de saúde relacionados a implementação tecnológica objeto deste instrumento, não se 

limitando somente ao contexto detalhado na formação, mas ainda, em novas práticas conceitos as quais poderão ser 

implementadas no processo de trabalho durante o período de contrato, sendo necessário assim o suporte consultivo específico 

da área de saúde; 

 

6.4.2. A empresa deverá fornecer suporte técnico remoto de 8 (oito) horas diárias (por telefone, chat, e-mail) e/ou quando se 

fizer necessário em horário estendido com prévio agendamento, para cada profissional que utiliza o sistema, o suporte será 

utilizado no caso de dificuldades de utilização dos sistemas acima descritos como no processo de trabalho, também realiza  

atualização dos sistemas quando necessário, correção de problemas,  levantamento de requisitos para modificação/adequação 

do sistema locado de acordo com a necessidade e viabilidade 

 

6.4.3. Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas; 

 

2.4.4. Realizar auxílio aos usuários profissionais na utilização do sistema e-SUS AB PEC como também no sistema locado. 

 

6.4.5. A empresa deve ser capaz de realizar instalação quando necessários, atualizações, auxiliar os profissionais nas 

dificuldades encontradas na operacionalização do sistema em todos os seus módulos. 

 

6.4.6. Auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos 

sistemas, como: gerar/validar arquivos para o órgão governamental, entre outros; 

 

6.4.7. O backup da base de dados dos sistemas deve ser realizado diariamente após o término das atividades locais da unidade 

de saúde, garantindo uma cópia no servidor local, além de também uma cópia em servidor nuvem, (o servidor em nuvem 

deve ser disponibilizado pela empresa vencedora); 

 

6.4.8. O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover o devido suporte ao sistema 

com relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o solucione; 

 

6.4.9. No caso de parada do sistema, o atendimento de suporte deverá estar garantido nas 24 horas do dia, inclusive sábados, 

domingos e feriados; 

 

6.4.10. A contratada deverá estar apta a acessar remotamente o sistema contratado em produção no cliente, de forma a poder 

verificar condições de erros que não possam ser reproduzidas em ambientes internos da empresa fornecedora do sistema; 

 

6.4.11. O prazo máximo para atender solicitações de suporte remoto, deverá ser num prazo não superior a 6 (seis) horas. 

Viabilizando no caso de prioridade mais severa em que não possa ser resolvido de forma remota, a presença de técnico nas 

dependências do município em prazo não superior a 24 horas, para a solução da pendência de qualquer sistema contratado. 
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Em caso de parada total do sistema o prazo de correção do problema é de 2 (duas horas). Os prazos iniciam com a abertura 

do chamado técnico; 

 

6.4.12. Esse atendimento poderá ser realizado por telefone, internet através de serviços de suporte remoto, ou nas 

dependências da unidade gestora, sempre que as alternativas anteriores não resultarem em solução satisfatória; 

 

6.4.13. A contratada deverá executar os serviços contínuos de manutenção legal e corretiva do sistema contratado, durante a 

execução do contrato, incluindo as seguintes atividades: 

 

a) Para comprovação de capacidade técnica da prestação do serviço de suporte à ferramenta e-SUS AB PEC, deverá a empresa 

LICITANTE apresentar carta de capacidade técnica que comprove a prestação do serviço de suporte de semelhante às 

exigências deste edital, prestado para pessoa jurídica de direito público, com menção do contrato de trabalho e/ou ordem de 

serviço, que comprove prestação do serviço de forma satisfatória por pelo menos 1 (um) ano; 

 

6.5. O software deverá ser instalado pela contratada, no Município de Bandeirante- SC, na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

6.6. Todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto do termo de contrato correrão exclusivamente por conta da 

contratada, inclusive aquelas relacionadas com os programas em si, os serviços de instalação, funcionamento, conversão total 

de dados, apresentação, treinamento de pessoal, além dos deslocamentos, diárias, estadias, e, custo com pessoal para 

atendimentos técnicos in-loco, quando requisitado pela Prefeitura. 

 

6.7. A Contratada poderá alterar os seus procedimentos, em função dos avanços tecnológicos e outros motivos, desde que 

venham a otimizá-los, devendo para isso, obter a autorização prévia da Administração Municipal. 

 

6.8.A Contratada deverá obrigatoriamente fornecer, sem qualquer ônus para a Contratante, todos os itens de apoio à 

implantação do Sistema. 

 

6.9. No caso de necessidade de atendimento in-loco, a Secretaria Municipal de Saúde, notificará a contratada que terá o prazo 

máximo de 02 (dois) dias uteis para atendimento requisitado. 

 

6.10. Imediatamente após a assinatura do termo de contrato, a contratada deverá dar início aos trabalhos de implantação do 

sistema. O prazo máximo para que o sistema esteja totalmente implantado e plenamente operante em todas suas funções, não 

poderá ser superior a 20 dias, contados da data da assinatura do termo de contrato. 

 

6.11. Depois de implantado o sistema a empresa contratada deverá realizar a apresentação oficial do sistema aos usuários e 

técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, visando apurar o efetivo atendimento de todas as condições exigidas pelo edital, 

e, o funcionamento pleno do sistema. 

 

6.12. Constatadas irregularidades no funcionamento do sistema, a Secretaria Municipal de Saúde, poderá determinar à 

contratada a correção da falha, devendo o sistema ser adequado inteiramente ao exigido pelo edital, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

6.13. No caso de recusa da empresa em corrigir o problema, na reincidência, ou mesmo em caso de ultrapassado o prazo 

concedido, a Prefeitura poderá, com fundamento nos artigos 77, e 78 na Lei n° 8.666/93, determinar a rescisão unilateral do 

contrato, e aplicar à contratada as penalidades legais previstas. 

 

6.14. A licitante, adjudicada no objeto do presente edital, comprometer-se-á integralmente pela boa qualidade dos serviços e 

produtos, sendo aplicado no que couber o Código de Defesa do Consumidor. 

 

6.15. A não entrega do objeto conforme estabelecido nos itens acima ensejará a revogação do Contrato e a aplicação das 

sanções legais previstas, depois de proporcionada a contraditória e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

7.1. Ao município de Bandeirante/SC constituem as seguintes obrigações: 

 

7.1.1. Efetuar o pagamento ajustado; 

 

http://www.bandeirante.sc.gov.br/
mailto:admin@bandeirante.sc.gov.br


                                           

   Estado de Santa Catarina 

   Município de Bandeirante                                                                                                                 

   Poder Executivo Municipal 
 

 

 
Avenida Santo Antônio | nº 1069 | Centro | Bandeirante | SC | CEP: 89.905-000 | CNPJ: 01.612.528/0001-84 

www.bandeirante.sc.gov.br | e-mail: admin@bandeirante.sc.gov.br | Fone/Fax: (49) 3626.0012 

7.1.2. Modificar o Contrato Unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitado os direitos 

do contratado; 

 

7.1.3. Rescindir o Contrato unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 Lei 8.666/93; 

 

7.1.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

8.1. Garantir a prestação de serviços de qualidade e em caso de detectado problema com o mesmo a empresa deverá realizar 

a troca ou correção do procedimento imediatamente sem ônus ao Município. 

 

8.2. Permitir que os prepostos do município inspecionem a qualquer tempo e hora o andamento do fornecimento dos produtos 

licitados. 

 

8.3. Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre o fornecimento dos 

produtos licitados. 

 

8.4. Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, próprios e de seus funcionários. 

 

8.5. É de responsabilidade da empresa vencedora a entrega do objeto licitado, vedada a subcontratação parcial ou total de 

outra empresa com a mesma finalidade. 

 

8.6. Prestar os serviços no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite 

assumir o estabelecido. 

 

8.7. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega do produto, seja por vício de 

fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados. 

 

8.8. Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não podendo, em nenhuma hipótese, 

transferir a responsabilidade pelo fornecimento do produto a terceiros, sem o expresso consentimento da Secretaria 

Requisitante. 

 

8.9. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar à 

secretaria requisitante ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos praticados por seus 

funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da secretaria requisitante, podendo este, para o fim de 

garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências: 

 

a) dedução de créditos da licitante vencedora; 

 

b) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante. 

 

8.10. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

 

9.1. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto desta licitação será recebido: 

 

9.1.1. Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação; 

 

9.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação. 

 

9.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com a Ata de Registro de Preços 

e/ou contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
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10.1. Se a CONTRATADA descumprir as condições deste Contrato ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Lei Federal 

nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

10.2. De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do Contrato enseja 

sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no art. 78 e seus incisos. 

 

10.3. Nos termos do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE 

poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes penalidades: 

 

10.3.1. Advertência; 

 

10.3.2. Multa de 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta; 

 

10.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

10.4. Nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002, se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade 

de sua proposta, não celebrar Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 

o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar 

e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

10.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do Município e, no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no 

Contrato e das demais cominações legais. 

 

10.6. Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada sem que antes este tenha pagado ou lhe seja relevada a 

multa imposta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
 

11.1. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, atendendo a 

oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo a CONTRATADA qualquer valor a título de indenização pela 

unilateral rescisão e sem que caiba pedido indenizatório de qualquer natureza. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

12.1. O presente contrato tem como seu fiscal o Srº EDUARDO OLIBONI (Secretário/Gestor Municipal do Fundo Municipal 

de Saúde de Bandeirante-SC), inscrito no CPF sob o nº 085.673.839-51, cabendo-lhe a obrigação de solicitar, conferir, receber 

e controlar o objeto, em conformidade com a qualidade, quantidade e saldo para pagamento, das suas respectivas pastas. 

 

12.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, até mesmo perante 

terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material/ou serviço 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes 

e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, como competente para dirimir 

questões oriundas do presente Contrato. 

 

E, por estarem justos e acordados, firma o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas. 

 

Bandeirante, SC, em ___ de ________________ de 2022. 
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      ____________________________                                                                         ______________________________ 

          EDUARDO OLIBONI                                                                                                  _________________ 

GESTOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                            ____________________________ 

        CONTRATANTE                                                                                                                 CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________                                                                             ________________________________ 

Nome: Patricia Posser Hammes                                                                                Nome: Alexandro Rodrigo Trampusch 

      CPF: 828.966.239-49                                                                                                          CPF: 065.814.969-52 

  

DECLARO que sou Gestor/Fiscal do presente 

Contrato, recebi uma cópia e estou incumbindo de 

fiscalizar e gerir o cumprimento deste Contrato no que se 

refere à Secretaria a qual estou vinculado. 

 

___________________________________________ 

EDUARDO OLIBONI  

CPF: 085.673.839-51 

Após análise do conteúdo do presente, verificou-se 

que este cumpre os requisitos exigidos pela Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

opinando assim, pela sua assinatura. 

 

________________________________________ 

NADIA DREON FARIAS ZANATTA 

Assessora Jurídica 

 OAB/SC 33.558 
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