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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 

 
O MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA, ESTADO DO PIAUÍ, TORNA PÚBLICO, PARA 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE POR MEIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, 
COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE 
JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DA LEI COMPLEMENTAR 
N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, DO DECRETO N° 
8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE 
JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. E PELOS DECRETOS 
MUNICIPAIS Nº 0160/2017, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, 
PELA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE 
ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS. 
 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o 
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com 
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; 
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; 
indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de 
apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável e propor a homologação. 

 
ÓRGÃOS 

INTERESSADOS: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA  
DATA E HORA DE 

INICIO DAS PROPOSTAS: 23h59min do dia 19/11/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA E HORA LIMITE 
PARA IMPUGNAÇÃO: 09h00min do dia 29/11/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA E HORA FINAL 
DAS PROPOSTAS: 09h00min do dia 02/12/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS – 
SESSÃO PÚBLICA: 

09h30min do dia 02/12/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 
MODO DE DISPUTA ABERTO 
VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO SIGILOSO 
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1. DO OBJETO. 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e gerenciamento do 
e-SUS APS PEC, mediante fornecimento de sistemas de informática (softwares), pautados na 
implantação do “Prontuário Eletrônico” e de solução tecnológica do tipo Painel de Indicadores da 
APS para acompanhamento dos indicadores dos programas Previne Brasil e Informatiza APS, nas 
Unidades Básicas de Saúde do Município de Colônia do Gurguéia/Piauí, em conformidade com as 
normas do Ministério da Saúde (MS); informatização da Secretaria Municipal de Saúde: Central de 
marcação e regulação de procedimentos, SAMU-192, Vigilância Sanitária e TFD; fornecimento de 
mão de obra devidamente qualificada para realizar suporte técnico especializado, treinamento e 
capacitação dos servidores para operacionalização dos sistemas, conforme detalhado neste termo de 
referência, e em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço do LOTE, observadas as exigências contidas neste 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
1.3. A quantidade indicada no Termo de Referência (Anexo I) é apenas estimativa de consumo e será solicitada 
de acordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo ou em parte. 

 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Município para o exercício de 2021. 

3. DO CREDENCIAMENTO. 
 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que 
permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA 
ELETRÔNICA. 
 
3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br; 
 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 
 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
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4.1. Poderão participar deste certame interessados, regularmente estabelecidos no país, cuja finalidade e ramo de 
atuação estejam ligados ao objeto do presente Pregão, e que satisfaçam integralmente as condições deste Edital, e 
que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 
 
4.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 

 
4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 
 
4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente; 
 
4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
4.2.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 
liquidação; 
 
4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 
4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 
746/2014-TCU-Plenário). 

 
4.3. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU 
“NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES 
DECLARAÇÕES:  
 

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta 
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 
4.3.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
4.3.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 
porte. 
 

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
 
4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 
conformidade com as exigências editalícias; 
 
4.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores;  
 
4.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição;  
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4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, 
de 16 de setembro de 2009. 

 
4.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
 

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em 
lei e neste Edital. 
 
4.5. A mera declaração como ME e/ou EEP ou a efetiva utilização dos benefícios concedidos pela LC n.º 
123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura 
fraude ao certame, sujeitando a empresa à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o 
Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 
envio dessa documentação. 
 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 
de chave de acesso e senha. 
 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
 
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 
 
6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA 
ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS: 
 

6.1.1. Valor unitário e total para CADA ITEM de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 

6.1.2. Marca de cada item ofertado; 
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6.1.3. Fabricante de cada item ofertado; 

 
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 
inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou 
serviços. 
 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 
 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua 
apresentação.  
 
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas, quando participarem de licitações públicas; 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 
 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário 
e local indicados neste Edital. 
 
7.2.  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes. 
 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 

 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
 
7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital. 
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7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 
por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (UM 
CENTAVO). 
 
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances.  
 
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO” em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão pública. 
 
7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
 
7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
 
7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
 
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro. 
 
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro.  
 
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
  
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do 
certame, publicada no Portal de Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão 
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 



 
 
 
 
 

 
Gestão feita com diálogo! 

 
 
 
 
 

 
7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
7.21. Em relação a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de 
lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 
 
7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
 
7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o 
critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 
conforme regulamento.  
 
7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 
modo de disputa aberto e fechado. 
 
7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3º, 
§ 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
 

7.28.1. Produzidos no país; 
 
7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;  
 
7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 
7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 

 
7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas.  
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7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) HORAS, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados.  

 
7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital 
e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 
10.024/2019. 
 
8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das 
contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 
184, inciso V, sob pena de desclassificação. 
 
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 

8.3.1.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos serviços e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração.  

 
8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
 
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata; 
 
8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) HORAS, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

8.6.1.  O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
 
8.6.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 
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ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
8.6.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e 
desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o 
licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a 
ser indicado e dentro de 03 (TRÊS) DIAS úteis contados da solicitação. 

 
8.6.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 
para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais 
licitantes. 
 
8.6.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
 
8.6.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do 
licitante será recusada. 
 
8.6.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro 
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a 
verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 
especificações constantes no Termo de Referência.  

 
8.6.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo 
ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a 
ressarcimento. 
 
8.6.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas 
pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) DIAS, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem 
direito a ressarcimento. 

 
8.6.3.7.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu 
perfeito manuseio, quando for o caso. 

 
8.7.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
sua continuidade. 
 
8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o 
lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 
 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
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8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 
proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida, se for o caso. 
 
8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

  
9. DA HABILITAÇÃO. 
 
9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO 
LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO 
VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, 
ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO 
CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS 
INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS: 
 

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça ( www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
 
9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 
9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
 
9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 

 
9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 
qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 
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9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto 
com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
 
9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

 
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 
via sistema, no prazo de 02 (duas) HORAS, sob pena de inabilitação. 
 
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
 
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
 
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 
contribuições. 
 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 

9.8.1. Cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia do(s) 
responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante; 

 
9.8.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
 
9.8.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
9.8.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 
9.8.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
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9.8.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
 
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

 
9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
 
9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 
9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos 
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 
 
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos 
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 
 
9.9.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá 
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 
equivalente, na forma da lei;  
 
9.9.8.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 
porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
 

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, 
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja 
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 

9.12. Comprovação que possui em sua equipe técnica um profissional de nível superior graduado em 
Enfermagem com registro no Conselho de Classe Profissional, para organização dos fluxos dos serviços de saúde 
após a informatização. 
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9.13. Comprovação que possui em seu quadro de pessoal um profissional de saúde pós-graduado/ especializado 
em Gestão e Auditoria em Saúde, através de certificado, diploma ou outro documento devidamente reconhecido 
pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC. 

 
9.14. Comprovação que possui em seu quadro de funcionários um profissional com pós-graduação, nível Lato 
Sensu e Stricto Sensu em saúde pública, para organização dos fluxos dos serviços de saúde após a informatização, 
auditoria e qualificação dos indicadores da Atenção Primária. 

 
9.15. Comprovação que possui em seu quadro de funcionários um profissional graduado ou especializado em 
Farmácia, através de certificado, diploma ou outro documento devidamente reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Cultura- MEC, com experiência (cursos/certificados) comprovada em Sistema Nacional de Gestão da 
Assistência Farmacêutica (HÓRUS). 
 
9.16. Diante da complexidade do objeto licitado e pela natureza, a não comprovação da Equipe Técnica prevista 
nos itens 9.12 à 9.15, ensejará na inabilitação da empresa; 

 
9.17. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 
todas as demais exigências do edital. 
 

9.17.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 
 

9.18. Caso na documentação da licitante, qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, dona da 
proposta mais vantajosa seja constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
9.19. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, a outra licitante tenha alguma restrição 
na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

 
9.20. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
9.21. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
9.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) HORAS a 
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
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10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 

 
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas 
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
 
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
 
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 

 
11. DOS RECURSOS. 
 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, 
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 
 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito. 
 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em prazo de três dias, que começarão a contar 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses. 

 
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
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11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 
 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 
anulados e os que dele dependam. 

 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal 
e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

 
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 

 
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório. 
 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 
 
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 
emitido instrumento equivalente. 
 
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital.  
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15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu 
recebimento. 
 
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 
reconhecimento de que: 
 

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
 
15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 
8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 
15.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e 
poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  
 
15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 
3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao 
CADIN. 
 
15.6. Por ocasião da assinatura do contrato e/ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 
do contrato e/ou da ata de registro de preços. 
 

15.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

 
15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou 
se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 
legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 
feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
 
16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 
 
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital. 

 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 
 
17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 
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18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
 
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
19. DO PAGAMENTO. 

  
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

 
20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 
do prazo de validade da proposta; 
 
20.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
 
20.1.3. Apresentar documentação falsa; 
 
20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
20.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
20.1.6. Não mantiver a proposta; 
 
20.1.7. Cometer fraude fiscal; 
 
20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

 
20.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação dos serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a 
juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez 
por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93. 

 
20.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura 
Municipal de Colônia do Gurguéia - PI, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive 
com as multas previstas. 

 
20.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as 
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93: 
 

a) Advertência por escrito; 
 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o 

valor total do contrato; 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Colônia do Gurguéia - PI, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura 
Municipal de Colônia do Gurguéia - PI, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 
(cinco) anos; 

 
e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. 
Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00. 
 
20.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente 
informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 
20.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Colônia do Gurguéia - PI as sanções administrativas 
previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
 
20.6.  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por 
seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
 

20.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 
 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato; 
 
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução do contrato; 
 
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos;  
 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato.  
 
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  
 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 
 
21.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no 
sistema www.portaldecompraspublicas.com.br. 
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21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
 
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
21.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 
03 (três) dias úteis anterior à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data 
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
 
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração. 
 

21.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, 
serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu 
acompanhamento. 

21.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de 
empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pela proponente. 

21.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a 
administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou 
contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração 
pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 

 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
 
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília – DF. 
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22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade 
e a segurança da contratação. 
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 
vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerá as deste Edital. 
22.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA - PI, poderá revogar este Pregão por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato 
ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

22.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

22.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

22.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a 
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que 
deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
22.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão 
Permanente de Licitação, situado Rua Floriano Peixoto, 270, Bairro Centro, Colônia do Gurguéia - PI, no 
horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas), mesmo endereço e período no qual os autos do 
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
22.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 
 

Colônia do Gurguéia - PI, 16 de novembro de 2021. 
 
 

Laura de Carvalho Silva 
Pregoeira do Município de Colônia do Gurguéia - PI 
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EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 OBJETO 

 

Seleção de proposta mais vantajosa para futura “contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de implantação e gerenciamento do e-SUS APS PEC, mediante fornecimento de sistemas de informática 

(softwares), pautados na implantação do “Prontuário Eletrônico” e de solução tecnológica do tipo Painel de 

Indicadores da APS para acompanhamento dos indicadores dos programas Previne Brasil e Informatiza APS, nas 

Unidades Básicas de Saúde do Município de Colônia do Gurguéia/Piauí, em conformidade com as normas do 

Ministério da Saúde (MS); informatização da Secretaria Municipal de Saúde: Central de marcação e regulação de 

procedimentos, SAMU-192, Vigilância Sanitária e TFD; fornecimento de mão de obra devidamente qualificada 

para realizar suporte técnico especializado, treinamento e capacitação dos servidores para operacionalização dos 

sistemas, conforme detalhado neste termo de referência, e em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal 

de Saúde. 

 

2 IMPORTÂNCIA DA INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

As soluções tecnológicas envolvendo os processos de informatização, capacitações, implantação de 

rotinas e procedimentos na área de saúde, além de benéficas, se tornaram indispensáveis para agilidade no 

atendimento, provendo uma linha do tempo com demonstração de indicadores para assertividades nas tomadas de 

decisões. 

Nesta área, os atores envolvidos no processo necessitam de conhecimentos específicos para 

operacionalização de sistemas cada vez mais complexos, inclusive a condição técnica para análise das 

informações geradas. 

Os organismos de Saúde veem a cada dia se modernizando o aparelhamento que visa alcançar 

resultados satisfatórios, buscando a solução de problemas de um município, de uma região, de um estado e do 

país. As estratégias a serem seguidas pelos organismos de saúde são palcos de estudos e legislação reguladora que 

passam a exigir o cumprimento de metas para alcançar os objetivos comuns, diante da diversidade de cada 

localidade. 

Com isso a descentralização e obrigatoriedade e produzir informações fidedignas aos órgãos de controle 

e promoção de estratégias em saúde, fez com que se criasse uma legislação e regulamentação dos serviços em 

saúde, voltada na qualidade dos serviços ofertados ao cidadão. 
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2.7 COVID-19 E A IMPORTÂNCIA DE FORTALECER OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Em tempo de Pandemia por COVID-19, os sistemas de informação em saúde permitem o acesso e 

intercâmbio imediato, ágil e coordenado dos dados e a priorização da atenção, do acesso e da resposta, sobretudo 

às pessoas em situação de vulnerabilidade. Assim, os dados de saúde, devidamente tabulados e analisados, 

permitem planejar ações que reduzam as possíveis desigualdades em saúde nos diferentes níveis da atenção e 

facilitam a implementação de estratégias para abordá-los. 

 

3 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A implementação de soluções tecnológicas que auxiliem no processo de gerenciamento e 

monitoramento das ações e serviços objetiva qualificar os serviços de saúde do município de Colônia do Gurguéia 

- PI, tanto na Atenção Primária à Saúde, quanto no apoio à gestão do SUS e nos serviços de Média 

Complexidade. Para isso, os técnicos e gestores da Secretaria Municipal de Saúde fizeram um levantamento da 

atual situação das ferramentas de gerenciamento utilizadas pelos servidores e, notificaram fragilidades nos 

processos de trabalho realizados pela equipe da SMS, além de considerável dificuldade de gerenciamento através 

de registros, formulários e planilhas manuais. Por esse modo, e entendendo todos os benefícios que podem ser 

alcançados com a tecnologia da informação, já presentes na APS com o uso do Prontuário Eletrônico do Cidadão, 

agora também para a gestão do SUS e dos serviços de Média e Alta Complexidade – MAC, levando em 

consideração, ainda, que o Ministério da Saúde não disponibiliza softwares de gestão integrada para a 

informatização e gerenciamento de setores como: recepção e atendimento ao público da SMS, Central Municipal 

de Marcação de Consultas e Exames, Vigilância Sanitária, Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF e 

Serviço Móvel de Urgência e Emergência – SAMU 192, concluímos pela necessidade dessa informatização com 

a disponibilização de softwares integrados de gestão, que compõe o objeto desse T.R. 

Ademais, é reforçada a necessidade de reorganização do modelo assistencial no município de Colônia 

do Gurguéia - PI, de modo que, as adaptações tecnológicas ocorram sem riscos e exposições descontroladas de 

todos os colaboradores, protagonistas desse cenário. Com a contratação dos serviços especializados em 

consultoria, capacitação dos sistemas e-SUS APS do Ministério da Saúde, informatização dos serviços públicos 

de saúde com a disponibilização dos softwares integrados de gestão, incluindo os serviços de suporte técnico, 

manutenção, gerenciamento, capacitação e monitoramento de indicadores, o município terá, com maior 

segurança, os dados e informações referentes aos atendimentos realizados, possibilitando a tomada de decisões 
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tempestivas, gerenciamento eficaz dos serviços, economicidade e garantia de recebimento dos recursos e 

financiamentos federais para a continuidade dos serviços do SUS e sua qualificação no âmbito municipal. 

O objeto da presente contratação será global pelas razões do grau de benefício confrontadas com o 

parcelamento da contratação. Diante dos fundamentos já explicitados, pormenorizaremos os benefícios das 

soluções propostas e suas ações abaixo. 

 

4 DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

O objeto deste Termo de Referência é constituído pela contratação de serviços especializados para 

informatização das Equipes de Saúde da Família/eSF com uso do sistema e-SUS APS, disponibilizado pelo 

Ministério da Saúde, e solução tecnológica própria para acompanhamento dos indicadores dos programas Previne 

Brasil e Informatiza APS, para as seguintes equipes: 67601, 67628 e 67636, totalizando 03 (três) eSF. 

Informatização da Secretaria Municipal de Saúde de Colônia do Gurguéia, CNES n° 2609398, atendendo aos 

setores administrativos da Central de Regulação dos Serviços de Saúde (central de marcação); Unidade de 

Vigilância Sanitária; Central de Abastecimento Farmacêutico e SAMU Suporte Básico, CNES n° 9438262, com 

uso de softwares próprios. Serviços especializados de implantação, capacitação, gerenciamento, faturamento de 

contas médicas, auditoria e qualificação dos indicadores da Atenção Primária à Saúde; Manutenção da rede local 

de computadores, suporte técnico remoto e presencial no âmbito da rede municipal de saúde de Colônia do 

Gurguéia – PI, de acordo com as especificações e condições constantes neste Termo de Referência. 

 

4.1 DAS ESPECIFICIDADES DO OBJETO 

 

É de responsabilidade da CONTRATADA executar todos os serviços contratados, conforme o objeto 

solicitado deste termo de referência, a seguir. 

 

4.2 FORMATO DE IMPLANTAÇÃO DO PEC E SUAS APLICAÇÕES 

 

O formato de implantação que será utilizado para todas as unidades deverá seguir o padrão de Cenário 5 ou 

opcionalmente o cenário 06 (em nuvem), caso haja sinal de internet estável. Em suma, na UBS, todos os 

computadores e tablets se conectarão através da rede local cabeada estruturada a um servidor de dados local. O 

servidor de dados local servirá aplicação e-SUS e por este transmitirá as informações geradas diariamente para 

um servidor central externo com aplicação em nuvem, permitindo então o acesso dos dados pelos gestores e 
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técnicos bem como a transmissão de todas as informações diariamente ao Sistema de Informação em Saúde para a 

Atenção Básica (SISAB). Toda estrutura e manutenção da rede e servidores em nuvem serão ofertados pela 

contratada. 

 

 

Fonte: https://aps.saude.gov.br/ape/esus/comoimplantar) 

4.3 INSTALAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES 

 

A rede será confeccionada ou reestruturada quando essa já existir, devendo seguir criteriosamente os 

padrões e normas pertinentes a essa demanda, tais como: 

 

A rede deverá ser feita com cabos de U/UTP, Categoria 5e de 4 pares, com material composto por 100% de 

cobre. 

Os cabos U/UTP não poderão passar próximos à rede elétrica. 

A rede deve conter um roteador e um switch de 8 ou mais portas, sendo o switch o dispositivo gerenciador de 

hosts. 

Os roteadores e switches deverão seguir especificações exigidas e deverão ficar em locais seguros dentro do 

estabelecimento de saúde, podendo ser afixados em racks. 

A rede wireless deverá ser disponibilizada apenas para a equipe de trabalho da Unidade. 

Deverão ser reservados os endereços de IP´s de todos os equipamentos, incluindo os dispositivos móveis que 

utilizarão dos sistemas de informação contratados. 

A rede deve permitir a livre comunicação entre os dispositivos de rede da unidade. 

A rede deverá apresentar mecanismo de bloqueio de sites inapropriados ao ambiente de trabalho. 

Os equipamentos a serem instalados deverão atender a norma brasileira NBR14136. 
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É proibido o uso de qualquer tipo de adaptador de tomadas para conectar os equipamentos à rede elétrica. 

Todos os cabos deverão ser organizados de forma que não prejudique o trabalho do profissional e nem o 

fluxo do paciente. 

Todos os cabos de rede deverão ser acondicionados em eletrodutos rígidos de PVC ou canaletas fixados na 
parede. 
Em casos que houver necessidade de cabeamento sobre o piso da sala, deverão ser utilizadas canelas 
específicas para tal fim. 
A mesa (estação de trabalho) deverá estar posicionada de tal maneira que o paciente ao adentrar a sala fique 
em frente ao profissional. 
É de inteira responsabilidade da contratante a disponibilidade dos equipamentos de informática 

(computadores, estabilizadores e impressoras) das Unidades de Saúde do município para o processo de 

informatização que será desenvolvido pela contratada.  

 

 

4.4 CAPACITAÇÃO E PROCESSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 
4.4.1 Capacitação 

A capacitação dos técnicos e profissionais de saúde deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis após a 
assinatura do contrato, constituindo obrigação da licitante vencedora proporcionar capacitação a todos os técnicos 
e profissionais vinculados à contratante e a terceiros (quando houver), para que haja correta operação e 
manipulação dos softwares e-SUS APS PEC e softwares integrados de gestão, visando o registro adequado dos 
dados. 

A capacitação dos técnicos e profissionais de saúde deverá ser realizada presencialmente no município, 
em ambiente fornecido pela contratante. Todavia, será de inteira responsabilidade da licitante vencedora o 
provimento adequado de equipamentos de audiovisual (notebook, projetor Full HD, microfone, alto-falante e 
outros equipamentos que porventura se fizerem necessários) para o processo de capacitação. 

O processo de capacitação acontecerá no período de segunda-feira a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 
17h, acordado previamente com a contratante, sem prejuízo ao funcionamento das ações e serviços de saúde. 

A capacitação para o uso dos softwares integrados de gestão nos setores administrativos e de 
atendimento deverá ser realizada obrigatoriamente por enfermeiros(as) devidamente registrados no Conselho 
Regional de Enfermagem, preferencialmente especialistas, juntamente com profissionais com formação na área 
de Tecnologia da Informação – TI. Assim, é de obrigação da CONTRATADA comprovar o vínculo empregatício 
de seus colaboradores responsáveis pelo processo de capacitação. 

O processo de capacitação para o uso do sistema e-SUS APS PEC e suas aplicações deverá ser realizado 
obrigatoriamente por profissionais de enfermeiros(as), devidamente registrados no Conselho Regional de 
Enfermagem, preferencialmente especialistas, ou outros profissionais de saúde com especialização ou mestrado 
em Saúde Pública, que possuam conhecimento do processo de trabalho das Unidades Básicas de Saúde, 
observada a legislação vigente, podendo assim, conciliar o uso dos softwares à realidade e às especificidades de 
cada unidade e profissional usuário dos sistemas. Posto isso, é de obrigação da licitante vencedora comprovar o 
vínculo empregatício de seus colaboradores responsáveis pelo processo de capacitação. 

O conjunto tecnológico necessário para a capacitação dos técnicos e profissionais de saúde da APS será 
de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem como o fornecimento de material pedagógico, impresso em 
resolução mínima de 600 dpi, colorido, com linguagem simples, no idioma português do Brasil e em quantidade 
suficiente para todos os participantes. Após a capacitação, o material pedagógico poderá ser disponibilizado em 
versão digital por meio de documentos em formato não editável, ou em site específico no formato wiki. 
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A CONTRATADA definirá o cronograma de execução do processo de capacitação dos técnicos e 
profissionais de saúde da APS junto à gestão municipal de saúde após a apresentação do plano de implantação. 
Para tal, será necessária a realização de uma reunião com os gestores do setor saúde, para que seja feito o 
alinhamento das informações, definições do fluxo de atendimento e padronização da oferta de serviços. 

A capacitação deverá ser realizada por categoria profissional. Cada categoria terá acesso a todas as 
funções do software pertinente as suas atividades junto ao seu local de trabalho. Além disso, as atividades de 
capacitação deverão abranger, no mínimo, informações sobre os seguintes temas: manuseio adequado dos 
equipamentos, boas práticas e aproveitamento das tecnologias disponíveis. 

A capacitação deverá ter carga horária mínima de 20 horas, distribuídas nos seguintes conteúdos:  
•  Para os profissionais de saúde e/ou técnicos de T.I da APS  -  Conceitos de informática, boas práticas para uso 

dos softwares, noções básicas sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, principais legislações vigentes do SUS, 

conceitos de território adscrito, perfil de vulnerabilidade, detalhamento dos indicadores preconizados pelo novo 

modelo de financiamento (Programa Previne Brasil), conforme Portaria Nº 2.979, de 12 de novembro de 2019 e 

temas que estejam relacionados com os seguintes grupos: Gestantes, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, 

Doenças Crônicas, Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Tuberculose, Saúde Bucal e Saúde Mental; 

•  Para os profissionais de saúde categoria Agentes Comunitários de Saúde (ACS) – Além dos temas citados 

acima, serão abordados: processo de informatização, incluindo o manuseio do tablet e suas funcionalidades, 

processo de territorialização, estrutura familiar, como proceder em uma visita familiar e/ou individual. Também 

deverá ser ofertado aos ACS um manual de uso do equipamento tablet, assim como do aplicativo e-SUS AB 

Território, com linguagem simples, objetiva, em português do Brasil, incluindo imagens coloridas (resolução 

mínima de 600 dpi) e o passo-a-passo para o uso adequado do aplicativo. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a realização da capacitação de novos técnicos e/ou 
profissionais de saúde da APS, na modalidade presencial ou remota, que venham a integrar o quadro da 
CONTRATANTE durante a vigência do contrato. A referida capacitação deverá englobar fielmente todos os 
elementos supracitados, garantindo ambiência e qualificação dos novos técnicos e/ou profissionais, no uso do 
sistema e-SUS APS PEC e seus aplicativos. 

Constitui obrigação da CONTRATADA proporcionar capacitação a todos os técnicos e profissionais de 
saúde vinculados à CONTRATANTE e a terceiros (quando houver), para que haja correta operação e 
manipulação dos sistemas integrados de gestão, visando o registro adequado dos dados. 

É de responsabilidade da CONTRATADA, orientar e capacitar os gestores dos setores que serão 
informatizados com os softwares integrados de gestão, quanto à organização de fluxos de atendimento, processos 
gerenciais, processos de trabalhos assistenciais, elaboração e adequação das Programações Físicas e 
Orçamentárias (FPO) da rede municipal de saúde (prestadores e executores dos serviços). 
4.4.2 Educação Continuada 

Quadrimestralmente a CONTRATADA deverá realizar treinamentos aos profissionais, como ferramenta 
de educação continuada, na modalidade remota ou presencial, visando o aperfeiçoamento dos profissionais para o 
uso e registro adequado de dados nos softwares e seus aplicativos, com o objetivo de otimizar as ações e os 
serviços de saúde e o fortalecimento do processo de trabalho das equipes. 

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o provimento adequado de equipamentos de 
audiovisual (notebook, projetor Full HD, microfone, alto-falante e outros equipamentos que porventura se fizerem 
necessários) para o processo de treinamento, independentemente da modalidade. 
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A execução do processo de treinamento deverá ocorrer no período de segunda a sexta-feira, em dias 
úteis, das 8h às 17h, acordado previamente com a CONTRATANTE, sem prejuízo ao funcionamento dos serviços 
de saúde. 

Todo o processo de treinamento para o uso do sistema e-SUS APS PEC e suas aplicações deverá ser 
realizado obrigatoriamente por profissionais de enfermeiros(as), devidamente registrados no Conselho Regional 
de Enfermagem, preferencialmente especialistas, ou outros profissionais de saúde com especialização ou 
mestrado em Saúde Pública, e que possuam prévio conhecimento do processo de trabalho das Unidades Básicas 
de Saúde, observada a legislação vigente. Assim, é de obrigação da CONTRATADA comprovar o vínculo 
empregatício de seus colaboradores responsáveis pelo processo de treinamento. 

A CONTRATADA definirá o cronograma de execução do processo de treinamento junto aos gestores 
do setor saúde. 

O treinamento deverá ser realizado por categoria profissional, com carga horária mínima de 8 horas, 
abordando, no mínimo, os seguintes temas: conceitos de informática, registro adequado de dados nos sistemas, 
indicadores de saúde, inclusão, correção e atualização cadastral, emissão e análise de relatórios e processo de 
trabalho. 

Os serviços de Educação Continuada deverão ser prestados preferencialmente nas dependências da 
CONTRATANTE, e quando possível ou necessário, também nas dependências da CONTRATADA.  

 
4.5 AUDITORIA E MONITORAMENTO DE INDICADORES 

 

A CONTRATADA deverá realizar, mensalmente, a auditoria e o monitoramento dos indicadores dos 
componentes (captação ponderada, pagamento por desempenho e ações estratégicas) do novo financiamento da 
Atenção Primária à Saúde - Previne Brasil (Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019), bem como os 
indicadores do programa Informatiza APS (Portaria nº 2.983, de 11 de novembro de 2019), conforme o quadro 
abaixo, providenciando análises detalhadas e programadas dos dados inseridos no sistema e-SUS PEC e seus 
aplicativos, proveniente das equipes de saúde vinculadas à CONTRATANTE, e consolidados no 
servidor/centralizador da CONTRATADA;  

Quadro de Indicadores 
Previne Brasil 

Número de pessoas cadastradas sob responsabilidade das equipes de Saúde da Família ou equipes de Atenção 

Primária. 

Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª 

semana de gestação. 

Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. 

Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. 

Cobertura de exame citopatológico. 

Cobertura vacinal de Poliomielite inavada e de Pentavalente. 

Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida em cada semestre. 

Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. 

Indicador Sintético Final (ISF) 

Informatiza APS 
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Envio de produção via e-SUS APS PEC regular 

Número de consultas médicas mensais 

Número de consultas de enfermagem mensais 

 
A CONTRATADA deverá encaminhar à Coordenação da Atenção Básica e/ou Secretário(a) Municipal 

de Saúde, quadrimestralmente, relatórios com apresentação dos resultados do monitoramento, contendo 
constatações aferidas e possíveis recomendações para a qualificação do serviço e melhoria do desempenho das 
equipes de saúde do município, bem como para fomentar o planejamento estruturado das ações e serviços de 
saúde, incluindo tomada de decisões, realização de intervenções e execução de ações específicas. 

Ademais, a CONTRATADA deverá encaminhar, mensalmente, relatórios de resumo de produção 
advindos do processamento das fichas no sistema e-SUS APS PEC e seus aplicativos, à Coordenação da Atenção 
Básica, com vista a proporcionar o acompanhamento mensal da produção por equipe de saúde. 

Além do monitoramento e acompanhamento por educação continuada e envio de relatórios, a 
CONTRATADA deverá disponibilizar solução tecnológica (software) do tipo painel de indicadores 
interativo que proporcione o monitoramento diário dos indicadores da APS pelos gestores desse município, 
incluindo, no mínimo, as seguintes informações/requisitos:  

1. PAINEL ADMINISTRATIVO DO SISTEMA; 
2. PARÂMETROS MÍNIMOS DO PROGRAMA INFORMATIZA APS; 
3. RELATÓRIO DE TRANSMISSÃO DAS UNIDADES; 
4. PRODUÇÃO DIÁRIA E MENSAL (atendimentos individuais, atendimentos 

odontológicos, procedimentos individualizados e vacinação); 
5. VISITAS TERRITORIAIS; 
6. ATIVIDADE COLETIVA; 
7. RELATÓRIO CONSOLIDADO DE CADASTROS TERRITORIAIS (Indivíduos, 

Domicílios, Famílias e outros imóveis por ACS); 
8. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVOS CADASTROS NO 

TERRITÓRIO; 
9. LISTA DE CADASTROS DOMICILIARES E INDIVIDUAIS POR ACS (com datas de 

visitas); 
10. ÍNDICE DE CADASTROS INCONSISTENTES POR ACS; 
11. LISTA DETALHADA DE GESTANTE; 
12. LISTA DETALHADA MULHERES ADULTAS DE 25 A 64 ANOS; 
13. LISTAR DETALHADA DE HIPERTENSOS; 
14. LISTAR DETALHADA DE DIABÉTICOS; 
15. LISTA DE PESSOAS VACINADAS; 
16. INDICADOR: PROPORÇÃO DE GESTANTES COM PELO MENOS 6 (SEIS) 

CONSULTAS PRÉ-NATAL; 
17. INDICADOR: PROPORÇÃO DE GESTANTES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES 

PARA SÍFILIS E HIV; 
18. INDICADOR: PROPORÇÃO DE GESTANTES COM ATENDIMENTO 

ODONTOLÓGICO REALIZADO; 
19. INDICADOR: COBERTURA DE EXAME CITOPATOLÓGICO; 
20. INDICADOR: COBERTURA VACINAL DE POLIOMIELITE INATIVADA E DE 

PENTAVALENTE; 
21. INDICADOR: PERCENTUAL DE PESSOAS HIPERTENSAS COM PRESSÃO 

ARTERIAL AFERIDA EM CADA SEMESTRE; 
22.    INDICADOR: PERCENTUAL DE DIABÉTICOS COM SOLICITAÇÃO DE 

HEMOGLOBINA GLICADA. 
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É de responsabilidade da CONTRATADA acionar, imediatamente, a CONTRATANTE sempre que 
houver iminência de suspensão de repasse de recursos ou diminuição desses pelo não cumprimento de metas 
específicas e/ou parâmetros mínimos, garantindo, dessa forma, ações tempestivas por parte da CONTRATANTE. 
 
4.6 DOS SOFTWARES A SEREM DISPONIBILIZADOS 

4.6.1 Atenção Básica 

Os softwares que utilizados para informatização da Atenção Básica serão obrigatoriamente o Prontuário 
Eletrônico do Cidadão – PEC disponibilizado pelo Ministério da Saúde - MS, sendo-os: e-SUS APS Prontuário 
Eletrônico do Cidadão – PEC, e-SUS APS Atividade Coletiva, O e-SUS APS Território e outros que possam vir a 
ser disponibilizado pelo MS. 

A licitante vencedora realizará os backups do e-SUS PEC e suas aplicações de todas as UBS, garantindo 
sua guarda por todo o período de contrato; 

A licitante vencedora, ofertará um repositório on-line para acesso da contratante a todos os backups das 
UBS. 
4.6.2 Setores e Unidades Especializadas 

Os softwares que serão utilizados para informatização dos demais setores, serão disponibilizados pela 

contratada, seguindo os critérios abaixo. 

Os softwares próprios da contratada deverão atender aos setores administrativos da Secretaria Municipal 

de Saúde sendo-os: Recepção e Gabinete do Secretário Municipal de Saúde; Central de Marcação de Consultas e 

Exames; Farmácia e Almoxarifado Central e Dispensadores; Vigilância em Sanitária e SAMU 192 no âmbito do 

Município de Colônia do Gurguéia-PI. 

4.6.3 Especificidades Gerais dos Softwares Integrados de Gestão 
• A licitante deverá garantir que os softwares utilizem plataforma de multiusuários, permitindo acessos 

simultâneos, além de cumprirem os requisitos de desempenho estabelecido neste Termo de Referência; 

• Nos servidores de dados, os softwares instalados deverão suportar a operacionalização através do sistema MS 

Windows Server, Windows 10 ou Linux, por opções internas de segurança de dados; 

• Nas estações de trabalho, o software deverá permitir sua aplicação em ambiente MS Windows 7, 8, 10 ou 

Linux e sua operacionalização em navegadores WEB; 

• O(s) banco(s) de dados utilizado(s) pela licitante vencedora é(são) de sua inteira responsabilidade e devem 

garantir a integridade, segurança, desempenho e disponibilidade dos dados; 

• Os dados armazenados são confidenciais e de propriedade da Autarquia a qualquer tempo, cabendo a licitante 

vencedora, disponibilizá-los quando solicitados pelos gestores responsáveis. 

4.6.4 Requisitos Gerais e Obrigatórios dos Softwares Integrados de Gestão 

• Permitir a integração e a comunicação entre os softwares recepção e atendimento ao público da SMS (gabinete 

do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde), Central Municipal de Regulação e Marcação de Exames, Vigilância 

Sanitária, Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF e Serviço Móvel de Urgência e Emergência – SAMU 

192; 
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• Permitir a importação de conjuntos de dados geográficos disponibilizados pelo IBGE, como: Municípios do 

Brasil, CEP X Código IBGE, entre outros; 

• Permitir a importação de conjuntos de dados do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 

Serviços e OPM do SUS (SIGTAP) por competência; 

• Permitir a atualização da tabela de procedimento unificada do SUS, através da importação do arquivo de dados 

disponibilizado pelo SIGTAP; 

• Permitir o cadastro de pacientes com os seguintes dados compatíveis com o CADSUS: Cartão Nacional de 

Saúde, Nome completo, Sexo, Data de Nascimento, Raça/Cor, Nome da Mãe, Nome do Pai, Município de 

Naturalidade, Estado Civil, CPF, RG, Órgão de Emissão do RG, Data de Emissão do RG, UF de Emissão do RG, 

Certidão de Nascimento (permitindo modelo novo e antigo de certidão), Título de Eleitor, Zona, Seção, 

Escolaridade, Ocupação (CBO – Código Brasileiro de Ocupação), Renda Mensal, Endereço (Tipo do Logradouro, 

Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Município de Residência, CEP), Telefone Celular, Telefone 

Residencial, E-mail; 

• Possuir critério de validação para evitar duplicidade de cadastro de pessoas, comparando dados como: Nome, 

sexo, data de nascimento, nome da mãe e nome do pai, para realizar o controle de homônimos; 

• Possuir rotina específica para unificação de registro duplicados de pessoas, preservando todo o histórico do 

registro que será unificado; 

• Possuir rotina de validação de documentos, como: CPF, CNS definitivo e CNS provisório; 

• Permitir o registro da foto digital do paciente, para facilitar o processo de identificação; 

• Possuir máscaras específicas para campos que mantém um padrão de caracteres; 

• Possuir feedback amigável para o usuário ao menos em 95% das funções da solução; 

• Possuir paginação de resultados de listagens extensas e de pesquisas, com no máximo 10 resultados por 

página; 

• Permitir o cadastro de profissionais com os seguintes dados: Cartão Nacional de Saúde, Nome completo, Sexo, 

Data de Nascimento, Raça/Cor, Nome da Mãe, Nome do Pai, Município de Naturalidade, Estado Civil, CPF, RG, 

Órgão de Emissão do RG, Data de Emissão do RG, UF de Emissão do RG, Certidão de Nascimento (permitindo 

modelo novo e antigo de certidão), Título de Eleitor, Zona, Seção, Escolaridade, Ocupação (CBO – Código 

Brasileiro de Ocupação), Endereço (Tipo do Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Município 

de Residência, CEP), Telefone Celular, Telefone Residencial, E-mail; 

• Permitir o cadastro de perfis específicos a cada módulo, aplicando a estes níveis de acesso e permissão 

configuráveis; 

• Gerenciar perfis de usuário classificando-os quanto a sua predefinição, permitindo customizar um perfil para 

um determinado usuário ou cenário sem causar inconsistências para demais usuários; 
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• Permitir configurar os dias e horário que os usuários/operadores podem acessar o sistema; 

• Possuir rotina para apresentação amigável de processos e transações relevantes em forma de notificações; 

• Possibilitar a utilização da solução em dispositivos mobile de forma adaptada e responsiva; 

• Possibilitar emissões de relatórios, com aplicações de filtro, permitindo impressão e exportação em formato 

PDF. 

4.6.5 Especificidade de cada Software 

4.6.5.1 SOFTWARE PARA INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RECEPÇÃO 
E GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE): 
• Permitir o agendamento dos pacientes separando-os por turno e tendo uma visualização dos pacientes 

agendados para o dia atual; 

• Permitir o encaminhamento do paciente para outros setores relacionados à secretaria da saúde como: central de 

marcação, vigilância sanitária, tratamento fora de domicílio e etc.; 

• Permitir o atendimento de pacientes agendados ou por demanda espontânea; 

• Possuir acesso aos históricos de atendimentos do paciente, nos demais setores da rede municipal de saúde; 

• Possuir acesso aos dados históricos de recursos financeiros liberados pela secretaria de saúde a determinado 

paciente; 

• Emitir a impressão de relatório de recursos financeiros liberados ao paciente; 

• Possuir acesso aos dados históricos estáticos do paciente, para gestão e auxílio de novas ações; 

• Possuir acesso a dados que indique o histórico de atendimentos do paciente em diferentes municípios; 

• Permitir o encaminhamento de pacientes a demais setores da rede municipal de saúde, para que seja executado 

atendimento de demanda específica;   

• Permitir a liberação de recursos para o custeio de atendimentos do paciente realizados pela secretaria 

municipal de saúde; 

• Emitir a impressão de comprovantes, que comprovem a liberação de recursos financeiros para o atendimento 

do paciente; 

• Emitir a impressão de relatórios de atendimentos do paciente realizados na secretaria municipal de saúde; 

• Permitir o cadastro de fornecedores de insumos para rede municipal de saúde, com seguintes dados: razão 

social, nome fantasia, CNPJ (para fornecedores com cadastro de pessoa jurídica) ou CPF (para fornecedores 

cadastro de pessoa física) e endereço; 

• Emitir a impressão de relatórios estáticos de atendimentos filtrados por períodos; 

• Possuir uma versão para smartphones onde que o usuário possa buscar histórico de todos os pacientes. 

4.6.5.2 SOFTWARE PARA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES: 
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• Permitir o cadastro de unidade de saúde, compatível com o CNES, com seus equipamentos e instalações, os 

serviços especializados e suas classificações; 

• Permitir a criação de escala profissional por atividade, dia e turno, para cada serviço oferecido na unidade de 

saúde; 

• Possuir o conceito de central de regulação por unidade única reguladora ou por macro ou microrregião; 

• Permitir a definição da validade da escala do profissional, para que a mesma não seja mais exibida na pesquisa 

de vaga quando o prazo expirar; 

• Permitir a definição de cotas de atendimento, por requisição ou por procedimento, para os munícipes e para 

pacientes de municípios pactuados; 

• Possuir importação de cotas de um mês para outro; 

• Permitir realizar alteração de cota na escala do profissional para datas especificas; 

• Permitir a adição de procedimentos da tabela vigente que o profissional pode realizar na unidade; 

• Possuir rotinas especificas para a pesquisa de vagas de acordo com os critérios definidos na criação da escala e 

por cotas especificas de profissionais; 

• Permitir a pesquisa de vaga utilizando o critério especial de “extracota” que exibe todas as escalas do período, 

mesmo as que já tiveram as cotas preenchidas, permitindo o encaixe de paciente na agenda do profissional; 

• Possuir rotina para validação automática dos critérios definido na tabela de procedimento quando às 

compatibilidades para a realização do exame/consulta, antes de realizar o agendamento, evitando glosas durante o 

atendimento; 

• Possuir rotina para validação automática de dupla marcação, evitando a realização do agendamento quando já 

houver um agendamento anterior para o paciente para o mesmo procedimento com a mesma especialidade; 

• Possuir rotina de validação automática da programação orçamentária da unidade executora, antes de realizar o 

agendamento, evitando ultrapassar as cotas e o teto financeiro previsto para cada unidade de saúde, conforme os 

critérios da FPO; 

• Possuir rotina de importação da FPO de um mês para outro; 

• Possuir rotina de agendamento por demanda espontânea, sem requisição; 

• Permitir a consulta de todas das requisições, filtrando pela situação (Em aberto, na fila de espera, parcialmente 

atendida, atendida); 

• Permitir a fácil localização de todos os agendamentos cancelados pelo prestador ou bloqueados pelas centrais 

de marcação; 

• Permitir encaminhar o paciente para uma fila de espera, de forma que o mesmo possa ser agendando quando 

surgir vaga ou for liberada cotas na escala de atendimento do profissional em que o mesmo se encontra na fila; 
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• Possuir rotina para agrupar os procedimentos em que os pacientes possam aguardar numa mesma fila para o 

agendamento com o profissional de saúde; 

• Possuir rotina específica para a pesquisa de vagas para pacientes na fila do procedimento, numa especialidade 

e profissional definido, respeitando os critérios da criação da escala e definição de cotas para munícipes; 

• Possuir rotina de agendamento individual dos pacientes que estão na fila, respeitando os critérios da escala e 

definição de cotas para os munícipes; 

• Possuir rotina de agendamento em grupo dos pacientes que estão na fila, utilizando as vagas disponíveis nas 

escalas do período, respeitando os critérios de cada escala e das cotas de atendimento para cada profissional; 

• Permitir a consulta aos pacientes incluídos da fila de espera, possibilitando a exclusão dos mesmos da 

respectiva fila; 

• Permitir a criação da programação física orçamentária da unidade executora, por competência, possibilitado a 

definição de valores por grupo, subgrupo e forma de organização, e a definição da quantidade por procedimento, 

respeitando o teto financeiro informado para cada unidade de saúde, possibilitando o acompanhamento do saldo 

da FPO em tempo real; 

• Permitir a vinculação de tabela de preço própria, com valor diferenciado da tabela SUS, na FPO de cada 

unidade de saúde executora; 

• Permitir a criação da programação pactuada integrada, definindo cotas para os municípios contratante, por 

competência; 

• Permitir o registro de falta do profissional de saúde, informando o motivo do mesmo. 

• Permitir a consulta ao mapa de atendimento, exibindo todos os agendamentos da unidade, por profissional, 

turno de atendimento e a data da escala; 

• Possuir rotina específica para a realização de baixa do agendamento realizado, identificando o agendamento 

através do protocolo de autorização, permitindo a definição da situação como efetuado, cancelado ou paciente 

faltou; 

• Possuir rotina para validar o tipo do procedimento que será baixando, requerendo a CID-10 quando o mesmo 

for do tipo individualizado; 

• Possuir rotina específica para a realização de baixa do agendamento realizado, permitindo a definição da 

situação como efetuado, cancelado ou paciente faltou; 

• Possuir impressão dos comprovantes de marcação sendo em impressoras térmicas; 

• Possuir rotina para imprimir várias marcações do mesmo paciente em uma só impressão. 

4.6.5.3 SOFTWARE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 
• Permitir o agendamento dos pacientes separando-os por turno e tendo uma visualização dos pacientes 

agendados para o dia atual; 
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• Permitir o encaminhamento do paciente para outros setores relacionados à secretaria da saúde como: central de 

marcação, tratamento fora de domicílio e etc.;  

• Permitir o cadastro de estabelecimento com os dados do estabelecimento e do responsável; 

• Permitir gerenciar os estabelecimentos cadastrados; 

• Possuir a rotina para gerar alvarás para os estabelecimentos; 

• Permitir o registro de denúncias realizadas pela unidade de Vigilância Sanitária do Município, mantendo 

dados como: Tipo de denunciante; Tipo de Foco Dados do Local; Descrição da Denúncia; 

• Permitir o registro de relatos para denúncia, mantendo os dados como: Tipo de Relator; Descrição do Relato; 

• Permitir o registro de ações para denúncia, mantendo os dados como: Informações de localidade; Informação 

da Ação; Procedimentos Realizados na Ação; Desfecho; 

• Possuir uma área de notificação das denúncias que são realizadas; 

• Emitir um protocolo para cada denúncia realizada, sendo possível consultar a denúncia em questão para 

visualizar o seu andamento; 

• Possuir um portal para que a comunidade possa realizar denúncias, sugestões, elogios ou críticas; 

• Permitir a forma de cadastro de estabelecimento, sendo por porte do estabelecimento ou metros quadrados; 

• Permitir o controle para gerar alvará através da emissão de boletos com valores dependendo do porte ou 

metros quadrados dos estabelecimentos; 

• Possuir verificação para renovar o alvará para os estabelecimentos sendo possível só a renovação três meses 

antes do vencimento; 

• Permitir a suspensão do alvará do estabelecimento mediante ao motivo da suspensão. 

• Permitir revogar o alvará caso o estabelecimento não seguir todas as recomendações da vigilância;  

• Permitir o cadastro da unidade de vigilância em saúde; 

• Possuir uma aplicação mobile para realizar os cadastros dos estabelecimentos presencialmente; 

• Permitir que a aplicação mobile funcione off-line; 

• Permitir que a aplicação mobile sincronize os dados com a unidade de vigilância em saúde do seu município; 

• Possuir a verificação para sincronizar os dados o dispositivo esteja conectado com a internet; 

• Permitir a verificação do usuário para entrar na aplicação mobile; 

• Permitir a verificação para que o primeiro uso da aplicação mobile esteja conectado na internet; 

• Possuir relatório para análise dos estabelecimentos por bairro e por Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE); 

• Possuir relatório para análise das denúncias por bairro, Tipo de Logradouro, logradouro ou Número; 
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• Possuir relatório estatístico para análise das denúncias por período, bairro, anônimo e não anônimas ou tipo de 

logradouro; 

• Possuir rotina para gerar o BPA unificado das unidades de saúde, tanto dos procedimentos consolidados, 

quando os individualizados, em cada competência, consolidando de forma automática todos os atendimentos que 

foram efetuados, exibindo dados referentes ao volume de informações, como: Linha, folhas, número de controle e 

data de geração do faturamento. 

4.6.5.4 SOFTWARE PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO  

• Permitir o cadastro de unidades de saúde como: hospital, PSF, farmácia básica e CAF (Central de 

Abastecimento Farmacêutico); 

• Permitir que cada unidade gerencie seu estoque, realizando manutenções, incrementos e decrementos de 

acordo com necessidade; 

• Permitir a dispensa de medicamentos para pacientes. 

• Permitir o controle da restrição para medicamentos e insumos farmacêuticos inaptos ao consumo como: 

vencidos e danificados. 

• Permitir que a unidade central de abastecimento possa visualizar o estoque das demais unidades. 

• Permitir o remanejamento de estoque entre as unidades por meio de solicitações avaliadas pela CAF. 

• Permitir histórico dos medicamentos e insumos farmacêuticos retirados para pacientes, unidades e 

profissionais. 

• Permitir o cadastro de fornecedores de medicamento e insumos farmacêuticos.  

• Possuir relatórios de medicamentos retidos por pacientes 

• Possuir relatórios de unidades que mais solicitam medicamentos.  

• Possuir relatórios de unidades que mais efetuam saída de medicamentos. 

• Possuir relatórios de pacientes que mais recebem medicamentos. 

• Possuir relatórios de insumos farmacêuticos por profissionais. 

• Possuir relatórios de motivos por solicitação negada.  

• Possuir a rotina para que a primeira utilização seja feita o inventário contendo: Nome do medicamento, 

quantidade e lote. 

• Permitir registro de inventários para comparação. 

• Permitir relatório de comparação de estoque, onde que possa ser feito um novo inventário para ser comparado 

com estoque atual, para que possa ser analisando inconsistência no estoque atual. 

• Possuir cadastro do profissional solicitante do medicamento. 

• Permitir o cadastro dos fornecedores dos produtos farmacêuticos. 
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4.6.5.5 SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU – 192 
• Permitir a configuração de profissionais disponíveis como socorristas. 

• Permitir a configuração da unidade de urgência e emergência do município sendo ela uma unidade básica ou 

avançada. 

• Possuir rota para localização da ocorrência caso o condutor não souber o trajeto. 

• Permitir a montagem e configuração da escala de trabalho dos socorristas, havendo a possibilidade de 

reaproveitamento semanal da escala. 

• Permitir o cadastro de modelos de veículos de tipos, portes e ano variados para composição de frota. 

• Permitir o cadastro de veículos (ambulâncias) com as identificações do veículo, como: Placa, ano de 

fabricação, tipo, cor predominante, foto e categoria (Municipal ou Locado) a serem classificados dentre os 

modelos previstos pelo item 3.1.6. 

• Permitir classificação dos veículos como USB (Unidade saúde básica) ou USA (Unidade de saúde avançada) 

• Manter o histórico de gastos como: revisão, manutenção, abastecimento entre outros relacionados aos veículos 

que compõem a frota. 

• Permitir o registro de dados específicos como CNES, sigla, órgão de destino e indicador do órgão para 

faturamento da unidade de Urgência e Emergência do município. 

• Permitir o registro de ocorrências realizadas pela unidade de Urgência e Emergência do Município, mantendo 

dados como: Local da Ocorrência (Município, Tipo do Logradouro, Logradouro, Número, Bairro, Complemento); 

Data e Hora da Ocorrência; Veículo da Ocorrência; Paciente da Ocorrência permitindo o registro com pacientes 

cadastrados na base de dados do próprio sistema ou permitindo ainda um cadastro mínimo do paciente para casos 

em que o mesmo não esteja munido de documentos ou de informações essenciais; Código de CID compatível 

com o ocorrido por paciente; Desfecho da ocorrência por paciente, permitindo opções como paciente 

encaminhado para unidade de referência, evasão, ocorrência resolvida no local, óbito, trote, entre outros; Campo 

para dissertação a respeito do ocorrido com o paciente. 

• Possuir rotina para a adição de procedimentos e suas respectivas quantidades realizados durante o 

atendimento, para que seja feito o faturamento dos procedimentos executados pela equipe do SAMU, visando a 

compatibilidade dos procedimentos com o CBO do socorrista em questão. 

• Permitir a impressão da relação de dados da ocorrência para utilização em campo. 

• Emitir a ficha de admissão do paciente na urgência/emergência da unidade.  

• Emitir a relação de plantonistas em cada unidade de saúde, por período.  

• Permitir a visualização da relação de procedimentos realizados pela unidade de Urgência e Emergência por 

competência. 
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• Possuir rotina para gerar o BPA unificado da unidade de saúde, tanto dos procedimentos consolidados, quando 

os individualizados, em cada competência, consolidando de forma automática todos os atendimentos que foram 

efetuados, exibindo dados referentes ao volume de informações, como: Linha, folhas, número de controle e data 

de geração do faturamento. 

• Possuir relatórios estatísticos para a gestão a respeito das ocorrências realizadas pela unidade do SAMU. 

• Possuir relatório estatístico para análise das ocorrências de CID por bairro ou localidade.  

• Possuir relatório estatístico para análise das ocorrências por período. 

• Possuir relatório estatístico para análise das ocorrências por paciente, idade ou sexo. 

• Possuir relatório estatístico para análise das ocorrências realizadas por socorrista. 

 
4.7 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA 

 
• A CONTRATADA deverá prestar suporte aos usuários dos sistemas e a todo o processo de manutenção da 

rede local de computadores, não sendo permitido o uso de profissionais empregados em órgãos públicos do 

município em situações de responsabilidade da CONTRATADA;  

• As manutenções corretivas e preventivas deverão ser realizadas periodicamente ou de acordo a solicitação do 

município com a presença de quadro técnico qualificado para tal finalidade; 

• A CONTRATADA deverá ofertar canais de atendimentos variados, de baixo custo para o usuário, com curto 

tempo de resposta, como chats, redes sociais e telefones; 

• Todos os atendimentos deverão ser registrados de forma Centralizada com a devida identificação do usuário, 

estabelecimento e número do atendimento, bem como os processos de manutenções realizados nos 

estabelecimentos. Tais informações deverão ser armazenadas de forma segura e de acordo a Lei de Proteção de 

Dados (LGPD); 

• É de responsabilidade da CONTRATADA manter o bom funcionamento e a atualização dos SOFTWARES, 

fazendo uso de manutenções corretivas e preventivas; 

• Deverão ser cumpridos com os seguintes prazos: 

Manutenção Corretiva: até 3 (três) horas para correção do problema que impossibilite o uso do software por parte 
do profissional e 2 (dois) dias úteis para casos que não afete o uso do software; 
Manutenção Preventiva: Deverá ser realizada no segundo e quinto mês após a implantação. Após isso, deverá ser 
realizada a cada quatro meses com revisão de todos os equipamentos instalados. 
 
5 DA DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS 
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• É de responsabilidade da CONTRATADA ofertar suporte técnico com profissionais qualificados para o 

atendimento e com curto tempo de resposta; 

• O suporte deverá prestar atendimentos a todos os serviços citados nesse edital solucionando todos os 

problemas que venham ocorrer conforme responsabilidade da CONTRATADA.  

• Deverá apresentar uma equipe constituída minimamente por profissionais das áreas: Saúde Pública, Auditoria 

em Saúde e Tecnologia da Informação, que deverão estar disponíveis de forma integral nos dias úteis, das 07:30h 

às 18:00h, com a possibilidade de serem acionados por diferentes canais de atendimento e com utilização de 

recursos modernos de suporte técnico, como programas de acesso remoto e mídias informativas; 

• É de responsabilidade da CONTRATADA cumprir com os prazos de atendimento abaixo, podendo ser 

alterados somente sob autorização da CONTRATANTE e os devidos esclarecimentos a mesma: 

o Iniciar o atendimento: máximo de 15 minutos; 

o Sanar dúvidas ou Feedback inicial sobre problema técnico: 15 minutos após início do atendimento; 

o Solução de problemas que interfere no uso do software, porém não impossibilite o seu uso: 30 minutos 

após o início do atendimento; 

o Solução de problemas que torna o sistema indisponível: 2 horas após o início do atendimento; 

o Situações adversas e que não impossibilite o uso do software: até 04 horas. 

o Acionamento de suporte presencial: 48 horas para solução do problema; 

o Solicitação de treinamento remoto: 24 horas após solicitação; 

o Solicitação de treinamento presencial: 03 dias úteis após solicitação. 

• Caso seja identificado por parte da CONTRATANTE a necessidade de novas funcionalidades, customizações 

de softwares, equipamentos adicionais e outros serviços aqui não especificadas, deverá ser realizado um 

orçamento prévio por parte da CONTRATADA e ser apresentado à equipe técnica da CONTRATANTE para 

aprovação nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

6 DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
• A contratada se obriga em iniciar a implantação dos Serviços em até 05 (cinco) dias úteis após emissão da 

Ordem de Serviços emitida pelo Setor responsável; 

• Os serviços serão recebidos provisoriamente pela Secretaria Municipal de Saúde após a implantação e 

capacitação dos profissionais; 

• Os serviços serão recebidos definitivamente pela Secretaria Municipal de Saúde após 30 (trinta) dias contados 

do término da implantação e capacitação, não havendo notificações e inexecução parcial ou total dos serviços no 

período; 
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• Durante o período que se refere o subitem anterior, os técnicos e profissionais da Secretaria Municipal de 

Saúde avaliarão a qualidade dos serviços prestados, podendo reportar ao fiscal do contrato possíveis falhas, 

atrasos, inconsistências, e falta de capacitada técnica no desenvolvimento dos trabalhos não sanados pela 

contratada. 

 
7 DAS OBRIGAÇÕES: 

7.1 CONTRATADA: 

• Efetuar a prestação dos serviços em compatibilização aos exigidos no T.R., no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado do fiscal do 

contrato ou por pessoal indicada pelo gestor da Secretaria Municipal de Saúde, constatando o detalhamento dos 

serviços contratados, qualidade, capacidade técnica dos profissionais envolvidos e prazos estabelecidos; 

• A contratada deverá emitir relatórios técnicos quanto à implantação, capacitação e atividades de manutenção 

técnica de forma mensal dos serviços executados;  

• Responsabilizar-se pelos danos aos equipamentos causados por imperícia ou falta de capacidade técnica do 

profissional da empresa durante os serviços de manutenção na sede da contratante;  

• Em decorrências do item anterior, a contratada implica na obrigação de substituir, reparar, corrigir às suas 

expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, o equipamento danificado por outro de igual especificação; 

• Atender prontamente os chamados técnicos da Administração inerentes aos serviços contratados no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas independente de sábados, domingos e feriados em função da natureza dos serviços, 

respondendo qual o tempo necessário para a solução do problema; 

• Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede as atividades de 

implantação e capacitação, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

• Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

• Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas neste Termo de 

Referência ou na minuta de contrato; 

• Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

• Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, taxas, seguros e 

deslocamento de pessoal para o cumprimento das obrigações assumidas durante toda vigência do contrato.  
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7.2 CONTRATANTE: 

• Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;  

• Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado, em cumprimento com ao art.67 da Lei 8.666/93; 

• Efetuar o pagamento no prazo previsto em contrato. 

 
8 DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
A fiscalização da contratação será exercida por um ou mais representantes da Administração, o(s) 

qual(is) competirá(ão) dirimir(em) as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 

ciência à Administração. 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora dos 

serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando 

o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
9 DO MÉTODO E ESTRATÉGIA DA CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA 

 
Diante da complexidade dos serviços e a implantação de programas de informática, o contrato terá 

vigência inicial de 12 (doze) meses contados de sua assinatura. 

Em função da utilização de programas de informática, os serviços enquadram no art. 57, inciso IV da 

Lei 8.666/93 e suas alterações, considerados contínuos, podendo estender sua vigência até 48 (quarenta e oito) 

meses após o início de sua vigência. 

 

10 DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

 
• O contrato poderá ser prorrogado em até 48 (quarenta e oito) meses do início de vigência, adotando medidas 

que antecedem o vencimento do contrato em 45 (quarenta e cinco) dias anteriores; 
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• A contratante emitirá carta consulta a contratada quanto ao interesse da continuidade dos serviços por igual 

período do contrato inicial; 

• A contratada se obriga em responder através de documento próprio e assinado pelo representante legal da 

empresa a carta consulta em até 05 (cinco) dias após o recebimento pela aceitabilidade da prorrogação, em caso 

de desinteresse a contratada deverá justificar de forma fundamentada; 

• O documento supracitado poderá ser encaminhado por e-mail através de arquivo digitalizado contendo a 

assinatura do representante legal, ou protocolo na sede da contratante; 

• Ocorrendo a aceitabilidade, a contratada encaminhará a contratante, juntamente com a carta-consulta, as 

condições de manutenção da regularidade Fiscal, Trabalhista, Qualificação Técnica e demais documentos que 

julgar necessários quanto a Habilitação da contratada, principalmente nos casos de alteração contratual; 

• Na hipótese do retardamento das providências a serem adotados pela contratante e que impliquem em prazo 

inferior à 30 (trinta) dias da expiração do contrato, a contratada se reserva no direito de aceitar ou não a 

prorrogação, sem as devidas justificativas. 

 
11 DA POSSIBILIDADE DE ADITIVOS 

 
• A contratada se obriga a aceitar os aumentos ou supressões em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial do contrato, na ampliação ou redução de serviços pactuados inicialmente; 

• Em função da prorrogação do contrato, não será reincido os valores de implantação dos serviços já existentes. 

 
12 DO REAJUSTE CONTRATUAL (SERVIÇOS) 

 
Os valores dos serviços repactuados, poderão sofrer reajuste de preços a partir do 12º (décimo segundo) 

mês da data de assinatura do contrato, utilizando-se por base o IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) 

acumulado nos últimos 12 (doze) meses, com o único fim de restabelecer o poder aquisitivo da moeda, com 

fundamento no artigo 40, inciso XI, artigo 55, inciso III, ambos da Lei 8.666/93, e Lei 10.192/01. 

 

13 DA PLANILHA DE SERVIÇOS 

 

Lote Único 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QTD UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR   
TOTAL 

ESTIMADO 
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01 

Serviço especializado de implantação 
do sistema e-SUS APS PEC, mediante 
fornecimento de sistemas de 
informática (software), pautados na 
implantação do “Prontuário 
Eletrônico” e de solução tecnológica 
do tipo Painel de Indicadores na APS 
para acompanhamento dos indicadores 
dos programas Previne Brasil e 
Informatiza APS, nas Unidades 
Básicas de Saúde do Município de 
Colônia do Gurguéia/Piauí, em 
conformidade com as normas do 
Ministério da Saúde (MS), conforme 
este T.R. 

01 

IM
PLA

N
TA

Ç
Ã

O
 

  

02 

Serviço especializado de Implantação 
de Software para gerenciamento dos 
setores de média complexidade da 
Saúde (Central de Marcação de 
consultas e exames, Vigilância 
Sanitária, SAMU-192 e CAF), 
capacitação dos profissionais de saúde, 
incluindo a implementação da 
infraestrutura da rede local de 
computadores e disponibilização de 
equipamentos de Informática, 
conforme este T.R. 

01 

IM
PLA

N
TA

Ç
Ã

O
 

  

03 

Gerenciamento do Prontuário 
Eletrônico do Cidadão (PEC), 
incluindo manutenção mensal do 
sistema, suporte técnico especializado 
presencial e/ou por canais de 
chamados via telefone (fixo e móvel) e 
web-chat, das 7h30min às 18h, de 
segunda a sexta-feira, incluindo visitas 
técnicas quadrimestrais; serviços 
mensais especializados de capacitação, 
educação continuada, monitoramento 
de indicadores da APS e  de solução 
tecnológica do tipo painel de 
indicadores do Previne Brasil e 
Informatiza. 

12 MENSAL   
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04 

Licenciamento mensal de software 
modular para gerenciamento dos 
estabelecimentos administrativos 
(SMS) e atendimento da média-
complexidade, incluindo suporte 
técnico especializado presencial e por 
canais de chamados via telefone (fixo 
e móvel), sistema de web-chat e 
aplicativos de mensagens, no horário 
das 07:30h às 18h, de segunda a sexta-
feira; Disponibilização de Serviços 
mensais especializados de capacitação, 
educação continuada, faturamento de 
contas médicas, monitoramento e 
qualificação de indicadores.  

12 MENSAL   
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EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 

 
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2021 

 
 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE 
FAZEM ENTRE SI O(A).......................................................... E A 
EMPRESA .............................................................   

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ............................... por intermédio do(a) .................................... (órgão) 
contratante),  com sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., 
inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) SECRETÁRIO(A) 
MUNICIPAL DE ........................, Sr.(a)........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em 
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., 
tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
decorrente do Pregão Eletrônico nº ........../20....,   mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ........................., conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
 
1.3. Descrição do objeto: 

 

ITENS DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNID. VALOR R$ 
UNITÁRIO TOTAL 

       
VALOR TOTAL:______  

  
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 
____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 
 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 
 
___________________ 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO. 
 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE. 
 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Contrato. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao 
Edital. 
 
9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO. 
 
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
 
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, 
anexo do Edital. 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do 
Edital. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO. 
 
12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 
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12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 
78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  
 
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 
prévia e ampla defesa. 
 
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista 
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES 
ASPECTOS, CONFORME O CASO: 
 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
12.4.3. Indenizações e multas. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES. 
 
13.1. É VEDADO À CONTRATADA: 

 
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 
salvo nos casos previstos em lei. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES. 
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, 
de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - 
e normas e princípios gerais dos contratos. 
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO. 
 
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial 
do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO. 
 
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Manoel Emídio - PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução 
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 
8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 
 
 

______________ / UF, .......... de.......................................... de 20..... 
 
 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 

 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 

  


