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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇAO 007/2018 

PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 

Regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Municipal N° 007/2017e subsidiariamente, pela Lei 

8.666/93. Lei Complementar N° 123/06 e alterações posteriores e Decreto Federal n° 
8.538/2015 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Locação de sistema  
integrado de gestão em saúde, conforme especificações constantes 
no Anexo I do edital. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO 

 

Data: 30/01/2018 

 

 

Horário: 09:00 hs 

 

Local: Prefeitura Municipal de Felício dos Santos-MG 

R: Telefone: (38)3523-1281 

E-mail: licita@feliciodossantos.mg.gov.br 

 

 

 

 

Nivaldo Alves Evangelista 

Pregoeiro (a) Municipal 
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EDITAL DE -LICITAÇÃO –NORMAS 

PAL Nº 007/2018- PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

I – PREÂMBULO 

O Município de Felício dos Santos - MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de 
Felício dos Santos-MG, na Rua Feliciano Canuto, n°73 - Bairro: Centro, inscrito no CNPJ sob o Nº: 
17.754.201/0001-87 por intermédio do(a) Pregoeiro(Nivaldo Alves Evangelista) nomeado(a) pela Portaria nº 
05/2018, de 02 de janeiro de 2018, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial - 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos das Leis Federais N° 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, 
Decreto Federal N°8.538/2015,Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal Nº 
007/2017(que regulamenta a modalidade pregão) para a contratação de empresa especializada para a 
Locação de sistema integrado de gestão em saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do 
edital, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital, certame que se regerá pelas 
disposições legais aplicáveis e condições fixadas no presente instrumento convocatório. 

1.1 - ABERTURA 

DIA: 30/01/2018 

HORA: 09h00min 

LOCAL: Sala de Reuniões de Licitações na Prefeitura Municipal de Felício dos Santos, Rua 
Feliciano Canuto, centro nº73-MG. 

Se não houver expediente nessa data, os envelopes serão recebidos no primeiro dia útil 
subsequente. 

Os horários mencionados neste Edital referem-se ao horário de Brasília. 

 

II - DO OBJETO 

2.1. Contratação de empresa especializada para a Locação de sistema de gestão em saúde, software de 
saúde online, composto pelos módulos: Administração, Atendimento, TFD, Almoxarifado, Internação, 
Farmácia, E-SUS, Regulação, Vigilância em saúde, Autoatendimento, Planejamento, Gerenciamento, 
Laboratório, instalação nas unidades básica de saúde, aplicativo para ACS, capacitação para os servidores 
e suporte técnico especializado, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. 

2.2. A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial pela Secretaria Municipal de Saúde. 

III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. A participação nesta licitação é preferencial às microempresas-ME e empresas de pequeno porte – 
EPP e/ou equiparadas do ramo pertinente ao objeto licitado, para os itens cujo valor seja até R$ 
80.000,00(oitenta mil reais), que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, 
observadas as demais normas insertas neste instrumento e que atenderem a todas as exigências 
constantes deste Edital e seus Anexos e que ainda: 

3.1.1. Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste 
instrumento e seus anexos bem como as vedações previstas no art. 9° da lei 8666/93. 
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3.1.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

3.2. As empresas que desejarem participar deste Pregão Presencial, deverão no dia, hora e local 
estabelecido neste edital, proceder ao credenciamento, entregar ao Pregoeiro os envelopes separados e 
lacrados, respectivamente, a "PROPOSTA COMERCIAL" e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
contendo na parte externa o nome do Pregoeiro, nome da empresa, nome e número da modalidade, data e 
hora da realização do certame. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos 
novos proponentes. 

3.3. Não poderá participar da presente licitação empresa: 

 a) Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea para licitar 
ou contratar com a Administração Pública; 

 b) Em consórcio, exceto compostos em sua totalidade ou parcialmente por MEI, ME ou EPP, respeitado 
o disposto no art. 33 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993; 

 c) Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial; 

 d) Que tenha funcionário ou membro da Administração do Poder Executivo Municipal de Felício dos 
Santos/MG, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 05% (cinco por cento) do 
capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico. 

 e) Que não apresentar Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme exige a Lei Federal 10.520/02. 

3.4. Excepcionalmente, nos termos do Art. 49 da Lei Complementar 123/06 e Decreto Federal N° 
8.538/2015 não se aplica o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte indicados nos Artigos 47 e 48 da LC 123, quando: 

a) não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes 
de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

b) o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto 
ou complexo do objeto a ser contratado; 

IV - ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1.Dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação”. 

4.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” deverão ser entregues ao 
Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados 
abaixo: 

DIA: 30/01/2018 
HORA: 09h00min 

LOCAL: Sala de Reuniões de Licitações na Prefeitura Municipal de Felício dos Santos, Rua 
Feliciano Canuto ,centro nº73-MG 

4.1.2.  Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

4.1.2.1.  

ENVELOPE 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 
A/C DO PREGOEIRO: NIVALDO ALVES EVANGELISTA 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 
DATA: 30/01/2018 – ás 09h00min 

4.1.2.2.  

Envelope 2 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
A/C DO PREGOEIRO: NIVALDO ALVES EVANGELISTA 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 

DATA: 30/01/2018 – ás 09h00min 

4.2. A Prefeitura Municipal de Felício dos Santos-MG, não se responsabilizará por envelopes de “Proposta 
Comercial” e “Documentação de habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no local, 
data e horário definidos neste edital.  

4.3. Serão admitidas propostas e documentação enviadas via postal devidamente registradas, com aviso de 
recebimento (AR), recebidas até a data e horário de abertura da sessão de Pregão constante na primeira 

página deste Edital, na sala de Licitação, localizada na Rua Feliciano Canuto ,centro nº73, Felício dos 
Santos-MG. 

4.3.1. Caso os envelopes sejam entregues fora do horário estabelecido, a empresa não participará da 
licitação, ficando a cargo da mesma a retirada dos envelopes no setor de Licitação, podendo ocorrer a 
devolução destes à empresa sem ônus para a Prefeitura de Felício dos Santos. Caso não sejam retirados 
ou devolvidos após 120 (cento e vinte) dias da publicação da homologação do resultado do Certame, os 
envelopes serão incinerados. 

V - DO CREDENCIAMENTO – (FORA DOS ENVELOPES) 

5.1. Horário de credenciamento: até as 9h00min do dia 30/01/2018. 

5.2. Os licitantes ou representantes deverão se apresentar para o credenciamento no horário designado, e 
entregar ao Pregoeiro, cópia autenticada ou cópia simples devidamente acompanhada dos respectivos 
originais dos seguintes documentos: 

5.2.1. Carteira de identidade ou documento legal equivalente; 

5.2.1.1 Deverão ser apresentados ainda: 

5.2.2. Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 
apresentar: 

a) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber; 

b) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e de todas as suas alterações ou 
da consolidação respectiva ou outro equivalente, devidamente registrados, em se tratando de sociedade 
empresária, sociedade civil e sociedade simples, e quando for o caso, acompanhado de documentos que 
comprovem seus administradores; 

5.2.3.Se representada por procurador, deverá apresentar ainda: 

 a)instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em 
que constem os requisitos mínimos previstos no art. 654, §1º, do Código Civil, em especial o nome da 
empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

 b) Carta de credenciamento assinada pelo representante legal da licitante, comprovando a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame, podendo ser conforme Anexo III. 
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5.2.4. O credenciamento é condição obrigatória para os licitantes que desejarem ofertar lances neste 
Pregão. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro, ficará impedido de 
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, 
enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta Comercial” e 
“Documentação de Habilitação” relativos a este Pregão, ficando mantido o preço apresentado na sua 
proposta escrita estritamente para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

5.3. Na abertura da sessão, deverá ser apresentado a Declaração dos interessados ou seus representantes 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, ao teor do que dispõe o art. 4º, inciso VII, da Lei 
Federal nº 10.520, de 17/07/2002, podendo obedecer ao modelo do Anexo X e, se não o fizer, deverá 
conter todos dados informativos necessários. 

5.4.Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 8.10 deste Edital, a qualidade de 
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou assemelhada deverá ser comprovada 
mediante apresentação da Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, podendo ser conforme o Anexo VII, junto ao credenciamento. 

5.4.1. Deverá ser apresentada ainda a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou equivalente ou 
declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato emitida pelo Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, ou equivalente da sede da licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) 
dias da data marcada para o certame, onde fique demonstrada a condição de enquadramento de ME ou EPP da 
licitante. 

5.5. No decorrer da sessão, estando constatado que a representante legal da licitante credenciada não 
apresentou Declarações exigidas no Edital poderá firmar declaração de próprio punho, desde que tenha 
poderes para tal ato. 

5.6. Quando do Credenciamento acontecer por equívoco dos documentos indicados na Clausula 5.2.2 estejam 
em algum envelope será permitida a violação para retirada do documento. 

5.7. Na ausência de alguma declaração, estando a empresa devidamente representada e havendo poderes para 
que o preposto firme declarações, o Pregoeiro buscando preservar o interesse público e ampliar a concorrência 
autorizará que a licitante firme em sessão pública declarações de  próprio punho. 

VI - DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.1. No envelope de proposta deverão conter os dizeres especificados no item 4.1.2.1 

6.1.1. A proposta deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem estar 
rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal. Podendo ser escrita de forma legível ou 
digitada através de meio mecânico ou eletrônico. Deve possuir ainda o nome da empresa, número do CNPJ 
e endereço. Devendo constar ainda da proposta: 

6.1.2. Especificação dos serviços, conforme objeto do Termo de Referencia – Anexo I;  

6.1.3. Preço por ITEM e TOTAL, em moeda nacional; 

6.1.3.1. Em caso de divergência entre o preço por ITEM e o total, prevalecerá o de menor preço, do mesmo 
modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico. 

6.1.3.2. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 
que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros. As 
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta 

6.1.4. Deverá ser apresentada declaração do licitante ou do seu representante legal, garantindo que 
os preços cotados na proposta ou no lance que venha formular são valores aptos, satisfatórios e 
suficientes para atendimento da execução do objeto licitado, podendo ser conforme o Anexo V – 
DECLARAÇÃO DE PREÇOS.  
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6.2. A simples participação neste certame implica em que:  

6.2.1. Estão aceitas todas as condições estabelecidas neste Pregão;  

6.2.2. A licitante vencedora compromete-se a fornecer o objeto desta licitação em total conformidade com 
as especificações do objeto deste Edital.  

6.2.3. A Proposta Comercial deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  

6.2.3.1. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo será 
considerado como aceito para efeito de julgamento.  

6.2.3.2. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a 
contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.  

6.2.5. No caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão as que constam 
do objeto deste edital.  

6.2.6. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias poderá ser solicitada prorrogação da validade das mesmas a todos 
os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse desta Administração. 

 6.2.7. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, dependerá 
do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 

VII - DA HABILITAÇÃO 

7.1. No envelope de habilitação deverá conter os dizeres conforme item: 4.1.2.2 – Envelope 02 

7.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou qualquer 
processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou por servidor da administração pública, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para 
conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio. 

7.1.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos para habilitar-se na presente licitação: 

7.2. – SE PESSOA JURÍDICA 

7.2.1 – REGULARIDADE JURÍDICA 

7.2.1.1. Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber; 

7.2.1.2. Registro comercial, no caso de empresário individual; 

7.2.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e de todas alterações ou da consolidação 
respectiva, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária e sociedade simples, e 
quando for o caso, acompanhado de documento comprovando os seus administradores; 
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7.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir, devendo todos os documentos estar traduzidos para o vernáculo por tradutor oficial; 

7.2.1.5. Em qualquer dos casos acima enumerados, o objeto constante do ato constitutivo da empresa deverá 
ser compatível com o objeto licitado. 

7.2.1.6. Com a expedição pela JUCEMG da Instrução Normativa N° 003/2013, os contratos Sociais 
expedidos/atualizados após dezembro de 2013 poderão ter sua veracidade aferida através do site: 
http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadViaUnica.jsf, para 
tanto bastará que a licitante forneça o documento contendo em seu rodapé o n° do protocolo e o código de 
segurança. 

7.2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.2.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ; 

7.2.2.2. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 
conforme Lei 8666/93, art. 29, II; 

7.2.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

 7.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

7.2.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 

7.2.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

7.2.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei 5452, de 1° de maio de 1943. Exigência da Lei nº 12.440 de 07/07/2011. 

7.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.2.3. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:  

7.2.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo Poder Judiciário da sede da licitante ou 
órgão equivalente, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da sessão. 

a1) Serão consideradas válidas as certidões emitidas diretamente no site dos Tribunais de Justiça, após 
verificadas a autenticidade das informações. 

7.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

7.3.1. Para fins de qualificação técnica, o licitante deverá apresentar a seguinte documentação:  

A) DECLARAÇÃO FORMAL DA DISPONIBILIDADE, de todas as instalações e equipamentos 
mínimos exigidos para a formulação da proposta técnica a partir da data prevista para o início dos serviços, 
podendo ser conforme Anexo XI. 
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B) DECLARAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS 
DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS E CONTRATUAIS e que conhece as condições para o cumprimento das 
obrigações objeto dessa licitação, podendo ser conforme Anexo XI. 

C) COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICO-OPERACIONAL para desempenho de atividade 
pertinente compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado mediante 
apresentação pelo menos 01(um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

7.4. DECLARAÇÕES DE CARÁTER GERAL 

7.4.1. Juntamente com os demais documentos deverá ser colocado junto do envelope habilitação as 
seguintes declarações: 

7.4.1.1. Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sob as 
penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa, conforme ANEXO VI; 

7.4.1.2. Declaração de Inexistência de Impedimento à Habilitação, podendo ser conforme o ANEXO IV. 

7.5.  Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

7.5.1. Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome e com o CNPJ da matriz;  

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome e com o CNPJ da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 

7.6. Os interessados poderão apresentar sua documentação através de cópias autenticadas. As cópias 
não autenticadas deverão vir acompanhadas dos respectivos originais para autenticação pela Comissão 
do Pregão. Não serão aceitos documentos em forma de "fax". 

7.7. Os documentos previstos neste edital poderão ser autenticados pelo Pregoeiro ou pela equipe de 
apoio, no ato da abertura do envelope de documentos ou mesmo antes de iniciar a sessão do pregão.  

7.7.1. Serão aceitas somente cópias legíveis; 

7.7.2. Não serão aceitos documentos que estejam rasurados;  

7.7.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
dúvida e julgar necessário. 

7.8. Para uso dos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006, as microempresas e empresas de 
pequeno porte deverão observar o disposto na Clausula 8.17 do presente Edital, caso a documentação de 
regularidade fiscal apresente alguma restrição. 

VIII – DA SESSÃO, DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Após o encerramento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro 
declarará aberta a sessão do PREGÃO, observando ao que dispõe no subitem 8.1.1, oportunidade em que 
não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados e 
serão proclamados, pelo Pregoeiro, os proponentes que apresentarem as propostas de menor preço e em 
seguida, as propostas até 10% superior àquela.  

8.1.1. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o(s) representante(s) da(s) licitante(s) 
apresentará(ao) declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação 
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(ANEXO X), como condição para a participação na presente licitação, conforme disposto no inciso 
VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.  

8.1.2. O Licitante que não se credenciar perante o pregoeiro, nos termos da subclausula 5.1.1, deverá 
apresentar a Declaração conforme disposto no inciso VII do art. 4° da Lei 10520/02 em envelope 
independente contendo em sua parte externa os dizeres: 

A/C DO PREGOEIRO: NIVALDO ALVES EVANGELISTA 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 

DATA: 30/01/2018 – ás 09h00min 

8.2. Analisadas as propostas serão desclassificadas as que: 

a) Forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital; apresentarem valores excessivos ou 
manifestadamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrados sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado; 

a.1) Não comprovando sua viabilidade, serão considerados preços inexequíveis e a licitante terá o seu item 
desclassificado; 

a2) O item também poderá ser desclassificado, caso o representante da empresa confirme que o preço não 
é exequível. Os demais participantes deverão concordar com a decisão. 

b)Apresentarem valores por ITEM e GLOBAL simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

c) Apresentam proposta alternativa. 

d) Apresentarem preços baseados em cotações de outro licitante conforme Lei 8666/93, art. 40, VII c/c art. 
44, §2º. 

8.2.1.Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público Lei 8.666/93, 
art. 40, VII c/c art 45, §2º, 15, §4o. 

8.3. Poderão fazer lances verbais e sucessivos, desde que presentes, o autor da proposta de menor preço e 
os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, pela ordem decrescente de 
classificação, até a proclamação do vencedor. 

8.4.Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores 
das melhores propostas até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, pela ordem 
decrescente de classificação até a proclamação do vencedor. 

8.5.Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas neste Edital. 

8.6. O Pregoeiro abrirá, de maneira ordenada, a oportunidade para que todos ofertem lances, a partir do 
autor da proposta classificada de menor preço e os demais, em ordem decrescente, respeitadas as regras 
deste Edital. 

8.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de igual valor, prevalecendo, nesse caso, aquele ofertado 
primeiro. 
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8.8. A desistência da proponente em ofertar lances, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará em 
exclusão da disputa do objeto em questão, restando sua última oferta registrada para fins de classificação 
definitiva. 

8.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 
da formulação de lances. 

8.10. 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: 

a) O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, contratada da proposta de menor 
valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 05% (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. 

b) A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do 
subitem anterior. 

c) 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 na alínea “a” do subitem 8.10. 

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 8.10, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.11.Caso a contratada da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 8, seja 
microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, 
desde logo, à negociação do preço.  

8.11.1.O disposto no subitem 8.10 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.12. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições 
das alíneas “a” e “b” do subitem 8.10, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o subitem 
8.10, com vistas à redução do preço. 

8.13. Após a negociação, se houver,o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 

8.14. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar as licitantes à composição de preços por ITENS dos 
serviços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário. 

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

8.16. O Pregoeiro procederá a verificação por meio eletrônico hábil da veracidade das certidões 
apresentadas. 

8.16.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no 
momento da verificação.  

8.17. Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mas será indispensável a apresentação dos documentos indicados neste 
Edital, devendo obrigatoriamente vincular restrições impeditivas à referida comprovação. 
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8.17.1. A apresentação de certidões vencidas, por si só, não impede a participação, devendo a licitante 
apresentar documentos que indiquem impossibilidade da comprovação da regularidade fiscal.  

8.17.2. Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem 8.17 deste item 
VIII deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

8.17.3. A comprovação de que trata o subitem 8.17 deste item VIII deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.  

8.18. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame.  

8.19. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8.13 deste item VIII, examinará a 
oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em 
caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

8.20. DO PROCEDIMENTO EM CASO DE DESORDEM 

8.20.1. No decorrer da sessão, havendo perturbação do bom andamento do certame por parte de algum(ns) 
licitante(s) devidamente credenciado(s), deverá o Pregoeiro adverti-lo(s) por uma única vez, alertando-o(s) 
sobre a possibilidade de aplicação de sanções mais severas, lançando tudo em ata.  

8.20.2. Prosseguindo a desordem, a despeito da advertência, poderá o Pregoeiro impor a retirada do(s) 
licitante(s) do certame, recinto, mantendo a proposta para fins de classificação.  

8.20.3.  O licitante não cumprindo o estabelecido no subitem 8.20.1, recusando-se acatar a ordem direta do 
Pregoeiro, poderá o mesmo requisitar força policial, podendo ocorrer a prisão em flagrante do licitante, nos 
termos do art. 93, da Lei nº 8.666/93. 

8.21. DA DEVOLUÇÃO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

8.21.1. Não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro poderá devolver o envelope de habilitação da 
licitante, cuja proposta seja desclassificada. 

8.21.2. Os envelopes pertencentes às licitantes que não restaram vencedoras do certame, a critério do 
Pregoeiro poderão ser devolvidos após homologação do objeto às licitantes que lograram êxito; 

IX – DOS RECURSOS E DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, 
que começa a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, 
nos termos do art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002. 

9.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.3. Os recursos quando da aplicação das penalidades previstas no capítulo IX deste edital, poderão ocorrer 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

9.4.  DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

9.4.1.  São pressupostos de admissibilidade do recurso: 
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9.4.1.1.  A legitimidade; 

9.4.1.2.  O interesse de recorrer; 

9.4.1.3.  A existência de ato administrativo decisório; 

9.4.1.4.  A tempestividade; 

9.4.1.5.  A forma escrita; 

9.4.1.6.  A fundamentação; 

9.4.1.7.  O pedido de nova decisão. 

9.4.2.  É legitimado para interpor recurso qualquer Licitante, no curso da Licitação. 

 

X- DO PROCESSAMENTO DO RECURSO 

10.4.1.  Interposto o recurso, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, verificando a presença dos pressupostos de 
admissibilidade, determinará o seu processamento. Desatendido algum dos pressupostos, inadmitirá o 
recurso. 

10.4.2.  Admitindo o recurso, o Pregoeiro e Equipe de Apoio comunicarão o ato imediatamente aos demais 
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 03 (três) dias. 

10.4.3.  Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, que poderá reconsiderar sua decisão 
no prazo de 05 (cinco) dias, ou nesse prazo fazê-lo subir à autoridade superior, devidamente informado, 
para decisão, que também será proferida naqueles mesmos prazos. 

10.4.4.  Os recursos deverão ser feitos por escrito e protocolados na Prefeitura Municipal, aos cuidados do 
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Os recursos protocolados em local diferente do estabelecido neste edital 
serão rejeitados. 

10.4.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.5 - Os recursos quando da aplicação das penalidades previstas no capítulo IX deste edital, poderão 
ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

10.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala da Comissão 
de Licitações/Pregoeiro, Prefeitura Municipal de Felício dos Santos, nesta cidade de Felício dos Santos-MG, 
CEP 39.180-000. 

XI – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1. Inexistindo interposição de recurso,o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, e 
encaminhará o processo respectivo para homologação do resultado pela Autoridade Competente. 

11.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação e determinará a contratação. 

XII - DAS PENALIDADES 

12.1. Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem 
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prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de 
até cinco anos. 

12.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no 
cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a contratada as seguintes sanções: 

12.2.1. Advertência; 

12.2.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, sobre o valor da parcela, por 
ocorrência; 

12.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 
(dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

12.2.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos bens; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização da Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

12.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a  
Administração, 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. 

12.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  o  contratante promova sua reabilitação. 

12.5.  O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Felício dos 
Santos, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado 
do pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

XIII– DA ASSINATURA DO CONTRATO 

13.1. O Município convocará o adjudicatário(s) para assinar em 03 (três) dias úteis o(s) respectivo(s) 
contrato(s), conforme Minuta constante do Anexo VIII, que é parte integrante deste Edital. 

13.2. Convocado, na forma dos sub-itens 15.1 e 15.2, o(s) adjudicatário(s) que não comparecer no prazo e 
condições estabelecidas, decairá do direito à contratação, ficando sujeito às penalidades do item XII do 
edital. 

13.3. Na hipótese do sub-item 15.3, o Município convocará outro adjudicatário, observada a ordem de 
classificação nesta licitação. 

13.4. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão sem a anuência da Prefeitura 
Municipal de Felício dos Santos. 

XIV– DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

14.1. Nos termos do Art. 41. da lei 8666/93, a Administração não pode descumprir as normas e condições 
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
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14.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 
desta Lei, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de proposta, devendo a Administração por meio do Pregoeiro julgar e responder à impugnação 
em até 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. 

14.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório 
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

14.4.  A impugnação será dirigida ao Pregoeiro Municipal. 

14.5 - Acolhida a petição será designada nova data para realização do certame. 

 

14.6- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começa a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos, nos termos do art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002. 

XV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes Dotações do exercício 
corrente e do próximo exercício. 

07.01.01.10.122.0017.2060 (Manutenção Administração Departamento Municipal de Saúde) 33903900 
(Outros Serviços de Terceiro P.J) Ficha 0335. 

 

XVI. DO COMBATE A CARTEIS/CONLUIO 

16.1 - O Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico do Ministério 
da Justiça editou a cartilha Combate a Cartéis em Licitações (2008), publicada no site: 
http://www.comprasnet.gov.br/banner/seguro/Cartilha_Licitacao.pdf, e consignamos as seguintes instruções:  

a. A qualquer cidadão será assegurada intervenção durante o julgamento do pregão para denunciar 
formação de cartel entre os arrematantes, quando será acolhido o testemunho. O procedimento 
será então imediatamente REVOGADO para preservar o interesse público, sendo que o 
procedimento e identificação dos arrematantes serão imediatamente enviados à Secretaria de 
Direito Econômico Departamento de Proteção e Defesa Econômica . 

b. Caso o cidadão ou qualquer arrematante se sinta intimidado, poderá formular denúncia anônima 
junto a Secretaria de Direito Econômico Departamento de Proteção e Defesa Econômica. 

c. Endereços para possíveis denúncias:  

c1) à SDE é por meio do “Clique Denúncia”, formulário disponível na página da Secretaria na 
Internet - www.mj.gov.br/sde. 

c2) Também é possível contatar a SDE no fax (61) 3226 5772. Por telefone, pode-se contatar a 
SDE por meio de sua Coordenação Geral de Análise de Infrações no Setor de Compras 
Públicas nos números (61) 3429 9270 e 3429 3396. 

c3)Denúncias da existência de um cartel podem ainda ser endereçadas à:  
Secretaria de Direito Econômico - Departamento de Proteção e Defesa Econômica Ministério da 

Justiça  
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, 5º andar, sala 554 Brasília- DF CEP 70064-900 

d. O arrematante intimidado à participar do CONLUIO  poderá fazer uso do Programa de Leniência, 
que é um dos instrumentos mais efetivos no combate aos cartéis, e se caracteriza como espécie 
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de “delação premiada” um membro do cartel denuncia a prática e todos os coautores, 
apresentando documentos e informações do cartel em troca de imunidade administrativa e 
criminal. A Lei Brasileira de Defesa da Concorrência reconhece que o interesse dos cidadãos 
brasileiros de ver desvendados e punidos cartéis supera o interesse de sancionar uma única 
empresa ou indivíduo que possibilitou a identificação e desmantelamento de todo o cartel e a 
punição de todos os seus outros membros. 

16.2 PENALIDADES VINCULADAS  

a. A apuração e persecução do cartel como crime é atividade da Polícia e dos Ministérios Públicos. 
Como os fatos considerados ilícitos em ambas as esferas (administrativa e criminal) são os 
mesmos, a SDE trabalha lado a lado com esses órgãos na investigação da prática, com base em 
convênios e acordos de cooperação, de forma a que a punição aos cartéis seja abrangente e 
eficaz. Assim, a SDE encaminhará denúncias recebidas de agentes de compras também para os 
órgãos de investigação criminal e cooperará de forma plena durante todo o processo. 

b. Os cartéis são a mais grave prática anticoncorrencial. Definidos como uma infração administrativa 
pela Lei de Defesa da Concorrência (Lei n. 8.884/94), os cartéis podem ser sancionados com 
multas impostas pelo CADE às empresas que variam de 1 a 30 % do faturamento bruto, 
excluídos os impostos, no ano anterior ao início das investigações. Administradores tidos como 
responsáveis pela prática anticoncorrencial podem ser multados em quantia que varia entre 10 a 
50 % da multa aplicada à empresa. Associações e outras entidades que não participam de 
atividades empresariais 

podem ser penalizadas com multas que variam de aproximadamente R$6mil a R$6 milhões. 
Multas em caso de reincidência são dobradas. 

c. Além das multas, a Lei de Defesa da Concorrência prevê outras sanções, tais como a publicação 
da decisão em jornal de grande circulação às expensas do infrator e a recomendação para que 
as autoridades fiscais não concedam aos infratores o parcelamento de débitos ou quaisquer 
outros benefícios. Uma das penalidades mais importantes que o CADE pode aplicar, quando se 
trata de cartéis em licitações, é a proibição de o infrator participar de licitações por até 5 anos. 
Trata-se de medida com efeitos semelhantes à declaração de inidoneidade prevista no art. 87, IV, 
da Lei de Licitações. 

d. Além de ser uma infração administrativa, a prática de cartel também configura crime no Brasil. No 
que se refere aos cartéis em licitações, esse tipo penal é previsto no art. 90 da Lei de Licitações, 
o qual prevê detenção de 2 a 4 anos, e multa. A Lei de Crimes contra a Ordem Econômica (Lei n. 
8.137/90) prevê ainda que cartel é crime punível com pena de 2 a 5 anos de reclusão ou multa. 
Para garantir que diretores e administradores sejam punidos criminalmente, a SDE vem 
incrementando de forma significativa a cooperação com a Polícia Federal, Polícias Civis e 
Ministérios Públicos Federal e Estaduais. 

XVII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

17.2. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no §1º, art. 
65, Lei nº 8.666/93. 

17.3. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas 
na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da 
Licitação. É facultado ainda ao Pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do 
ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 
fundamentar as decisões. 
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17.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação 
relativa ao presente Edital. 

17.5. Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da 
licitação submetido ao Prefeito Municipal para o procedimento de homologação. 

17.6. A anulação do procedimento licitatório não gera direito de indenização, salvo nos casos legais; 

17.7. As reuniões de abertura dos envelopes serão sempre públicas; 

17.8. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar a análise da documentação e das propostas 
reservadamente ou em público; 

17.9. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, 
venha apontar, depois da abertura dos envelopes de “PROPOSTA e HABILITAÇÃO”, falhas ou 
irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

17.10. Na contagem dos prazos deste Edital será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento, 
considerando o expediente normal, no horário de 07h30min às11h00min e de 12h30min ás 16h00min. 

17.11. Havendo desistência por parte do licitante, após o encerramento da reunião de abertura, se sujeitará 
este às penalidades nesta licitação; 

17.12. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em aceitação 
plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus termos o licitante 
que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades 
que o viciem. 

17.13. O Mei. (Microempreendedor Individual) é a modalidade de microempresa e é vedado impor restrições 
relativamente ao exercício de profissão ou participação em licitações, em função da sua respectiva natureza 
jurídica (LC 147/2014). 

17.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio com fundamento na Lei 
10.520/02, Lei federal 8.666/93, Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 007/2017e suas 
alteraçõese demais legislações aplicadas ao objeto da Licitação. 

17.15. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às orientações 
contidas no presente Pregão, poderão ser solicitados ao Município de Felício dos Santos, por escrito, por 
intermédio do Pregoeiro ou através do telefone (38)3527-9120 no horário de 07h00minàs11h00min e de 
12h30min ás 16h00min. 

17.16 - Integram o presente Edital: 

Anexo I –Termo de Referencia/ Especificação dos Serviços 

Anexo II - Modelo de proposta. 

Anexo III - Carta de credenciamento.  

Anexo IV - Declaração de inexistência de impedimento à habilitação. 

Anexo V - Declaração de preços 

Anexo VI - Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal 

Anexo VII - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
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Anexo VIII - Minuta de Contrato 

Anexo IX – Recibo de Retirada de Edital 

Anexo X - Modelo de Declaração de Atendimento ao Inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 

Anexo XI - Declaração de Disponibilidade 

 Felício dos Santos-MG, 11de Janeiro de 2018. 

 

Ricardo José Rocha 

Prefeito Municipal 

 

Nivaldo Alves Evangelista 

Pregoeiro Municipal 

 

Assessor Jurídico 
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ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente, a Locação de sistema integrado de Gestão em saúde e,consoante 

disposições contratuais. 

 

Locação de um sistema de gestão em saúde, software de saúde online, composto pelos módulos: 

Administração, Atendimento, TFD, Almoxarifado, Internação, Farmácia, E-SUS, Regulação, Vigilância 

em saúde, Autoatendimento, Planejamento, Gerenciamento, Laboratório, instalação nas unidades 

básica de saúde, aplicativo para ACS, capacitação para os servidores e suporte técnico especializado.  

 

1.2 DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

A informatização das Unidades Básicas de Saúde do País é uma obrigatoriedade imposta pelo 

Ministério da Saúde, a qual deve ser realizada impreterivelmente até o mês de dezembro de 2018, sob 

a pena de bloqueio dos recursos federais aos municípios que não informatizarem todas as suas UBSs. 

Assim sendo todas as unidades devem estar, até a referida data, totalmente informatizadas, com 

funcionamento totalmente eletrônico dos atendimentos realizados, bem como realizando o envio dos 

dados ao Ministério, o que remete a urgência do início da informatização. 

Salienta-se ademais que, conforme prevê o Ministério da Saúde, os municípios que não informatizarem 

suas unidades, até 2018, terão todos os seus recursos Federais Suspensos. Todavia aqueles que o 

fizerem terão apoio financeiro do Ministério para custeio da referida informatização. 

 

 

Com finalidade de manter informatizado e facilitar o controle e execução dos serviços públicos 

utilizados pela entidade, conforme especificação apresentada a seguir: 

 

REQUISITOS TÉCNICOS GERAIS DOS SISTEMAS 

 

- Desenvolvido com tecnologia WEB. 

- Possibilitar que seja acessado por qualquer um dos principais “browsers” do mercado. 

- Sistema gerenciador de banco de dados: MYSQL, e rodar no sistema operacional homologado pelo 

fabricante ou comunidade de desenvolvimento do produto em seu site oficial, com documentação 

técnica de acesso público, não sendo permitido o uso de artificio técnico como emuladores para 

simular sua execução. 

- Ser um aplicativo com característica de Multiusuário. 

- Ser desenvolvido em interface gráfica padronizada. 
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- Prover o controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas permitindo bloqueio de acesso 

depois de determinado número de tentativas de acesso inválidas, criptografia e expiração de senhas. 

- Registrar em arquivo de auditoria todas as tentativas bem-sucedidas de logon, bem como os 

respectivos logoff, registrando data, hora e o usuário. 

- Manter histórico dos acessos por usuário e por função, registrando a data, hora, o nome do usuário 

do sistema, operação, funcionalidade, registro que sofreu alteração, além das alterações que foram 

realizadas naquele registro. 

- Bloquear a gravação e exclusão de informações no caso de acessos simultâneos do mesmo login no 

sistema, mesmo a partir de computadores diferentes. 

- Permitir acesso de usuários autorizados a partir de qualquer conexão à internet, com seu respectivo 

login e senha. 

- Permitir restringir acesso de usuários determinados pela gestão, sendo possível seu acesso somente 

às estações de trabalho específicas, através da determinação dos MACs por usuário. 

- Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos em disco para 

posterior reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de páginas e o 

número de cópias a serem impressas, além de também permitir a seleção da impressora de rede 

desejada. 

- Permitir que os relatórios possam ser salvos no formato PDF, impossibilitando que o mesmo possa 

ser modificado. 

- Possuir atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso as informações atualizadas 

imediatamente após o termino da transação. 

- Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas e funcionalidade do produto. 

- Permitir identificação visual dos usuários do sistema através de imagens (foto). 

- Utilizar em todo o sistema o ano com quatro dígitos 

- Permitir personalização de relatórios com a identificação do Órgão. 

- Permitir consultar as tabelas do sistema, sem perda das informações já registradas na tela corrente e 

permitindo recuperar dados nela contidos para preenchimento automático de campos. Ex: Combo Box 

e List Box. 

- Integração nativa entre seus módulos e funções. 

- Utilizar a língua portuguesa para todas as comunicações do sistema aplicativo com os usuários. 

- Exibir mensagem de advertência ou mensagem de aviso de erro, informando ao usuário um 

determinado risco ao executar funções, e solicitando confirmação para dar prosseguimento a tarefa. 

- O aplicativo não deverá necessitar de nenhuma instalação adicional nas máquinas dos usuários, não 

sendo necessário nenhuma intervenção técnica para uso do mesmo, permitindo-se apenas de 

instalação de um software leitor para os arquivos no formato PDF, e um software para impressão 

direta. 

- A solução deve ser baseada no conceito de controle de transação, mantendo a integridade do banco 

de dados em quedas de energia e falhas, tanto de software quanto de hardware. 

- Permitir a realização de pesquisa fonética, pelo nome do paciente. 

- Possuir menus e telas específicos por área de utilização, somente com as rotinas que serão utilizadas: 

UPA, Laboratório e ESF. 

 

FUNCIONALIDADES GERAIS  
 

• O software deve ser integrado, com compartilhamento das mesmas informações em todos os 

módulos.  
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• Os módulos do software devem ter interface MDI (Multiple-Document Interface), 

possibilitando a exibição de mais de um formulário ao mesmo tempo, dentro da tela principal 

do módulo, facilitando a cópia de dados entre as mesmas. 

  
• Ao operador deverá ser permitida a escolha da senha pessoal no primeiro acesso do operador, 

pelo mesmo.  

• O software deverá fazer verificações em todos os cadastros para evitar cadastros semelhantes. 

• O software deve criticar as ações efetuadas pelo operador e os dados referentes às mesmas.  

 
Módulos do sistema e suas funcionalidades  

 

ADMINISTRAÇÃO (CONTROLE DE ACESSO, CADASTROS BÁSICOS, RELATÓRIOS E OPERAÇÕES) 

• Permitir o cadastro completo dos servidores efetivos e contratados da Secretaria de Saúde. 

• Permitir cadastrar os estabelecimentos de saúde da rede própria e suplementar do SUS. 

• Cadastro de usuários com suas respectivas senhas e perfil de direitos de acesso. 

• Permitir cadastrar as permissões e restrições dos usuários tanto por tela quanto por 

funcionalidade. 

• O software deverá apresentar uma ferramenta que permita ao administrador a unificação de 

todas as informações de operadores com mais de um cadastro.  

• Registro do “log” de erros dos usuários. 

• Auditoria, no mínimo, das seguintes informações de atividades dos usuários: data, hora, 

operação (inclusão, exclusão e alteração) e programas alterados, relação analítica e sintética. 

• Deve existir mecanismo de escolha da senha pelos novos usuários sem a interferência do 

pessoal de apoio.  

• Controle de acesso ao sistema configurável por perfil de usuários, que deverão possuir senhas 

individualizadas e de conhecimento somente dos mesmos. 

• Realizar o acesso ao ambiente através de senhas individuais que caracterizam o acesso 

individual e particular apenas aos módulos e funcionalidades cujo usuário tenha permissão de acesso. 

• Controle de autenticação e autorização de acesso às ações disponibilizadas pelo sistema por 

usuário e perfil de usuários. 

• Possibilitar a duplicação de permissões de um determinado usuário para outro de mesmo 

perfil. 

• Todas as ações de manipulação de dados, efetuadas pelos usuários sobre os registros deverão 

ser armazenados. 

• Criticar as ações efetuadas pelo usuário e os dados referentes a estas ações. 

• O sistema deverá possuir um correio eletrônico próprio com envio de mensagens entre os 

usuários do sistema anexando documentos.  

• Quando a mensagem for enviada a um outro usuário do sistema este quando abrir o sistema 

automaticamente um aviso de que ele tem uma mensagem. 

• Permitir que o usuário que recebeu a mensagem responde ou não a mesma. 

• A mensagem poderá ser enviada para mais de um usuário ao mesmo tempo.    
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• O sistema devera possibilitar todos os usuários cadastrados receberem uma mensagem 

coletiva. 

• Cadastrar os setores dentro de cada estabelecimento de saúde contendo a data de cadastro, 

número do departamento, número de pessoas cadastradas e descrição. 

• Cadastrar profissionais com os mesmos campos obrigatórios do CNES. 

• Realizar a alocação e distribuição dos profissionais de saúde dentro da organização de saúde e 

da rede assistencial. 

• Possibilitar utilizar a tabela de CBO para consulta e vinculação a profissionais. 

• Identificar os CBO’s dos profissionais da assistência. 

• Cadastro de países conforme tabela do IBGE. 

• Cadastro de municípios conforme tabela do IBGE. 

• Cadastro de bairros. 

• Cadastro de logradouros. 

• Cadastro de CEP. 

• Permitir a unificação de logradouros duplicados. 

• Permitir a unificação de bairros duplicados. 

• Cadastro de unidades de medida e seus tipos. 

• Cadastro de conselhos regionais. 

• Cadastro de feriados nacionais, estaduais e municipais. 

• Deverá ser utilizado o CID-10. 

• Unificar todas as informações de paciente com mais de um cadastro. 

• O Sistema não deve permitir o cadastro de usuários com o mesmo login. 

• Realizar a importação dos dados obrigatórios do CNES. 

• Realizar a importação dos dados obrigatórios do CADSUS.  

• Realizar a importação do SIGTAP. 

• Realizar a importação da PPI. 

• Disponibilizar vídeos de treinamentos para o usuário. 

• Permitir definir número de tentativas falhas de login para bloqueio do usuário. 

• Permitir controlar o tempo para troca de senha dos usuários. 

• Emitir relatório de profissionais por unidade de saúde com opções de filtro por departamento, 

unidade administrativa e profissionais que realizam atendimento na unidade. 

• Emitir relatório de funcionários com usuários semelhantes.  

• Ajuda contextualizada nas telas do sistema relativa aos campos e/ou ações. 

• Todos os relatórios do sistema deverão permitir exibição em tela, impressão em impressora 

laser, jato de tinta e matricial.  

• Todos os relatórios deverão permitir exportar em formato csv, pdf, txt, json, docx e xml. 

• Integridade referencial dos dados. 

• Os relatórios deverão conter em seu cabeçalho as informações:  

• Logotipo do Município. 

 

Linha título 1: Secretaria Municipal de Saúde de xxxxxxxxxxx 

Linha título 2: (DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL). 

Linha título 3: (DENOMINAÇÃO DO RELATÓRIO).  

Data e hora da emissão. 
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Código de referência. 

 

• Permitir alterar a senha de cada usuário dentro do cadastro do mesmo. 

• Permitir vincular um usuário a um tipo de atendimento, mudando assim o layout dos menus. 

 

ATENDIMENTO 

 

 

• Cadastrar pacientes com geração do número do prontuário realizando críticas às demais 

informações deste cadastro de acordo com o CADSUS e conforme portaria do Ministério da 

Saúde. 

• Permitir o cadastramento de todas as 10 (dez) digitais com a identificação de cada dedo de 

cada uma das mãos durante a internação do mesmo. Sem a necessidade de utilização de 

software externo ao sistema.  

• Permitir realizar a importação do CADSUS. 

• Permitir vincular o paciente cadastrado a uma área. 

• Permitir vincular o paciente cadastrado a uma micro área. 

• Permitir vincular o paciente cadastrado a um agente comunitário. 

• Permitir a vinculação de arquivos ao cadastro do paciente. 

• Visualizar o histórico do paciente. 

• Cadastramento biométrico de todos os dedos das duas mãos. 

• Permitir vincular imagens a um paciente cadastrado. 

• Vincular o número de prontuário do paciente gerado pelo sistema ao número de prontuário 

existente no serviço ou unidade de saúde, podendo pesquisar por qualquer um destes 

números. 

• Permitir o cadastramento de todas as 10 (dez) digitais com a identificação de cada dedo de 

cada uma das mãos (permitido através de sistema Windows form).  

• Localizar o cadastro do paciente a partir de qualquer um dos 10 (dez) dedos 

cadastrados(permitido através de sistema Windows form). 

• Compartilhamento eletrônico da informação - Os dados clínicos devem ser acessados a partir 

de qualquer estação de trabalho ou ponto de acesso devidamente autorizado. 

• Não será permitido o cadastro do mesmo paciente em duplicidade, considerando seus dados 

cadastrados. 

• Vincular o número do cadastro do paciente ao número do cartão nacional de saúde (CNS), 

permitindo a localização por ambos no mesmo campo. 

• Permitir através do endereço do paciente a localização da residência no Google-maps. 

• Emitir cartões de saúde (com código de barras) dos pacientes cadastrados, contendo: nome do 

paciente data de nascimento, nome da mãe, endereço, número do cartão ou, caso não exista, 

seu prontuário no sistema, e unidade de saúde em que o paciente está cadastrado. 

• Controla a geração de cartões, nos moldes definidos pelo SUS, para pacientes cadastrados e que 

pertençam ao Município, mantendo o controle da emissão de vias já emitidas. 

• Criar agenda para profissionais em dias úteis, por período definido, abrangendo ou não 

feriados, conforme critério previamente definido pelo usuário. 
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• Definir número de cancelamentos máximo para que o paciente entre na lista de bloqueados. 

• Replicar agenda para profissionais em dias úteis, por período definido, abrangendo ou não 

feriados, conforme critério previamente definido pelo usuário. 

• Criar agenda permitindo escolha de vagas por intervalo de horário fixo ou variado ou número 

de vagas. 

• Permitir a descentralização ou não do agendamento para as unidades de atendimento. 

• Definir e aplicar o intervalo mínimo de tempo para consultas agendadas do mesmo paciente 

numa mesma unidade. 

• Definir e aplicar o intervalo mínimo de tempo para consultas agendadas do mesmo paciente 

em unidades diferentes. 

• Definir e aplicar número de dias de carência para que o mesmo paciente possa agendar 

consulta na mesma especialidade/CBO. 

• Permitir emissão de carta ao paciente, no agendamento, quando o mesmo for bloqueado para 

realizar agendamento em razão do seu absenteísmo. 

• Permitir operações de bloqueio total do dia na agenda e bloqueio parcial por horário 

discriminando o motivo.  

• Emitir relatório de motivo de bloqueio da agenda. 

• Realizar transferência de agenda para um determinado paciente.  

• Realizar transferência de todas as agendas de um profissional encaixando os pacientes nas 

próximas vagas livres. 

• Realizar transferência de todas as agendas de um profissional para outra data possibilitando 

sua reversão. 

• Permitir emissão carta ao paciente com informações sobre a nova agenda, no momento da 

transferência. 

• Registrar informações de atendimento de profissionais de saúde, contemplando pelo menos as 

seguintes informações: anamnese, história pregressa individual, exame físico, peso, altura, 

diagnóstico ou hipótese diagnóstica através de consulta codificada ou descritiva do CID. 

• Registrar data, hora e profissional que realizou o acolhimento.  

• Permite definir status padrão para o inicio de um atendimento. 

• Registrar informações e dados da pré-consulta e acolhimento feitos pelos enfermeiros. 

• Recepcionar vários pacientes, de uma só vez ou individualmente. 

• Cancelar de uma só vez ou individualmente, das recepções realizadas. 

• Reativação de recepções canceladas. 

• Registrar antecipadamente as recepções dos agendamentos de uma só vez. 

• Encaminhar solicitações de consultas ou exames para serviço terceirizado. 

• Agendar solicitações de consultas ou exames para serviço terceirizado.  

• Solicitar exames de rotina definidos com de “urgência” pela unidade ou serviço de saúde. 

• Solicitar exames especializados definidos com de “urgência” pela unidade ou serviço de saúde. 

• Solicitar procedimentos de MAC segundo modelo exigido do Ministério da Saúde. 

• Realizar pesquisa fonética ou similar. 

• Vincular um paciente à unidade de atendimento de referência ou serviço de saúde. 

• Gerar fila de espera para atendimento e permitir consulta a ela por parte do profissional. 

• Permitir o acolhimento a partir da fila de espera. 
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• Permitir o atendimento a partir da fila de espera. 

• Registrar procedimentos, seguindo todas as regras e consistências definidas no SIA-SUS. 

• Disponibilizar tabelas compatíveis com o CBO para o cadastro de especialidades. 

• Registrar procedimentos coletivos de BPA consolidado, seguindo consistências exigidas pelo 

SUS. 

• Vincular paciente aos grupos de atenção à saúde ou de atendimento. 

• Alertar o usuário quando o paciente for de outra unidade PSF de referência. 

• Verificar, automaticamente, na inclusão de novos pacientes, cadastros com dados semelhantes. 

• Permitir localizar o paciente através de dados como: número do cadastro, nome, data de 

nascimento, nome da mãe, nome do pai, prontuário, rua, bairro, número da família, telefone 

fixo, telefone celular, número do cartão nacional de saúde. 

• Pesquisa ao prontuário do paciente com seus atendimentos realizados numa determinada data 

ou por número de atendimentos.  

• Permitir o cadastro de leitos com ala, quarto, número do leito e status em um estabelecimento 

para o controle de internação. 

• Permitir o registro da internação informando paciente, local, leito, data, hora, profissional 

responsável, acompanhante, CID-10, número da AIH, tipo de AIH, modalidade de AIH. 

• Permitir o lançamento de procedimentos durante o período de internação informando o 

profissional responsável. 

• Permitir a transferência entre leitos do paciente internado. 

• Permitir o bloqueio o desbloqueio de leitos cadastrados. 

• Permitir o registro de agendamento de cirurgias informando o paciente, local, data/hora de 

início, data/hora prevista para o fim, profissionais envolvidos, procedimentos a serem 

realizados e materiais gastos. 

• Emitir relatório dos procedimentos realizados versus especialidade, contendo: CBO, código e 

descrição do procedimento, período, paciente, data/hora do atendimento e total. Podendo 

realizar filtros por no mínimo data de atendimento, sexo do paciente, faixa etária, CBO, 

estabelecimento executante, profissional e procedimento. 

• Emitir relatório de fluxo de atendimento de urgência/eletivo, contendo as seguintes 

informações: nomes dos pacientes, estabelecimento, nome do profissional, tipo de 

atendimento, cidade de origem do paciente e faixa etária. 

• Emitir relatório de todos os procedimentos lançados por estabelecimento, contendo as 

seguintes informações: unidade de saúde, nome do profissional, período de atendimento, nome 

do paciente, procedimento, descrição. 

• Emitir relatório quantitativo de atendimentos realizados por especialidade, faixa etária e sexo, 

dentro de um período determinado. 

• Emitir relatório de consultas agendadas para profissionais das unidades de saúde, contendo as 

seguintes informações: nomes dos profissionais e quantidade de consultas agendadas para os 

mesmos. 

• Emitir relatório de atendimento espontâneo e de atendimentos agendados contemplando no 

mínimo: paciente, estabelecimento, estabelecimento executante, status, data de atendimento, 

data de agendamento. 
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• Emitir relatório de atendimentos realizados pelo profissional por unidade, por período 

especificado, procedimento e município, contendo as seguintes informações: Período, código 

do CBO, nome do profissional, procedimento realizado, data de atendimento e paciente. 

• Emitir relatório de CID por estabelecimento, contendo as seguintes informações: nome da 

unidade de atendimento, município, código do CID, descrição do CID e quantidade. 

• Emitir relatório de todos os pacientes agendados e vagas disponíveis da agenda de consulta 

por profissional, estabelecimento e procedimento contendo as seguintes informações: unidade 

de atendimento, nome do profissional, CBO, data, hora, nome do paciente. 

• Lançar procedimentos na boca e dentes através de odontograma digital gráfico. 

• Identificar, vincular e visualizar os símbolos gráficos a procedimentos odontológicos.  
 

• Alertar caso o procedimento informado já tenha sido lançado no mesmo atendimento. 
 

• Realizar validação de sexo e idade no lançamento do procedimento de acordo com a tabela 
SIGTAP. 

 
• Realizar consistência de procedimentos que podem ser lançados por CBO. 

 
• Permitir informar a classificação de risco indicada ao paciente no momento do atendimento. 

 
• Permitir emitir a ficha de classificação de risco. 

 
• Permitir informar se o tratamento odontológico realizado no paciente foi concluído. 

 
• Permitir o cadastro de capítulos de CID. 

 
• Permitir o registro da escala de plantões no estabelecimento informando o local, profissional, 

data/hora de início e data/hora de termino do plantão. 
 

• Prontuário Eletrônico 
 

• Possuir tela de prontuário eletrônico onde o médico visualiza inicialmente todos os pacientes 
que estão na sua lista de espera. 

• Ter no grid inicial intervalo de data inicial e final para consulta verificar, mais deleção de 
pesquisar para data de agendamento e data de atendimento. 

• Possuir número da ficha de atendimento, nome do profissional atendente, estabelecimento de 
saúde, nome do paciente, data de agendamento, hora do agendamento data do atendimento e 
hora do atendimento, status do atendimento e motivo. 

• Possibilitar ordenar o grid da tela por ordem de ficha, profissional responsável, posto de saúde, 
paciente data e hora de agendamento, data e hora de atendimento, status e classificação de 
risco.  

• Possuir seleção por status agendado, cancelado, bloqueado, atendido, não compareceu, 
recepcionado, autorizado e triagem. 

• Ao clicar para abrir o atendimento a tela do prontuário deverá ter os dados do paciente, data e 
hora da anamnese, especialidade que o paciente está sendo atendido, o nome do paciente.  

• Para cada tipo de especialidade o sistema deverá permitir a criação de um questionário 
dinâmico. 

• O administrador do sistema poderá criar questões com tipos de respostas diferentes. 
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• O administrador criara a questão cuja resposta será uma data, um valor válido, um campo 
aberto, uma resposta sim/não ou valor numérico sem a necessidade da intervenção dos 
desenvolvedores. 

• Ao abrir para responder este questionário o sistema mostrará as questões com suas 
características. 

• A tela de prontuário deverá possuir a idade, o sexo do paciente. 
• O profissional deverá informar a pressão arterial sistólica e diastólica se esta informação já não 

tiver sido lançada no atendimento. 
• O profissional deverá informar a saturação, frequência cardíaca temperatura, peso, altura, IMC 

glicemia capilar, se gestante sim/não, 
• No caso de ser mulher data da última menstruação, circunferência abdominal. 
• Deverá conter o campo de observação da triagem que deverá vir do lançamento da triagem. 
• Deverá conter o campo de anamnese e justificativa. 
• Deverá possuir uma aba de atalho para registrar os procedimentos realizados e a serem 

realizados. 
• Deverá ter a aba de receituário onde o profissional vai lançar os medicamentos receitados para 

fora da unidade e os para administração na unidade. 
• Devera possuir aba com a foto do paciente 
• Devera possuir com o programa de saúde e a data de inserção do paciente no programa. 
• Devera possuir uma aba para consulta dos exames laboratoriais realizados pelo paciente e a 

data de cada exame. 
• Possibilitar emitir da mesma tela, o atestado médico, o receituário, informações básicas, o 

prontuário, a guia de referência e a guia de gestante.  
• Permitir a criação dos arquivos para faturamento, faturamento consolidado, arquivo de BPA, 

arquivo de RAAS 
• Possuir rotinas para autoatendimento nas unidades contendo: 
• Tela para geração de senhas aos pacientes 
• Permitir a emissão de senhas para atendimento 
• Permitir configurar os tipos e nomes dos atendimentos / especialidades 
• Criar lista das senhas geradas para recepção classificadas por atendimento prioritário ou 

normal 
• Permitir que a recepcionista chame próxima senha, de acordo com a classificação prioritária. 

Deverá aparecer no painel o número da senha e o número do guichê de atendimento. 
• Na recepção, permitir vincular o número da senha ao paciente recepcionado, à especialidade e 

ao médico que fará o atendimento 
• Após recepção, a chamada deverá ser pelo nome do paciente e não pelo número da senha. 
• Após recepção, permitir, quando necessário, chamar o paciente no painel para triagem. 
• Permitir ao médico informar o número do consultório que se encontra. 
• Listar ao médico a fila para atendimento 
• Permitir ao médico, a partir do prontuário, chamar o paciente da fila 
• Exibir no painel o nome do paciente e o consultório que deverá comparecer. 
• Permitir utilizar o Painel em estabelecimentos diferentes.  
• O painel deverá falar o nome do paciente chamado. 
• Possuir tela de atendimento diferenciado para atendimentos em Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) 
• O sistema deverá calcular as informações lançadas na triagem e sugerir a classificação de risco 

do mesmo. 
• Possui um prontuário eletrônico diferenciado para atendimento na UPA. 
• Permitir cadastrar senhas para pacientes. 
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• Permitir o acompanhamento da curva de crescimento infantil, conforme as normas da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) através de gráficos contendo: peso para a idade, estatura 

para a idade, IMC para a idade e o perímetro cefálico para a idade.  

• Permitir emitir as APAC'S autorizadas/liberadas de uma só vez. 

 

PAINEL DE CHAMADOS 

 
• Permitir cadastrar serviços por setor e por unidade para geração de senhas de atendimento.  

• Permitir cadastrar ponto de atendimento que será exibido no monitor.  

• Permitir cadastrar níveis de atendimento diferenciado de acordo com a legislação.  

• Permitir a geração de senhas independentes por nível de atendimento.  

• Permitir ao operador escolher os serviços e as prioridades para iniciar o atendimento.  

• Permitir ao operador efetuar a chamada das senhas que aguardam por atendimento de acordo 

com os filtros escolhidos para serviço e prioridade.  

• Emitir um relatório com o tempo de cada etapa do atendimento da senha.  

• Permitir ao operador chamar a mesma senha várias vezes desde que o atendimento não tenha 

sido iniciado.  

• Permitir ao operador remover uma senha da fila de espera.  

• Permitir emitir sinal sonoro a critério do administrador quando a senha for chamada por um 

ponto de atendimento.  

• Permitir exibir as três últimas senhas chamadas, com pelo menos as seguintes informações: 

senhas (em ordem decrescente), local do atendimento e serviço.  

• Permitir a emissão de comprovante com senha gerada, após a seleção das opções (serviço e 

nível de atendimento) através do toque de mão na tela.  

 

ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) 

 

• Registrar visitas realizadas pelos agentes comunitários de saúde. 
 

• Registrar a ficha SSA2 e PMA2, contemplando todas as informações necessárias ao SIAB e 
consistindo os campos conforme SIAB. 

 
• Cadastrar micro áreas conforme SIAB. 

 
• Cadastrar segmentos conforme SIAB. 

 
• Cadastrar família conforme SIAB. 

 
• Cadastrar as áreas conforme SIAB. 

 
• Permitir o cadastro das equipes na ESF. 

 
• Permitir o cadastro de risco da família. 
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• Permitir o cadastro de programas de saúde. 
 

• Permitir o cadastro de programas sociais. 
 

• Permitir o cadastro de recursos do NASF. 
 

• Permitir o cadastro de grupos terapêuticos. 
 

• Permitir o lançamento do cronograma de ações da saúde informando o grupo terapêutico, 
período, público alvo, tipo de ação, carga horária, número de vagas, profissional e recursos a 
serem utilizados. 

 
• Permitir o cadastro de membros das equipes na ESF. 

 
• Permitir o agrupamento dos membros das famílias conforme a ficha A. 

 
• Emitir relatório do SSA2. 

 
• Emitir relatório do PMA2. 

 
• Emitir relatório do PMA2-C. 

 
• Cadastro da área de abrangência da unidade de saúde contemplando, no mínimo, as seguintes 

informações: bairro e logradouro (lado / numeração inicial e final). 
 

• Possuir as seguintes rotinas/fichas para lançamento das informações, e posterior envio ao E-
SUS: 

 
• Atividade Coletiva 
• Atendimento Individual 
• Cadastro Domiciliar 
• Cadastro Individual 
• Equipe/Área 
• Visita Domiciliar 
• Odontológico 
• Procedimentos 
• Marcadores de Consumo Alimentar 

 

 

APLICATIVO MÓVEL ACS 

 

• Aplicativo desenvolvido em plataforma híbrida, podendo ser executado em Android, IOS ou 

outro sistema operacional mobile. 

• Acessível online e off-line, neste último caso o descarregamento das informações será feita 

quando conectado a rede de dados (internet). 

• Acesso através de login e senha do Agente Comunitário de Saúde. 

• Possibilitar o cadastro domiciliar. 

• Possibilitar os registros das visitas domiciliares conforme padrão E-SUS. 
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• Possibilitar a criação de rotas previamente estabelecidas. 

• Possuir integração com Google maps para registro e acompanhamento das rotas, identificação 

dos logradouros e domicílios. 

• Permitir iniciar e finalizar a visita, com o respectivo registro do tempo inicial e final. 

• Permitir ao gestor certificar, através das coordenadas geográficas (latitude e longitude) 

certificar-se das visitas realizadas por domicílio. 

• Permitir ao gestor acompanhar a evolução das visitas através das informações de duração das 

visitas e localização. 

 

FATURAMENTO 

 

 
• Possibilitar o cadastramento de novos procedimentos adicionais aos da tabela SUS vinculados 

ou não aos mesmos e suas relações e consistências, podendo este ser bloqueado ou 
desbloqueado a qualquer momento, dependendo da necessidade. 

 
• Gerar BPA (PAB e/ou MAC) a serem importados pelo SIA-SUS, conforme portarias do 

Ministério da Saúde. 
 

• Gerar o BPA consolidado e individualizado. 
 

• Gerar o arquivo de atendimentos para importação no RAAS. 
 

• Permitir atualização e utilização da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS 
(SIGTAP). 

 
• Reapresentar a produção conforme portaria específica do Ministério da Saúde. 

 
• Importar o BPA do programa BPA magnético para conferencia dos procedimentos 

encaminhados e realizados por serviço terceirizado. 
 

• Gerar BPA incluindo a produção dos prestadores. 
 

• Emitir relatório de acompanhamento dos serviços produzidos conforme SIA-SUS, contendo: 
tipo de registro do BPA, competência, grupo, subgrupo, forma de organização, procedimento, 
valor e quantidade. 

 
• Emitir relatório de acompanhamento da produção contemplando em sua linha de detalhe, pelo 

menos, as seguintes informações: Tipo de registro do BPA, competência, CBO, grupo, subgrupo, 
forma de organização, procedimento, valor e quantidade.  

 
• Emitir relatório de produção ambulatorial, de modo gráfico, facultando à operação a escolha do 

tipo de gráfico (pizza/barra). 
 

• Emitir relatório de acompanhamento da produção do TFD contemplando em sua linha de 
detalhe, pelo menos, as seguintes informações: data, paciente, sexo, idade, código IBGE, 
quantidade valor unitário e total.  
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ALMOXARIFADO E FARMÁCIA 

 

• Permitir o cadastro e a caracterização dos produtos (princípio ativo, forma de apresentação, 
peso liquido, peso bruto, lista pertencente de medicamentos da ANVISA, código HORUS). 

• Permitir o cadastro de grupo de produtos. 
• Permitir o cadastro de subgrupo de produtos. 

 
• Permitir movimentação de estoque entre todas as farmácias. 

 
• Controlar a dispensação de medicamentos, sugerindo ao usuário, os lotes com datas de 

vencimento mais próximas. 
 

• Possibilitar a realização do inventário periódico.  
 

• Registrar as prescrições e dispensações dos medicamentos. 
 

• Registrar devoluções de empréstimo, entre os setores, de produtos ao estoque. 
 

• Permitir informar o valor total na nota fiscal durante o lançamento de produtos e informar se o 
valor lançado é igual ao valor da nota. 

 
• Permitir a vinculação do peso do paciente, em quilos, aos princípios ativos que necessitam 

dessa informação na dispensação. 
 

• Permitir o aproveitamento automático de posologias já utilizadas. 
 

• Permitir a delimitação dos princípios ativos que as especialidades / CBO`s poderão prescrever. 
 

• Registrar as observações sobre cada prescrição. 
 

• Registrar as recomendações para cada princípio ativo prescrito. 
 

• Permitir o cadastro e a caracterização das interações medicamentosas (substância 1, 
substância 2, efeito, risco e precaução). 

 
• Alertar quando houver prescrição onde ocorrer interação medicamentosa entre os princípios 

ativos, informando seus detalhes como efeito, risco e precaução. 
 

• Permitir a impressão da receita, com dados do paciente, profissional responsável, 
medicamentos prescritos, posologia, orientações e estabelecimento. 

 
• Permitir a emissão de receita para medicamentos de controle especial. 

 
• Permitir a emissão de relatório de medicamentos prescritos ao paciente em observação. 

 
• Permitir o cadastro e a caracterização do princípio ativo (via de administração, forma 

farmacêutica, substância química). 
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• Registrar prescrição após atendimento realizado. 

 
• Permitir e aplicar a definição de períodos para dispensação do mesmo princípio ativo para o 

mesmo paciente. 
 

• Calcular automaticamente, baseado na posologia, a data prevista para a próxima dispensação 
de medicamentos específicos (insulinas). 

 
• Exibir as dispensações anteriores apresentando local, data, produto e a quantidade retirada. 

 
• Cadastrar fornecedores. 

 
• Cadastrar grupo de fornecedores. 

 
• Permitir o cadastro de almoxarifados. 

 
• Permitir informar o farmacêutico responsável pelo almoxarifado. 

 
• Permitir vincular o almoxarifado a um ou mais grupos de medicamentos. 

 
• Informar quando o estoque atingir os níveis configurados para estoque mínimo e de segurança. 

 
• Registrar doações, perdas, empréstimos e devoluções. 

 
• Registrar na saída de medicamentos a peso total da perda. 

 
• Possibilitar ao almoxarifado atender aos pedidos de produtos feitos pelas unidades da atenção 

primária. 
 

• Permitir a parametrização e aplicação níveis de estoque mínimo, máximo e de segurança. 
 

• Consultar o estoque de medicamentos pela unidade ou serviço de saúde de acordo com as 
devidas restrições de acesso. 

 
• Emitir relatório de medicamentos por data de vencimento, exibindo dados do medicamento, 

lote, quantidade e data de vencimento. 
 

• Emitir relatório de consumo por unidade de saúde ou serviço de saúde. 
 

• Emitir relatório de medicamentos ou produtos que ultrapassaram os níveis de estoque 
mínimo, máximo e de segurança. 

 
• Emitir relatório de retirada de medicamentos, contendo as seguintes informações: nome do 

paciente, medicamentos e quantidade retirada. 
 

• Emitir relatório de medicamentos dispensados por unidade de saúde, contendo as seguintes 
informações: lote, validade, quantidade, valor unitário e total de pacientes atendidos.  

 
• Gerar arquivo XML-QUALIFAR-SUS de entradas e saídas do estoque. 
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• Emitir o livro de registro específico. 

 
• Gerar arquivo para integração com SIGAF 
• Emitir recibo para remédios conseguidos via processo judicial.  

 

 

SADT (SERVIÇO APOIO, DIAGNÓSTICO E TERAPIA) 

 

• Definir os exames que serão realizados por laboratório. 
 

• Cadastrar e caracterizar os exames (nome, sigla, rotina ou especializado, contendo um ou mais 
procedimentos da tabela SUS, Sexo aplicável, carência, amostra, sigla, preparo, recipiente, 
procedimento Correspondente da tabela SUS e bancada). 

 
• Cadastrar equipamentos do laboratório, método, unidade de medida, formas de coleta e valor 

de referência. 
 

• Permitir o cadastro de observações padrão para exames. 
 

• Possuir tela de lançamento de exames onde os profissionais do laboratório visualizarão 
inicialmente todos os pacientes que estão na sua lista de espera. 

• Ter no grid inicial intervalo de data inicial e final para consultar, possuir seleção de pesquisar 
para data de agendamento e data de atendimento. 

• Possuir número da ficha de atendimento, nome do paciente, data de agendamento, hora do 
agendamento, data da entrega e hora da entrega, status, estabelecimento solicitante e data da 
coleta. 

• Possibilitar ordenar o grid da tela por ordem de ficha, paciente, data e hora de agendamento, 
data e hora da entrega e data da coleta.  

• Ao clicar para abrir o lançamento de exames a tela do lançamento de exames deverá ter os 
dados do paciente, data e hora do agendamento, o nome do paciente, o médico solicitante o 
laboratório prestador que vai fazer os exames, o profissional que vai liberar os exames com 
senha que permita a liberação dos exames.  

• Deverá possuir data, hora e usuário que imprimiu o 
exame.                                                                                      

 
• Permitir o cadastro das máscaras de exames. 

 
• Permite o cadastro de protocolos de exames vinculando um ou mais exames a um protocolo. 

 
• Permite o agendamento de protocolos de exames. 

 
• Permitir o cadastro de geladeiras. 

 
• Permite o registro de manutenções feitas na geladeira informando data, tipo de manutenção e 

descrição. 
 

• Permitir criar um cronograma de utilização das geladeiras. 
 



 

Página 33 de 59 

• Permitir o cadastro de faixas etárias. 
 

• Permitir informar data e hora da coleta de material para exames. 
 

• Calcular a data prevista para entrega dos exames de acordo com definições do laboratório. 
 

• Permitir a criação de postos de coleta. 
• Imprimir etiquetas para identificação dos recipientes de cada paciente, com respectivo código 

de barras quando houver leitura automática do equipamento analisador. 
 

• Agendar ou solicitar exames para prestadores terceirizados. 
 

• Permitir delimitar os exames da solicitação por especialidade / CBO. 
 

• Agendar exames pelo serviço ou unidade da atenção primária. 
 

• Agrupar os pedidos de exames de vários médicos para um único paciente, possibilitando única 
coleta e única análise quando exames iguais, e emissão dos laudos distintos por médico. 

 
• Imprimir os resultados de exames nas unidades que as solicitaram e/ou pelos postos de coleta. 

 
• Imprimir de mapas de trabalho por bancada e/ou por paciente e/ou por exame de acordo com 

a definição do laboratório. 
 

•  Permitir ao usuário criar moldes de resultados de exames de acordo com a exigência do 
laboratório. 

 
• Criar fichas de solicitação com os preparos dos exames processados na unidade ou serviço de 

saúde. 
•  Permitir a recepção, digitação, liberação e impressão dos resultados dos exames 

individualmente e em lote. 
 

• Permitir a criação de grupos de exames através da vinculação de todos os exames de uma 
unidade ou serviço de saúde dentro de uma única agenda. 

 
• Permitir a criação de agenda para grupo de exames. 

 
• Permitir a criação e aplicação de cotas de agendamentos por dia, horário, podendo utilizar 

mais de uma vaga no agendamento, para grupos de exames. 
 

• Permitir a criação e aplicação de cotas de agendamentos por horário, podendo utilizar mais de 
uma vaga no agendamento, para grupos de exames. 

 
• Permite a localização automática de vagas sequenciais para agendamento de exames 

realizados no mesmo local, de uma mesma solicitação. 
 

• Registrar problemas ocorridos na coleta e com a amostra dos exames. 
 

• Permitir o cadastro de exames dependentes. 
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• Realizar cálculos derivados a partir de valores registrados de outros exames. 
 

• Imprimir o valor de referência conforme perfil do paciente. 
 

• Permitir o interfaceamento dos analisadores do laboratório com o sistema. 
 

• Permitir consulta do histórico de exames do paciente no momento do lançamento de 
resultados. 

 
• Alertar no momento da digitação dos resultados os valores lançados por exame que estejam 

fora dos valores de referência através de coloração específica no grid e pop-up com mensagem 
de alerta. 

 
• Solicitar autorização do bioquímico na confirmação dos exames críticos / fora do intervalo dos 

valores de referência. 
 

• Permitir na liberação de exames pelo bioquímico, que os lançamentos dos exames sejam 
listados em tela com cores definindo seu status. 

 
• Permitir que os resultados dos exames possam ser alterados por outro bioquímico, registrando 

no laudo, o nome do bioquímico que realizou a alteração por exame. 
 

• Permitir a impressão de laudos em caráter de urgência, mesmo sem a liberação pelo 
bioquímico, contendo mensagem específica de que o documento foi impresso sem a devida 
liberação, em caráter de urgência. 

 
 

• Possibilitar ao paciente imprimir o resultado do seu exame liberado através de acesso à página 
específica na internet com criação de login e senha de segurança específicos por usuário. 

 
• Possibilitar imprimir cartão para entrega ao paciente, contendo os dados de acesso do usuário 

para impressão dos laudos, bem como o link de acesso ao sistema. 
 

• Emitir relatório do quantitativo de exames solicitados por profissional, unidade ou serviço de 
saúde num determinado período. 

 
• Emitir relatório do quantitativo do valor de exames liberados por unidade ou serviço de saúde. 

 
• Emitir relatório de exames agendados em que o paciente não compareceu na unidade ou 

serviço de saúde. 
 

• Emitir relatório de exames realizados por unidade ou serviço que o solicitou. 
 
 

• O sistema deverá permitir a criação de laudos específicos e dinâmicos para cada exame como 
raio-x, ultrassonografia, etc.  

 
• Para cada tipo de exame o sistema deverá permitir a criação de um questionário dinâmico. 
• O administrador do sistema poderá criar questões com tipos de respostas diferentes. 
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• O administrador criará a questão cuja resposta será uma data, um valor válido, um campo 
aberto, uma resposta sim/não ou valor numérico sem a necessidade da intervenção dos 
desenvolvedores. 

• Ao abrir para responder este questionário o sistema mostrará as questões com suas 
características. 

• O sistema deverá permitir a impressão destes laudos criados e respondidos dentro do sistema.  
 
 

SERVIÇO DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA 

 

• Permitir aos usuários de outros municípios pactuados, conforme definição da regionalização e 
suas regras pré-estabelecidas, recursos para cadastrar pacientes via internet e sem a 
necessidade de interferência do prestador. 

 
• Permitir aos usuários de outros municípios pactuados, conforme definição da regionalização e 

suas regras pré-estabelecidas, recursos para agendar consultas e exames via internet e sem a 
necessidade de interferência do prestador.  

 
• Controlar os tetos físicos e financeiros conforme PPI debitando o procedimento de forma 

automática. 
 

•  Restringir agendamentos entre unidades e serviços de saúde. 
 

•  Controlar os tetos financeiros da PPI por grupo, subgrupo e forma de organização. 
 

• Permitir localizar o paciente através da leitura biométrica, junto com as solicitações de 
procedimentos vinculadas a ele (permitido através de sistema Windows form). 

 
• Permitir consulta ao extrato de execução da PPI, por competência, podendo consultar saldos 

físicos e financeiros. 
 

• Controlar os encaminhamentos do TFD. 
 

•  Visualizar informações da demanda reprimida do TFD. 
 

• Controlar a demanda reprimida por especialidade para as agendas da unidade ou serviço de 
saúde. 

 
•  Cadastrar serviços terceirizados, controlando os tetos financeiros por grupos de 

procedimentos contratados. 
 

• Realizar o controle dos tetos físicos da PPI, por mês, ano, procedimento e CBO. 
 

•  Cadastrar a documentação obrigatória na realização de procedimentos, organizada por 
subgrupo, formas de organização e procedimento. 

 
•  Cadastrar juntas médicas autorizadoras, vinculando-as aos profissionais responsáveis. 
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• Permitir a criação de agenda centralizada para acesso das diversas unidades e serviços de 
saúde dos profissionais. 

 
•  Bloquear e desbloquear agendas da unidade ou serviço de saúde de uma só vez, dos 

profissionais das diversas unidades de saúde consistindo em os motivos de bloqueio e tipo de 
agendamento. 

 
•  Permitir controlar ou não a demanda reprimida para atendimentos. 

 
•  Permite a avaliação e a resolução das demandas reprimidas internas 

 
• Controlar a demanda reprimida por especialidade nas agendas centralizadas. 
• Realizar o controle de absenteísmo para consultas e exames nas unidades ou serviços de 

saúde. 
 

•  Definir e aplicar parâmetro sobre quais unidades deverão participar do controle de 
absenteísmo. 

 
• Bloquear agendamento do paciente que não compareceu para a realização de consultas ou 

exames em quantidade definida pela SMS. 
 

•  Distribuir e controlar cotas das unidades ou serviços de saúde para agendamento de 
procedimentos. 

 
•  Consultar o instrumento de registro do procedimento.  

 
• Realizar o controle dos contratos conforme valores na tabela unificada ou por valores 

definidos nos contratos dos prestadores com a SMS. 
 

•  Realizar a conferência de exames e consultas encaminhados aos prestadores de serviços 
complementares. 

 
•  Poder definir qualquer procedimento como especial conforme o serviço de regulação exigir. 

 
•  Consultar as solicitações de procedimentos de alto custo e especiais.  
• Permitir o cadastro de documentos. 

 
•  Registrar documentação exigida na realização do procedimento. 

 
•  Realizar a avaliação, autorização e liberação dos procedimentos de alto custo e especiais. 

 
•  Identifica os pacientes com agendamentos bloqueados por absenteísmo e permitir 

desbloqueá-los. 
 

•  Indicar nível de tolerância para o paciente faltoso (absenteísmo) conforme quantidade de 
faltas num período selecionado. 

• Visualizar a relação de pacientes agendados por agenda centralizada. 
 

•  Emitir relatório do quantitativo de atendimentos num determinado período por município de 
origem. 
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•  Emitir relatório de relação de prestadores contratados com saldo contratual por grupo de 

procedimento. 
 

•  Emitir relatório, por unidade solicitante, do quantitativo de consultas pactuadas, utilizadas e 
saldo disponível. 

 
•  Emitir relatório de procedimentos agendados por unidade solicitante por período. 

 
•  Emitir relatório de agendamentos por município de origem, data e período. 

 
• Emitir relatório de documentação pendente para realização do procedimento. 

 
• Emitir relatório de procedimentos realizados por data, especialidade, município de origem e 

período.  
 

• Emitir relatório de produtividades de funcionários que trabalham na marcação de consultas e 
exames contemplando no mínimo o período e o status da marcação. 

 
• Definir motivos de agendamento, remanejamento de agenda, bloqueio de agenda e 

cancelamento de agendamento. 
 

 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 
• Permitir a ampliação da lista de CID-10 de notificação compulsória de acordo com a 

necessidade do município. 
 

• Cadastro de grupos de atendimento, correspondentes aos grupos do Ministério e/ou de acordo 
com a necessidade do Município. 

 
• Cadastrar as hipóteses/diagnósticos de cada atendimento do paciente. 

 
•  Localizar o paciente através da leitura biométrica (permitido através de sistema Windows 

form), 
 

• Criar esquemas vacinais, possibilitando atender o calendário do Ministério da Saúde, estado e 
do município. 

 
•  Cadastrar as equivalências de imunobiológicos. 

 
•  Cadastrar imunobiológicos. 

 
• Cadastrar geladeiras. 

 
• Controlar os atendimentos realizados para a administração de vacinas. 

 
•  Controlar os imunobiológicos especiais. 
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• Permitir o lançamento do diário de coproscopia. 
 

• Permitir o cadastro de vetores. 
 

• Permitir o cadastro de tipos de atividades. 
 

• Permitir o cadastro de motivos de ocorrência. 
 

• Permitir o cadastro de instrumentos normativos. 
 

• Permitir o cadastro de distritos sanitários. 
 

•  Registrar o consumo de imunobiológicos administrados por paciente, profissional e unidade.  
 

• Emitir o cartão espelho. 
 

• Realizar busca ativa dos pacientes com cartão de vacina atrasados. 
 

• Realizar o controle da caixa térmica com programação de utilização dos imunobiológicos. 
 

• Controlar as geladeiras com registro das variações de temperatura, limpezas e falhas. 
 

• Emitir relatório de paciente sem cartão de vacina em dia, por unidade de saúde, com nome e 
endereço e possibilitar emissão de carta aos mesmos. 

 
• Controlar as vacinas em dia e as vacinas em atraso, possibilitando a criação de campanhas e a 

emissão de convocações para a participação destas. 
 

• Informar, automaticamente, ao usuário que o CID lançado no diagnóstico é de Notificação 
Compulsória. 

 
• Emitir relatórios de informações dos pacientes que tiveram CID de Notificação Compulsória 

diagnosticado. 
 

• Cadastro de estabelecimentos para efeito de fiscalização contemplando. Ponto estratégico, 
denominação social, razão social, CNPJ, endereço, área de atuação, natureza, tipo e 
especialidade. 

 
• Cadastro de ocorrências por estabelecimento. 

 
• Registro de processos e juntas de julgamento. 

 
• Cadastros de naturezas, tipos de vigilâncias, especialidades e áreas. 

 
• Cadastro de Denúncias contendo informações do reclamante e do estabelecimento denunciado. 

 
• Emissão de alvará sanitário e de localização conforme moldes do município. 

 
• Relatório de ocorrência por natureza. 
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• Emitir relatório e gráfico de visitas contemplando a área, natureza e especialidade. 
 

• Emitir relatório de ocorrências contemplando no mínimo: o período, ponto estratégico e 
motivos. 

 
• Registro do boletim diário de visitas. 

 
• Emitir o relatório do boletim de visitas. 
• Permitir cadastrar senhas para estabelecimentos.  
• Possuir modulo de Zoonoses. 
• Permitir cadastrar animais dentro da Zoonoses. 
• Permitir registrar ocorrências contra animais. 
• Permitir localizar o usuário através da leitura biométrica, junto com os imunobiológicos que 

deverão ser administrados de acordo com o esquema vacinal adequado ao usuário.  
• Quando do lançamento do CID de notificação compulsória, informar automaticamente aos 

operadores do perfil de vigilância em saúde dos dados dopaciente. 
• Possuir estrutura compatível com o CNAE Cadastro Nacional de AtividadeEconômica. 
•  Permitir a emissão de relatório de estabelecimentos por status de Alvarás Sanitários. 
• Permitir o cadastramento e monitoramento de todos os poços e cisternas existentes em zona 

urbana e rural. 
• Permitir realizar o controle da caixa térmica com programação de utilização 

dosimunobiológicos. 
 

 

TFD (SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) 

•  Permitir a parametrização dos procedimentos pactuados com cada município para o TFD, de 
acordo com a PPI. 

 
• Cadastrar e identificar o acompanhante do paciente. 

 
•  Emitir recibo de ajuda financeira fornecida ao paciente e acompanhante. 

 
•  Cadastrar os tipos de ajuda financeira fornecida ao paciente. 

 
•  Registrar a solicitação de TFD, conforme modelo do Ministério da Saúde.  

 
•  Avaliar as solicitações de TFD. 

 
• Autorizar as solicitações de TFD. 

 
• Acompanhar a realização do procedimento. 

 
• Confirmar o agendamento do procedimento já reservado. 

 
• Consultar as solicitações de TFD autorizadas. 

 
• Consultar paciente com TFD agendado. 

 
• Identificação do serviço ou unidade de agendamento no município de destino do TFD. 
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• Lançar os procedimentos específicos do TFD conforme tabela do SIA-SUS. 

 
• Ajustar a competência para debito da cota física e financeira. 

 
• Emitir relatório da lista de demanda reprimida por procedimento. 

 
• Emitir relatório de lista de paciente que serão transportados, com identificação do destino, tipo 

(paciente ou acompanhante), horário, data e dados do veículo. 
 

• Cadastro de veículos com no mínimo placa, modelo, ano, lotação, descrição, RENAVAM, cor, 
tipo, capacidade de abastecimento, seguro, marca, tipo de abastecimento, chassi. 

 
• Cadastro de Serviço por Veículo contendo no mínimo as informações. Funcionário, data do 

serviço, odômetro de saída e chegada, hora de saída e chegada, tipo de abastecimento, valor do 
abastecimento quantidade de litros e fornecedor. 

 
• Calculo Automático do total rodado por veículo. 

 
• Descrição do serviço e registro de ocorrências. 

 
• Cadastro de Contratos de Veículos contendo as informações. Data do contrato, número da 

licitação, número do contrato, fornecedor, valor de horas e total de horas contratadas. 
 

• Controle de manutenção da frota contendo no mínio as informações. Veículo, odômetro, data 
de início, previsão de termino, tipo de manutenção, status e descrição. 

 
• Controle de peças usadas na manutenção contendo o registro de peças, quantidade, preço e 

previsão para os próximos serviços com data e quilometragem. 
 

• Controle de serviços efetuados na manutenção contendo. Serviço e preço. 
 

• Relatório de quilometragem rodado por veículo contemplando no mínimo: veículos, período e 
consumo de combustível. 

 
• Relatório de viagem prestadas por veículo contemplando no mínimo. Veículo e período. 

 

 

 PLANEJAMENTO E PATRIMONIO 

 

 

 

• Controle efetivo dos gastos das unidades de saúde, indicando os fornecedores, o 
estabelecimento, departamento, os lançamentos com dados dos vencimentos pagamentos 
ambos com valor e data. 

 
•  Relatório de Custos gerados por cada estabelecimento ou fornecedor contemplando data de 

vencimento e data de pagamento. 
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• Cadastro de Ativos contendo dados necessários como modelo, marca, cor, número de 
patrimônio, fornecedor, descrição, data de aquisição e nota fiscal. 

 
• Cadastro de movimentação de ativos contemplando no mínimo. Patrimônio, de qual e para 

qual setor foi movimentado, data e centro de custo. 
 

• Cadastro de tipos de moedas. 
 

• Cadastro de Formas de Incorporação. 
 

• Cadastro de Centro de Custo. 
 

• Cadastramento dos POP´s 
 

• Cadastramento do cardápio  
 

• Cadastramento dos ingredientes do cardápio 
 

• Ouvidoria  
 

• Cadastramento das reclamações. 
• Acompanhamento das resoluções da ouvidoria. 
• Permitir cadastro de benspatrimoniais. 
• Permitir cadastro de Tipo de baixa de benspatrimoniais. 
• Permitir composição de benspatrimoniais. 
• Permitir transferência depatrimônio. 
• Permitir registro de baixa depatrimônio. 
• Permitir integração com o módulo de Patrimônio Público do Sistema de GestãoAdministrativa; 

 

Portal do Cidadão 

 
• Permitir gerar senha de acesso para o usuário, criado através do sistema do município.  
• Permitir validação do acesso através de login, data de nascimento e senha gerado no sistema 

do município com os dados fornecidos pelo usuário.  
• Permitir aos operadores das recepções consultarem a senha gerada ou solicite a geração da 

mesma para o usuário.  
• Permitir a identificação do usuário logado no portal durante a utilização.  
• Permitir ao usuário consultar informações relativas a agendamentos de consulta, realizados no 

sistema do município.  
• Exibir pelo menos as seguintes informações relativas ao agendamento de consulta criado no 

sistema do município: Data da agenda, horário, unidade de saúde, profissional, CBO.  
• Permitir ao usuário consultar informações relativas a agendamentos de exames, realizados no 

sistema do município.  
• Exibir pelo menos as seguintes informações relativas ao agendamento de exames realizado no 

sistema do município: Número da solicitação, exames, data da agenda, horário, unidade de 
saúde, posto de coleta e preparo do exame.  

• Permitir ao usuário extrair resultado de exames liberados no laboratório do município, 
utilizando o mesmo modelo do sistema do município.  
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• Permitir identificação da solicitação de exame, realizada através do sistema do município, 
constando pelo menos os seguintes dados: Exames solicitados, unidade solicitante, Unidade 
Executante, data e hora da liberação do resultado.  

• Permitir ao usuário consultar qual a sua posição na fila de espera existente na base de dados 
do município, por CBO e procedimento.  

• Exibir pelo menos as seguintes informações relativas à posição do usuário na fila de espera 
existente na base de dados do município: Posição na fila, CBO, Procedimento, Data da inclusão.  

• Permitir ao usuário consultar qual a sua posição na fila de espera existente na base de dados 
do município, por CBO e procedimento e profissional.  

• Exibir pelo menos as seguintes informações relativas a posição do usuário na fila de espera 
existente na base de dados do município: Posição na fila, CBO, Profissional, Procedimento e 
Data da inclusão.  

 

Portal do estabelecimento 

• Permitir gerar senha de acesso para o estabelecimento, criado através do sistema do 

município.  

• Permitir validação do acesso através de CNPJ/CPF e senha gerado no sistema do município 

com os dados fornecidos pelo usuário.  

• Permitir aos operadores da vigilância a geração da senha para o estabelecimento.  

• Permitir a consulta dos dados do estabelecimento. 

• Permitir a solicitação de emissão de alvará. 

• Permitir verificar as ocorrências do estabelecimento registradas no sistema do município.  

• Permitir verificar os alvarás já emitidos e solicitado para o estabelecimento. 

 
MÓDULO BUSINESS INTELLIGENCE  
 

• Permitir criação de gráficos de pizza conforme critérios definidos pelo operador, a partir de 

visões disponíveis no sistema.  

• Permitir criação de gráficos de barra conforme critérios de consulta definidos pelo operador, a 

partir de visões disponíveis no sistema.  

• Permitir criação de gráficos de linha conforme critérios de consulta definidos pelo operador, a 

partir de visões disponíveis no sistema.  

• Permitir criação de tabelas conforme critérios de consulta definidos pelo operador, a partir de 

visões disponíveis no sistema.  

• Permitir criação de salas de situação.  

• Permitir criação de salas de situação, formadas a partir dos elementos gráficos e tabelas 

criadas nos itens anteriores 

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos por Faixa Etária.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos por Escolaridade.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos por Cidadãos e Renda.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Procedimentos.  
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• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Saída de Produtos.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Cidadãos por ESF.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Atendimento por CID.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos do Total de Atendimentos por 

Procedimento.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Atendimentos por CBO.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Atendimentos por Médicos.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Dispensação de Medicamentos.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Atendimentos por Estabelecimento.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Atendimentos por Estabelecimento.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Atendimentos por Estabelecimento 

Questões do PSF.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Acompanhamento de Altura x Peso do 

Cidadão.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Controle de Vacinas.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos por Tipos de Estabelecimento.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Fiscalização por Estabelecimento.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Exames por Estabelecimento.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Pedidos por Solicitante.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Gráfico de Pedidos por Dia.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Exames Liberados por Bioquímico.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Cidadãos por Bairro.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de Atendimentos por Hora.  

• Gerar informações de nível gerencial com gráficos de TFD – Pacientes e Acompanhantes  

3. DO SUCEDÂNEO LEGAL DO CONTRATO 

3.1 A contratação desse serviço não implica vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo a 
rescisão do contrato ocorrer nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/1993.  

3.2 A contratação será regida pela Lei nº 8.666/93, pela Lei nº 8.906/94, pelas disposições do Código 
Civil, inclusive para cumprimento dos atos, satisfação de débitos judiciais e ressarcimentos advindos 
do contrato. 

4. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE NAS MODALIDADES ACIMA DEVERÃO SE 
OBSERVADAS AS SEGUINTES METODOLOGIAS, FERRAMENTAS E PRAZOS: 
 
4.1 – Suporte REMOTO, suporte a ser prestado via internet através de ferramentas de acesso remoto 
(acesso ao micro do cliente para atuação na ocorrência como se estivesse in-loco) de fácil utilização e 
instalação pelo cliente, segura e estável. 

 
4.2 – Suporte ON-LINE, suporte a ser prestado via internet através de ferramentas de chat e help desk 
acessíveis via página da empresa, de fácil utilização e instalação pelo cliente, segura e estável.  
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4.3 – Suporte POR E-MAIL, suporte a ser prestado para questões que não exijam respostas imediatas, 
geralmente para esclarecimentos de dúvidas ou correlação do trabalho do usuário para com alguma 
legislação. 

 
4.4 – Suporte POR TELEFONE, suporte a ser prestado sempre que houver dúvidas na 
operacionalização do sistema ou de nível técnico relacionado ao mesmo e que necessite de uma maior 
agilidade no atendimento e identificação do problema, devendo este ser prestado imediatamente 
quando solicitado e, em horário comercial. 

 
4.5 – Suporte IN-LOCO, sempre que uma ocorrência não puder ser resolvida pelas outras formas de 
suporte; que requeira acompanhamento in-loco, ou seja, solicitado pela Secretaria de Administração.  

 
4.6 – Atualizações de sistema devem ser disponibilizadas de forma on-line através de site da internet 
acompanhadas de instruções de atualização e procedimentos operacionais alterados/ atualizados. 
 
 
5 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
5.1. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
decorrentes da execução do presente contrato.  
 
5.2. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao CONTRATANTE 
ou a terceiros.  
 
5.3. Apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovação de cumprimentos das 
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.  
 
5.4. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, em 
compatibilidade com as obrigações por elas assumidas.  
 
5.5. Providenciar imediata correção dos erros apontados pelo CONTRATANTE, quanto à execução do 
serviço.  
 
5.6. Cumprir os prazos de entrega pactuados.  
 
5.7. Garantir a boa qualidade dos serviços executados.  
 
5.8. O CONTRATADO se obriga a cumprir fielmente o estipulado neste contrato, em especial: 
 
5.9. Prestar o serviço sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 
 
5.10. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, 
particularmente no que tange a regularidade fiscal; 
 
5.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avançados;  
 
5.12. Proceder à regularização imediata dos serviços prestados em desconformidade com as 
especificações, após o comunicado do CONTRATANTE; 
 
5.13. Acatar as exigências do CONTRATANTE quanto à execução dos serviços; 
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5.14. Prestar, com eficiência, zelo e pontualidade os serviços inerentes ao objeto deste contrato;  
 
5.15. Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem 
executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem 
autorização, por escrito, do CONTRATANTE, sob pena de aplicação da sanção de inidoneidade para 
licitar e contratar com a administração, além do pagamento de indenização por perdas e danos;  
 
5.16. Responsabilizar-se integralmente pela prestação do serviço contratado, obedecendo às normas e 
rotinas do CONTRATANTE, em especial as que digam respeito à segurança, à confiabilidade e à 
integridade;  
 
5.17. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e/ou ações judiciais ou 
extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra o 
CONTRATANTE procedente da prestação dos serviços do objeto deste contrato;  
 
5.18. O CONTRATADO responsabiliza-se, inteira e completamente, pelos estudos e trabalhos 
realizados em decorrência deste contrato, inclusive quanto a sua eficiência e consistência e ainda no 
tocante à responsabilidade civil, não obstante tais serviços sejam acompanhados e fiscalizados e 
mesmo aprovados e aceitos pela Administração.  
 
5.19. Pela indenização ou reparação de danos ou prejuízos decorrentes de negligência, imprudência e 
imperícia na execução dos trabalhos contratados. 
 
5.20. A prestação de Serviço, deverá ser executada de acordo com o cronograma estabelecido pelo 
Departamento de Municipal de Esporte Lazer e Cultura, Departamento Municipal de Turismo e 
Departamento Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente. 
 
5.21. Os serviços serão realizados através de uma visita técnica semanal para coleta de dados, 
ambientação e apoio aos Secretarias Municipais e seus Departamentos, em especial: Departamento de 
Municipal de Esporte Lazer e Cultura, Departamento Municipal de Turismo e Departamento Municipal 
de Agropecuária e Meio Ambiente.e a seus respectivos Conselhos Municipais, além dos serviços a 
serem desenvolvidos no escritório da Contratada. 
 

Felício dos Santos, 11 de Janeiro de 2018. 
 
 

Cássio Vinicius Martins 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007/2018 – PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

RAZÃO SOCIAL:________________________________________________________________________ 

CNPJ:_________________________________________________________________________________
_ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________________________
_ 

CIDADE:______________________________________CEP:_____________________________________ 

TELEFONE:____________________________________________________________________________
_ 

DADOS BANCARIOS (preenchimento não obrigatório):BANCO:________AGENCIA:____CONTA:_____  

NOME DO SIGNATÁRIO (para assinatura do contrato): _________________________________________ 

CPF:__________________IDENTIDADE:______________________ESTADO CIVIL:_________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________________________
__ 

 Após analise do Edital, a empresa licitante vem respeitosamente apresentar sua proposta: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V.TOTAL 

01 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA 
INTEGRADO EM SAÚDE  

   

OBSERVAÇÕES:................................................................................................................................................
. 

 Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para 
perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da 
legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por 
quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e 
posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às 
exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa 
dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município. 

Declaramos ainda, que: 

a) Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas deste 
edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referencia – Anexo 
I do Edital – 

b) Recebemos do Município de Felício dos Santos/MG todas as informações necessárias a elaboração 
da nossa proposta; 
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c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos 
plenamente; 

d) Obrigamos-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento 
equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Municipio de Felício 
dos Santos/MG bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das 
sanções cabíveis; 

e) Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60(sessenta) dias. 

 

DATA:_________/___________/__________ 

 

NOME 

Representante Legal da Licitante
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ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Local e data) 

À 

Prefeitura Municipal deFelício dos Santos-MG 

A/C Pregoeiro  

 

Referência: Pregão Presencial 003/2018 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste ato 
representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado 
na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 003/2018, vem perante Vossa Senhoria 
credenciar o Sr. _______________________, RG ____________________, como representante qualificado 
a participar de todos os atos relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para oferecer 
lances, apresentar e participar de sessões públicas de abertura de documentação de habilitação e de 
propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, 
renunciar ao direito de recurso, nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93, e assinar todos os atos e 
quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

Atenciosamente.  

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

 

(Local e data) 

À 

Prefeitura Municipal de Felício dos Santos-MG 

A/C Pregoeiro  

 

Referência: Pregão Presencial 003/2018 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste ato 
representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado 
na empresa, RG), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 003/2018, que tem como objeto a 
......................................................................................., conforme especificações constantes no Anexo I do 
edital, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não existem impedimentos à habilitação da mesma na 
presente licitação. 

 

Atenciosamente.  

 

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PREÇOS 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Felício dos Santos-MG 

 

A/C Pregoeiro  

 

Referência: Pregão Presencial 003/2018 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste ato 
representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado 
na empresa, RG), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 003/2018, que tem como objeto 
a......................................................................................,conforme especificações constantes no Anexo I do 
edital, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que os preços apresentados e os lances que vier a 
formular não são preços inexeqüíveis ou superfaturados estando em consonância com o mercado. 

 

Atenciosamente.  

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Felício dos Santos-MG 

A/C Pregoeiro 

 

Referência: Pregão Presencial 003/2018 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato 
representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na 
empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão003/2018 e no inciso V do art. 27 da Lei 
8.666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

NOME 

Representante legal da empresa 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Pregão Presencial003/2018 

 

A empresa ............................., inscrita no CNPJ nº ..................., por intermédio do seu representante legal, 
Sr(a). ............................, CPF nº ..............................., Carteira de Identidade nº ..................., declara, para 
fins de participação na Licitação acima, sob as penas da lei, que é considerada: 

( ) Microempresa, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar 123/2006; 

( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

( ) Nenhuma das anteriores 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei 
Complementar 123/2006. 

Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais defeitos ou 
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal. 

Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de Credenciamento. 

 

______________, .... de ........................... de2018. 

 

 

Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente. 

Carimbo/identificação da empresa 
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ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 

 

 
Que entre si fazem de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS 
SANTOS, Estado de Minas Gerais, CNPJ ........................................, situada à 
Rua ........................................ Centro nesta cidade de Felício dos Santos Estado 
de Minas Gerais, adiante denominada CONTRATANTE, neste ato representada 
por seu Prefeito RICARDO JOSÉ ROCHA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob 
o nº: ..........................e do outro lado a empresa....................................................., 
inscrita no CNPJ nº: ...............................estabelecida na cidade de 
............................ , Rua/Av ......................, .........................  nº ......... – Bairro 
.........................,   aqui representada  por ..................(qualificar) ..............., adiante 
denominada simplesmente CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas:   

 
PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1) - - Figura como objeto do presente contrato, a 
_______________________________________________, conforme processo licitatório 
n° __/2018, Pregão Presencial __/2018 e seu respectivo resultado, nas quantidades, 
especificações e valores descritos  abaixo. 
 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

UNID QTE R$ UNIT R$ TOTAL 

01      

 TOTAL GERAL  

 
 

SEGUNDA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 

2.1 - As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das dotações 
orçamentárias seguintes: 
 
07.01.01.10.122.0017.2060 (Manutenção Administração Departamento Municipal de Saúde) 
33903900 (Outros Serviços de Terceiro P.J) Ficha 0335. 

 
TERCEIRA: DA LEGISLAÇÃO  
 
3.1) - Aplicam-se ao presente contrato as disposições da Lei Federal 10.520/2002, Lei 
8666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e LC 123/2006. 
 
QUARTA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  
4.1) - Para fins legais e contratuais, inclusive a aplicação das penalidades, o presente 
contrato tem seu valor global fixado em R$....................................... 
(....................................................) e será pago de acordo com o objeto executado e 
devidamente recebido, em um prazo de até 30 (trinta) dias contados de tais verificações e 
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após a emissão e apresentação das respectivas notas fiscais respectivas junto a 
Prefeitura Municipal de Felício dos Santos. 
 
4.2) - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada, e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação 
válida. 
 
QUINTA: DOS REAJUSTES 
 
5.1) - Em nenhuma hipótese serão admitidos reajustes de preços, sendo admitido apenas 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, “d”, 
da Lei Federal nº 8.666/93, por repactuação precedida de demonstração analítica do 
aumento ou diminuição dos custos, observados os prazos e condições estabelecidas na 
legislação reguladora. 

 
SEXTA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
6.1 – Os serviços serão executados na forma expressa no Termo de Referência, anexo I 
do Edital do Pregão nº 003/2018, o qual fica fazendo parte integrante deste Contrato, 
como se nele estivesse escrito. 
 
 
SETIMA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
7.1 - Incumbe à Contratada manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de qualificação e 
habilitação exigida na licitação à qual este se encontra vinculado, bem como, fornecer e 
executar o contrato, com eficiência e qualidade, sempre e no momento em que a 
Contratante necessitar; arcar com todas e quaisquer despesas decorrentes da execução 
contratual, inclusive de eventuais deslocamentos que se façam necessários, além de 
outros vinculados à natureza do objeto. 
 
7.2 - Cabe também a Contratada, além do aqui estabelecido, executar o contrato em 
obediência a todas as normas estabelecidas no Pregão nº __/2018 e seus anexos . 
 
7.3 - À Contratante compete, além das obrigações a que se refere este Instrumento e o 
Pregão nº __/2018 com seus anexos, efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido 
neste Instrumento, e acompanhar a execução contratual através do seu Departamento de 
Municipal de Saúde. 
 
OITAVA: DOS MOTIVOS DE RESCISÃO, ALTERAÇÕES E MULTA RESCISÓRIA 
 
8.1 - Constitui motivos de rescisão, além das demais hipóteses previstas neste 
instrumento: 
a) - O atraso injustificado na entrega;  
b) - A prestação de serviços de qualidade baixa, que não atenda as necessidades da 
Administração.  
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8.2 – O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente pela administração ou 
por acordo entre as partes, com pagamento do que já houver sido executado, ou, ainda, 
judicialmente. 

 
8.3 - Observar-se-á ainda quanto à rescisão do presente contrato as disposições contidas 
nos arts. 77/80 da Lei 8.666/93 e outras disposições da referida legislação, sendo que, em 
caso de rescisão administrativa fundada no citado art 77, deverão ser assegurados os 
direitos da administração contratante, especialmente dos de que trata o art. 80 da mesma 
Lei.    
 
8.4 - O presente contrato poderá ser alterado na forma prevista no art. 65 e outras 
disposições da lei 8666/93.  

 
8.5 - Em caso de rescisão contratual por culpa da contratada esta ficará sujeita a multa de 
30% (trinta por cento) do valor global deste Instrumento. 

 
NONA: DA VIGÊNCIA  
 
9.1 - O prazo de vigência do presente instrumento será até 31/12/2018 contados a partir 
da data de sua assinatura.  
 
 
9.2 - O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura para findar no dia 
31.12.2018, podendo ser rescindido ou prorrogado caso fique comprovado, nesta última 
hipótese, que o prazo ficou aquém do necessário para levar a cabo a prestação de 
serviços do objeto, observadas as disposições legais reguladoras da matéria. 

 
 

 
DECIMA: DA VINCULAÇÃO  
10.1) - Vincula-se este contrato, nos termos da lei 8666/93 e suas modificações, ao 
Processo Licitatório n° __/2018 na modalidade Pregão Presencial __/2018, aplicando-se 
ao mesmo todas as disposições contidas no Edital da Licitação citada, inclusive, no que 
se refere as sanções aplicáveis por inadimplemento.  

 
DECIMA PRIMEIRA : DAS PENALIDADES 
11.1 - Ocorrendo a hipótese de inadimplência contratual, a contratada ficará sujeita às 
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, e posteriores modificações.  
11.2- Pela inexecução deliberada, total ou parcial, das condições estabelecidas, a 
Administração poderá garantida prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes 
penalidades: 
11.2.1- advertência por escrito; 
11.2.2 – em caso de descumprimento total ou parcial da obrigação assumida, poderá ser 
aplicada multa de até 30% do valor do contrato, sendo que, em caso de atraso na 
execução do objeto contratual, será aplicada multa diária de 2% do valor do contrato; 
11.2.3 - suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o 
licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na forma do art.7° da 
Lei n.º 10.520/02; 
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11.2.4 – Rescisão contratual. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 
12.1) - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que fizerem necessárias no objeto do presente contrato até 25 
% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato atualizado, conforme art. 65 da lei 
8666/93.  
 
DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS E DO FORO 
13.1) –  Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 10.520/2002, Lei 
8.666/93 e LC 123/2006. 
 
13.2) - Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, fica eleito o 
Foro da Comarca de Diamantina, renunciando, desde já as demais. E por estarem 
assim justos e pactuados, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, 
na presença de duas testemunhas, que assim, para que surta seus efeitos jurídicos 
e legais.  

 
 

Felício dos Santos/MG, ........... de ........................................ de 2018. 
 

______________________________ 
Ricardo José Rocha 
Prefeito Municipal 

............................................... 
CONTRATADA 

Testemunhas 
a) ...........................................................     b) - ............................................................. 
CPF       CPF 
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ANEXO IX - R E C I B O 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 

NOME/RAZÃO 
SOCIAL:................................................................................................................................................. 

 

CPF/CNPJ 
Nº:..................................................................................................................................................................... 

 

ENDEREÇO:........................................................................................................................................................
............... 

 

CIDADE: .............................................................................................TELEFONE: 
........................................................ 

 

PESSOA PARA 
CONTATO:........................................................................................................................................... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Senhor licitante, 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Felício dos Santos-MG e a licitante, 
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Felício dos Santos-MG, por meio do fax: (38)3527-9120 e trazer o original no dia da 
abertura do certame que deverá ser apresentado ao Pregoeiro juntamente com o seu credenciamento. 

A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Felício dos Santos-
MG da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

Felício dos Santos-MG, ........... de...................de2018. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura e/ou carimbo do CNPJ 
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI 
Nº10.520/2002 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa_____________________inscrita no CNPJ_________________________ , sediada 
________________________ , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do 
Pregão nº  003/2018, DECLARA expressamente que : 

 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital. 

 

 

 

_______________________ , ______ de ___________ de 2018. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO ITE 7.3.1 E 7.3.2 DO EDITAL 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato 
representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil,cargo ocupado na 
empresa), em atendimento ao disposto no Pregão Presencial 003/2018,vem perante Vossa Senhoria 
DECLARAR, sob as penas cabíveis, que se responsabiliza pela execução dos serviços e pela fiel 
observância das especificações técnicas, e ainda 

 a) Possui todas as máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, 
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação todas as instalações e equipamentos 
mínimos exigidos para a formulação da proposta técnica a partir da data prevista para o início dos serviços. 

 b) Tomou conhecimento de todas as disposições editalícias e contratuais e que 
conhece as condições para o cumprimento das obrigações objeto dessa licitação. 

  

 

 Local e data: ______________________, ____ de ________________ de2018. 

 

 ____________________________  

Assinatura do responsável Carimbo e CNPJ da empresa 

 

 


