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Processo nº 108/2019 
 

Abertura: 26 de novembro de 2019 
 

Horário: 15h00min 
 

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

1. PREÂMBULO 
 

1.1 O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL - RJ, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 149/2018, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, nos termos da Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto municipal nº 1.472/2017, com 
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e condições previstas no Edital 
e seus anexos, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇO e dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e hora acima mencionados, no seguinte local: na Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul, sito na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, mediante as seguintes condições:  
 

1.2 A comissão de licitação receberá os documentos de credenciamento e envelopes contendo as 
propostas financeiras e a documentação de habilitação a partir das 15:00h até as 15:15h, após este horário 
dar-se-á por encerrado o ato de recebimento de documentação  
 

2- DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA  
2.1 Constitui objeto da presente licitação Contratação de Empresa Especializada em Sistemas de 

Informática de Gestão Pública Municipal, para o Fornecimento de Solução de TI, formada pela implantação, 
manutenção, treinamento, suporte, instalação, parametrização, adequação e fornecimento de atualizações dos 
sistemas de saúde que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Paraíba do Sul, com 
base nas especificações e requisitos previstos no Termo de Referência. 
Para que, ao final, se possa concluir pela necessidade de contratação dos serviços constantes nesse Termo de 
Referência, cabe trazer a baila as características do Município de Paraíba do Sul, acompanhadas das 
justificativas para a sua efetivação.  
Paraíba do Sul pertence à Região Centro-Sul Fluminense, que também abrange os municípios de Areal, 
Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes,Miguel Pereira, Paty do Alferes, Sapucaia, 
Três Rios e Vassouras. 
O município tem uma área total de 580,5 quilômetros quadrados, correspondente a19, 1% da área da Região 
Centro-Sul Fluminense. Os limites municipais, no sentido horário, são: Minas Gerais, Comendador Levy 
Gasparian, Três Rios, Areal, Petrópolis, Paty do Alferes, Vassouras e Rio das Flores. 
 

O alastramento da área urbanizada de Paraíba do Sul se deu ao longo do rio Paraíba e ao longo da ferrovia da 
RFFSA, crescendo por áreas próximas da rodovia BR-393, que acessa Três Rios, a nordeste, e Vassouras, a 
sudoeste. Outra rodovia, a RJ-131, alcança a RJ-125 em Paty do Alferes, ao sul. A RJ-151 margeia a fronteira 
com Minas Gerais, em direção aos municípios de Rio das Flores, a oeste, e Comendador Levy Gasparian, a 
leste.A BR-393 faz a conexão da Rio - São Paulo com Rio-Belo Horizonte e Rio - Bahia, começando em Barra 
Mansa, na Via Dutra, seguindo por Volta Redonda, Barra do Piraí, Vassouras e Paraíba do Sul, encontrando-se 
com a BR-040 em Três Rios e com a BR-116 em Sapucaia, na fronteira com o município de Carmo e o estado de 
Minas Gerais. 
Em 2010, Paraíba do Sul tinha uma população de 41.084 habitantes, correspondente a 15,1% do contingente 
da Região Centro-Sul Fluminense, com uma proporção de 92,6 homens para cada 100 mulheres. A densidade 
demográfica era de 70,7habitantes por km², contra 89,5 habitantes por km² de sua região. A taxa de 
urbanização correspondia a 88% da população. Em comparação com a década anterior, a população do 
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município aumentou 9,8%, o 49º maior crescimento no estado. A população de Paraíba do Sul, em 2017, foi 
estimada em 42.922 pessoas. O município tinha um contingente de 34.131 eleitores, correspondente a 80% do 
total da população. Havia cinco agências de correios, cinco agências bancárias7 e 12estabelecimentos 
hoteleiros. Torna-se necessário proporcionar a evolução da estrutura tecnológica vinculada aos serviços de 
saúde que são ofertados a população, mediante a contratação da Solução de TI em tela. 
Atualmente, os serviços de saúde do Município são prestados de forma deficitária quando a análise é realizada 
sob o prisma da gestão dos seus dados e do controle e movimentação e acesso dos pacientes assistidos. Desta 
forma, a presente contratação visa identificar e solucionar problemas vinculados ao acesso e a prestação dos 
serviços de saúde à população do Município de Paraíba do Sul, para possibilitar a implantação de ações 
estratégicas, que viabilizem a eficiência na gestão dos serviços e corroborem para a melhora no atendimento 
aos munícipes, através da evolução dos sistemas de saúde, pela implantação de Solução de Tecnologia da 
Informação. De fato, a utilização cada vez mais freqüente de serviços tecnológicos em conjunto aos serviços de 
saúde traz cada vez maiores resultados finais a esses últimos, e representa instrumentos necessários a 
proporcionar atuações mais eficientes, principalmente em face dos usuários da rede de saúde, objetivo 
principal.  
Assim, foi elaborado um profundo estudo por parte da equipe técnica da Secretaria de Saúde de Paraíba do Sul, 
que apontou pela presença de problemas em suas plataformas tecnológicas.  
Tal fato traz a necessidade de se mapear e sanear os problemas organizacionais no acesso e na prestação dos 
serviços aos munícipes de Paraíba do Sul, cujas ações são realizadas manualmente e de forma desordenada, 
trazendo prejuízos aos resultados que poderiam ser alcançados, que poderiam, ainda, ser potencializados 
mediante a adoção de medidas estrategicamente coordenadas. 
A falta de um sistema integrado da rede municipal de saúde prejudica principalmente a entrega dos serviços 
aos munícipes, por dificultar o acesso aos assistidos, além do atendimento as medidas judiciais e as 
solicitações do Ministério Público. 
Essas demandas estão inclusas num contexto de fatos de extrema gravidade, provocados pelas dificuldades de 
operacionalização do Serviço de Regulação, cujo processo regulatório se encontra em grandes dificuldades, 
tornando necessária a implementação de sistema que viabilize a integração com o serviço de Transporte 
Sanitário Eletivo, assim como dos serviços ambulatoriais em conjunto com a organização das ações de 
referência e contra referência de pacientes,das agendas dos plantões de especialidades médicas, de 
distribuição e controle de vagas e leitos nas unidades, incluindo outras ações da rede de saúde que estão sendo 
insuficientemente realizadas, prejudicando gravemente a execução dos serviços públicos de saúde. 
A equipe que atua na gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Paraíba do Sul tem enfrentado inúmeros 
obstáculos para o controle e aquisição dos medicamentos e materiais e demais produtos determinados pelos 
mandados expedidos pelo poder judiciário, situação agravada quando os objetos são de uso continuado.  
Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe de sistema de TI apto a auxiliar no cumprimento 
dessas demandas, que são operacionalizadas manualmente pelos servidores, expondo a administração pública 
ao risco de falha humana, além de expor o paciente aos transtornos ocasionados pela falta do item de sua 
necessidade. 
Todos esses pontos levantados prejudicam o alcance do interesse público, por reduzir a eficiência dos serviços 
ofertados à população do Município de Paraíba do Sul, e precisa ser evoluída, inclusive nas unidades básicas de 
saúde, onde, do mesmo modo, tem-se a operação artesanal dos procedimentos administrativos.  
Diante das ferramentas disponíveis no mercado, não cabe manter na atualidade esse modus operandi para 
acompanhamento das demandas envolvendo os pacientes que circulam na rede, que podem ser geridas por 
meios de sistemas de prontuários eletrônicos, para ampliar o alcance e a eficiência dos seus resultados. 
Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, deve ser prioritário quanto a 
qualidade dos atendimentos médicos em si, prezando pela humanização, equidade e no atendimento das 
necessidades de saúde, aprimorando a política de Atenção Básica, informatizando e implantando o Prontuário 
Eletrônico em todas as unidades de saúde do Município. 
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Com isso, busca-se garantir maior assertividade nas ações estratégicas de saúde, bem como proporcionar a 
utilização de recursos tecnológicos para o desenvolvimento das atividades das UBS, de modo a possibilitar a 
restauração da operação normal dos serviços com mínimo de impacto nos processos de negócios de TI, dentro 
dos elementos mínimos de prestação de serviços e prioridades estabelecidos, para atender aos objetivos 
estratégicos do município e do Sistema Único de Saúde. 
Tem-se então, que o serviço que se pretende contratar através do presente processo tem por finalidade 
melhorar a gestão, tornando-a pró-ativa e preventiva, contribuindo para a alocação e utilização mais adequada 
dos recursos da saúde, assim como a garantia do acesso oferecida aos cidadãos com qualidade.  
Existe no mercado, atualmente, uma série de sistemas fornecidos por diversas empresas, que possibilitam a 
operacionalização das atividades vinculadas ao Sistema Único de Saúde e proporcionam a organização dos 
serviços e a entrega de melhores resultados à população, através do uso de ferramentas tecnológicas que vão 
ao encontro com os preceitos das políticas públicas de saúde. 
A adoção de processo organizado no acesso do cidadão aos serviços de saúde hoje é possível ser realizada 
mediante a utilização dos Sistemas de Informação ofertados por empresa especializada na prestação de 
serviços de tecnologia da informação para apoio técnico para implantação, parametrizações e capacitação de 
seus técnicos, além de suporte técnico que garanta que os Sistemas quando em produção assegurem o 
atendimento ao interesse público acima exposto, de acordo com os preceitos do SUS. 
Atualmente existem diversas empresas com sistemas de saúde implementados em diversas redes de saúde ao 
longo do Brasil, especializados no Sistema Único de Saúde, como os que essa municipalidade pretende 
contratar através do presente processo, mediante atos que atenderão aos princípios constitucionais 
vinculados a aplicação dos dispositivos da Lei 8.666/93.  
O Tribunal de Contas da União, amparando em estudos da Organização Pan-Americana da Saúde, já destacou a 
eficiência da utilização de prontuários eletrônicos e demais sistemas de integração da rede de saúde pública, 
ao longo do Relatório de Auditoria Operacional das Unidades de Pronto Atendimento, elaborado de novembro 
de 2003, provocando, assim, a decisão por parte da Secretaria Municipal de Saúde, para a implantação dos 
sistemas que serão especificados ao longo deste Termo de Referência na rede de saúde pública do Município 
de Paraíba do Sul. 
O objeto deste Termo de Referência configura a Solução de TI apto a proporcionar o atendimento do art. 2º, X, 
da IN nº 04/2014, da Secretaria de Logística da Informação, do Ministério do Planejamento, na medida em que 
visa proporcionar a melhor execução dos serviços de saúde, mediante a utilização dos sistemas na área de 
saúde da maneira mais eficiente possível. 
Assim, entende-se pela necessidade de prosseguimento do presente processo, mediante a deflagração de 
processo licitatório na modalidade pregão, visando a contratação de empresa para prestação dos serviços 
listados no objeto do Termo de Referência e especificados ao longo de suas cláusulas.   
 

2.2. O sistema deverá atender as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste 
Edital. 

 

2.3. O sistema deverá garantir a integridade dos dados. 
 

2.4. Os menus do sistema devem ser personalizáveis por usuário ou grupo de usuários. 
 

2.5 O Sistema proposto deverá atender a todos os requisitos exigidos no Objeto deste edital, com 
acompanhamento permanente que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas no sistema, 
atendimento e suporte técnico para este sistema quando solicitado. 
 

2.6 Não serão aceitas propostas parciais ou sistema que não atenda a todas as áreas constantes do 
Objeto. 
  
2.7. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotações orçamentarias, 

abaixo descritas. 
 

04.01-10.301.95.2.189 – 3.3.90.39 – PAB 
 

3. REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO:  
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3.1. O sistema informatizado deverá conter todas as informações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência. 
 

3.2. O Prazo para instalação e treinamento dos usuários deverá ser no máximo de 30 (trinta) dias, 
após assinatura do contrato. 

 

3.3. Não havendo homologação da liberação completa dos sistemas a serem implantados, 
caracterizará o cancelamento dos módulos contratados.  
 

4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1 Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências 
estabelecidas neste Edital, e:  
 

4.1.1 não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração Pública em 
todas as esferas;  

4.1.2 que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente);  
 

4.1.3 nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante;  
 

4.1.4 Não será permitida a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcios.  
 

4.2 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
 

4.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar 
123/2006, e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro e pela Equipe de apoio, deverão comprovar 
o enquadramento como "ME" ou "EPP".  
 

4.2.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP) somente será procedido pela Equipe de Apoio, se o interessado comprovar tal situação 
jurídica.  
 

4.2.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa renúncia 
expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, aplacáveis 
ao presente certame.  
 

4.2.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que 
possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.  
 

4.2.5. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final dos 
preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de 
pequeno porte.  

4.2.6. O empate mencionado no item 4.2.5, será verificado na situação em que a proposta 
apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior 
à proposta mais bem classificada, ocasião na qual se procederá da seguinte forma:  
 

4.2.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o 
disposto no subitem 4.2.5, poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 

4.2.8 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 4.2.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação definida no 
subitem 4.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
 

4.2.9 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
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pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 

4.2.10 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria sessão pública, 
após verificação da documentação de habilitação. 

4.2.11 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme item 8 deste Edital, sob pena de 
inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 
 

4.2.12 Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou 
positivas, com efeito, de certidão negativa.  
 

4.2.13 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.2.12, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à 
Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para contratação, ou revogar a licitação. 

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
 

5.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente ou 
através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único 
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado.  

 

5.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
  

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, 
inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de 
autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame. 

 

b) se representante legal, deverá apresentar:  
b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o 
nome da empresa outorgante, bem como das pessoas com poderes para a 
outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, constando 
ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 
pública; ou  
b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO IV deste 
edital) outorgado pelos representantes legais do licitante, comprovando 
a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e 
para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como 
dirigente da empresa. 

 

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado.  
 

d) cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ);  
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5.2.1. É obrigatória a apresentação de documento com foto para conferência pelo pregoeiro. 
 

5.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para 
os fins deste procedimento licitatório. 

 

5.4 Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
constantes no item 8 do edital, conforme ANEXO III, a qual deverá ser apresentada por fora do envelope nº 
01 Proposta, juntamente com a Carta de Credenciamento. 

 

5.5. A presença do licitante ou representante legal é obrigatória, para exercer os direitos de ofertar 
lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em 
todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 
A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora do envelope da 
proposta: Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; Cartão do CNPJ, Procuração ou Termo de 
Credenciamento do ANEXO IV e a Declaração constante no ANEXO III . 
 

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 

6.1 Os interessados deverão entregar, no dia e local, fixados no preâmbulo deste Edital e no horário 
estipulado no Item 05, para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a Proposta de Preços 
(Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e indevassáveis, 
rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 

À Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 
Processo Licitatório n°108/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019 
Envelope n° 1 – ROPOSTA Nome do 
Proponente: 

 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul  
Processo Licitatório n°108/2019  
PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019  
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  
Nome do Proponente: 

 
7 – DA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

7.1. No dia 20 de novembro de 2019 às 15:00h, na presença das licitantes e demais 
pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - 
PROPOSTA DE PREÇO e nº 02 – DOCUMENTOS para procedimento do certame. 
 

7.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário.  
 

7.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio 
de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos 
do certame.  
 

7.4 Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório sendo elaborada a ata de 
realização dos trabalhos com a descrição do certame.  
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8 – DA PROPOSTA DE PREÇO: 
 

8.1. A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio eletrônico 
preferencialmente em folhas da empresa, sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo 
representante legal da empresa, podendo seguir-se o modelo de proposta do ANEXO II deste edital, e 
deverá conter: 
 

a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver), e-
mail e nome da pessoa indicada para contatos;  
 

b) Discriminação completa dos serviços ofertados, conforme especificações e condições constantes no 
Modelo de Proposta (Anexo II);  
 

c) Conter valor de implantação do sistema completo de Gestão de Saúde Pública – Atenção Básica 
para Agente de Saúde (ACS) e endemias (ACE), incluindo o treinamento dos usuários e a consultoria de 
implantação e apoio técnico para implantação e suporte do prontuário eletrônico do Cidadão (PEC e SUS MS);  

d) Licenças de uso mensais do Sistema de Gestão da Saúde Pública – Atenção Básica para os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e ACE), com fornecimento de 150 equipamentos (tablets) em comodato, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I. 
 

e) Declaração de que a empresa possui estrutura técnica para a implantação, treinamento e 
configuração completa do sistema num prazo não superior a 30 (trinta) dias.  
 

f) Declaração comprometendo-se pelo sigilo e segurança dos dados do Município; 
 

g) Prazo de que a proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, 
de 17-07-2002. 
 

8.2. Deve ser indicado preço líquido unitário, em moeda nacional, no referido preço deverão estar 
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, licenças, treinamento, despesas com deslocamentos, diárias, que 
eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte, frete ou terceiros, que correrão 
por conta do licitante vencedor. 
 

8.3. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas 
casas decimais após a vírgula.  

8.4. A proposta será julgada pelo menor preço global, apurado após a etapa dos lances e de acordo com 
as especificações do objeto. 
 

8.5 Serão rejeitadas as propostas que: 
 

a) contenham mais de duas casas decimais em seus valores totais; 
 

b) sejam incompletas, isto é, contenham informação(ões) insuficiente(s) que não permita(m) a 
perfeita identificação do produto licitado;  
 

c) contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 
Edital, ou seja, manifestamente inexequível, por decisão do Pregoeiro; 
 

d) ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.  
 

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 

9.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor 
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mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àqueles poderão fazer novos lances 
verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor.  
 

9.2 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão 
os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.  
 

9.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.  
 

9.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances.  
 

9.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, 
na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação.  
 

9.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.  
 

9.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 14 - DAS PENALIDADES deste Edital.  
 

9.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, 
para efeito de ordenação das propostas.  
 

9.9 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com 
o proponente para que seja obtido preço melhor. 

9.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  
 

9.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, decidindo, 
motivadamente, a respeito.  
 

9.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado 
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de 
mercado e ofertar o menor preço unitário.  
 

9.13 Serão desclassificadas: 
 

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis;  
 

d) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 
 

9.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
 

9.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, 
da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 
 

9.16 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento de Compras e Licitações 
deste Município, conforme subitem 14.1 deste Edital. 

  
9.17. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação 

dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
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10 - DA HABILITAÇÃO: 
 

10.1 Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os 
documentos de habilitação a seguir. 
 

10.2. Da habilitação jurídica  
 

a) Cédula de identidade dos sócios, diretores ou proprietários; 
 

b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual;  
 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores.  
 

e) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

OBS: Os documentos das letras “b”, “c” e “d” que já foram apresentados por conta do 
credenciamento não serão exigidos no envelope de documentação. 
 

10.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista  
 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
emitida pela Receita Federal do Brasil; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal (Alvará) ou Estadual, se for o caso, 
relativo ao domicílio ou  sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 

c) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual;  
 

d) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da licitante;  
 

e) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;  
 

f) Certidão Negativa de Falência e Concordata.  
 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista em cumprimento a Lei nº 12.440/2011, emitida pelo 
 Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).  
 

h) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
 Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO V.  

 

10.4. Qualificação Técnica  
 

a) Para fins de comprovação da experiência e qualificação técnica, a licitante deverá apresentar, 
ainda, a seguinte documentação complementar: 
 

b) Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
em nome da PROPONENTE, que comprove(m) ter ela executado ou estar executando serviço 
pertinente e compatível em características com o objeto da presente licitação, vinculados aos 
Sistemas de Regulação e do Prontuário da Atenção Básica, considerados as parcelas de maior 
relevância do Contrato. 
 

c) Entende-se por pertinente e compatível a prestação de serviços de implantação, suporte técnico, 
capacitação no uso e manutenção de Sistemas de Saúde utilizados no SUS. 
 

d) Pelo menos um atestado deverá comprovar a prestação de serviços como descrito na Letra b que 
a licitante tenha implementado os Sistemas em rede de saúde com atuação de pelo menos 40% 
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(quarenta por cento) dos 540 servidores públicos, incluindo cargos em comissão, em atuação na 
Secretaria de Saúde de Paraíba do Sul. 
 

e) No(s) Atestado(s) referido(s) nos itens anteriores, deverão constar: Nome dos Sistemas 
implantados na organização; Caracterização do fornecimento realizado; Nome e identificação do 
signatário / data de emissão; 
 

f) Quaisquer informações acima relacionadas, não constantes do atestado, deverão ser 
complementadas pelos seguintes documentos: cópias do Contrato a que se refere o atestado 
e/ou outros pertinentes, sendo que os mesmos em hipótese alguma substituirão o atestado. 
 

g) A CONTRATADA deverá apresentar no ato de assinatura do Contrato a relação dos membros que 
irão compor sua equipe técnica disponível para execução dos serviços, durante a vigência do 
contrato, formada por profissionais de nível superior ou outro devidamente reconhecido, que 
comprove a execução de serviço de características semelhantes ao objeto da licitação, sob pena 
de desclassificação. 
 

h) Os profissionais deverão compor os quadros funcionais da proponente no momento da 
contratação. Os documentos para comprovação deverão ser apresentados quando da assinatura 
do contrato, e poderá ser através de: cópia do livro de registro de empregados ou do registro da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (para empregados), Registro Comercial da contratada 

(para sócios) ou outro meio legal hábil à comprovação exigida; 
 

i) Apresentar declaração de que implantará o sistema, e treinará os usuários num prazo máximo de 
 até 30 (trinta) dias (ANEXO VII) contados a partir da assinatura do contrato. 
 

j) O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 
 prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após 
 aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.  
 

Obs: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor da Prefeitura de Paraíba do 
Sul, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, ficando aqueles obtidos por meio da Internet 
dispensados de autenticação e sujeitos a sua verificação. 
 

11 - DA ADJUDICAÇÃO: 
 

11.1. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, 
ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 
melhor.  
 

11.2. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de 
recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem 
como o registro de que todas os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as 
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, 
a todos, vista imediata do processo. 
 

11.3. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante detentor da melhor proposta 
será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
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12.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do 
Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso.  
 

12.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) 
dias úteis para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.  

12.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos.  
 

12.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.  
 

12.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
 

12.6 Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões 
indicadas pelo licitante na sessão pública;  
 

12.7 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;  
 

13 – DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

13.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 
disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, observadas suas alterações posteriores, pelas disposições 
do Edital e pelos preceitos do direito público.  
 

13.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo Município a 
todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, 
com prazo de 30 (trinta) dias observadas as disposições legais pertinentes.  
 

13.3. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada 
pelo adjudicatário.  
 

13.4. A vigência contratual iniciar-se-á a partir da assinatura do mesmo.  
 

13.5. A empresa contratada deverá obedecer aos seguintes prazos:  
 • Prazo para início dos serviços: 10 (dez) dias.  • Prazo para a implantação e configurações: 30 (trinta) dias.  • Prazo para treinamento do quadro funcional: 30 (trinta) dias.  • Prazo de locação – 12 (doze) meses podendo ser renovado por iguais períodos, a critério 

da administração, até completar o prazo de 60 (sessenta) meses.  • Prazo para atendimento online, por telefone ou remoto – imediato, durante os dias úteis e 
no horário de expediente da Secretaria Municipal de Saúde de Paraíba do Sul; • Prazo para atendimento in loco – 3 (três dias);  

 

13.6. A execução dos serviços será fiscalizada pela servidora da Secretaria Municipal de Saúde Graziela 
Barbosa Freitas Scoralick, ocupante do Cargo de Enfermeira Responsável Técnica da Atenção Básica, Matrícula nº E- 
1693. 

 

13.7. Caso os serviços não atendam às exigências constantes do Edital e seus anexos, a fiscalização poderá 
solicitar ao setor competente o início do Processo Interno de rescisão unilateral de contrato, garantido o contraditório 
e a ampla defesa.  

 

14 - DO PAGAMENTO: 
 

14.1. O pagamento de locação, licença de uso e manutenção dos sistemas será efetuado em até o 15º dia útil 
subsequente ao da prestação dos serviços mediante a emissão da respectiva nota fiscal.  
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14.2. O pagamento relativo às fases iniciais (implantação, instalação, testes, customização e treinamento) 
ocorrerá mediante a comprovação de que a atividade foi executada, concluída e aprovada, e se dará em até trinta dias 
da emissão da respectiva nota fiscal e aceite do servidor responsável pelo recebimento do objeto.  

 

14.3. O pagamento será efetuado através de TED, transferência Bancária ou Boleto bancário em nome da 
empresa vencedora do certame.  

 

14.4. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização a indicação 
do n.º do Pregão a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal 
para pagamento.  

 

15 – DAS PENALIDADES: 
 

15.1. A recusa pelo fornecedor em entregar os serviços adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da proposta.  

 

15.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por 
cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.  

 

15.3. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da obrigação.  

 

15.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:  

 a)         ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;  
 

 b)         apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
 

 c)         retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  
 

k) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
 

 e)         comportamento inidôneo;  
 

f) cometimento de fraude fiscal;  
 

g) fraudar a execução do contrato;  
 

h) falhar na execução do contrato.  
 

 

15.5. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de 
aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.  
 

15.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
 

15.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
 

16 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

16.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o Departamento de 
Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão 
do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o viciaram;  
 

16.2 A apresentação de impugnação via correio eletrônico ou qualquer outro meio que não seja o 
protocolo geral junto a secretaria de administração não será aceita, e impugnações recebidas após o prazo 
estipulado no subitem anterior, não a caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera 
informação. 
 

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11 –  Centro –  CEP: 25 850-000 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 

Email: licitacao@paraibadosul.rj.gov.br 

 

Processo Administrativo nº 2019/7/6418 
PROCESSO Licitatório Nº 108/2019 Pregão Presencial nº 100/2019 

1.1. Data de Julgamento: 26/11/2019 1.2. Horário: 15:00 horas 1.3. Local: Rua Visconde da Paraíba, nº 
11, centro, Paraíba do Sul/RJ. 

[     ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME ou EPP [     ] ITENS EXCLUSIVOS PARA: MEI, ME 
ou EPP [  X  ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 

EDITAL RETIFICADO - DATA DE JULGAMENTO 26/11/2019 

 

13 

 

17.1. Todos os produtos e ou serviços ofertados deverão atender aos requisitos de 
qualidade, utilidade e segurança.  
 

17.2. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Paraíba do Sul, no Departamento 
de Compras e Licitações, sito na Rua Visconde da Paraíba, 11, pelo telefone 24.2263.4469, ou pelo e-mail: 
compras@paraibadosul.rj.gov.br, no horário de expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 
02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.  
 

17.3. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e Licitações.  

17.4. Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o 
primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes aos ora fixados.  
 

17.5 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e os números de telefone e e-mail. 
 

17.6 O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de 
Paraíba do Sul, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial 
contratado. 
  

17.7 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

 
17.8 A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8666/93).  
 

17.9 São anexos deste Edital: 
 

Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II - Especificações Técnicas - Modelo de Proposta; 
Anexo III - Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação; 
Anexo IV - Modelo de Credenciamento; 
Anexo V - Declaração de Cumprimento ao Artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal. 
Anexo VI – Declaração de Enquadramento de Microempresa ou EPP; 
Anexo VII –Declaração de Cumprimento dos Prazos de Implantação; 
Anexo VIII -Minuta do Contrato 

 
17.10 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Paraíba do Sul - RJ, para 

dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 
Paraíba do Sul, 30 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Este Edital encontra-se 

devidamente examinada e aprovada 
por esta Procuradoria. 

 

__________________________________________ 
Dr. Tarcísio Dias Maciel 

Procurador Geral 
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FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA 
PREGOEIRO 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
I. OBJETO 
 
O presente pregão tem por objeto a prestação de serviços de natureza continuada, sob o critério de julgamento 
do menor preço global, em regime de empreitada por preço unitário, para fornecimento de Solução de TI, 
formada pela implantação, manutenção, treinamento, suporte, instalação, parametrização, adequação e 
fornecimento de atualizações dos sistemas de saúde que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Paraíba do Sul com base nas especificações e requisitos previstos neste Termo de Referência. 
 
II. JUSTIFICATIVA  
 
Para que, ao final, se possa concluir pela necessidade de contratação dos serviços constantes nesse Termo de 
Referência, cabe trazer a baila as características do Município de Paraíba do Sul, acompanhadas das 
justificativas para a sua efetivação.  
 
Paraíba do Sul pertence à Região Centro-Sul Fluminense, que também abrange os municípios de Areal, 
Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes,Miguel Pereira, Paty do Alferes, Sapucaia, 
Três Rios e Vassouras. 
 
O município tem uma área total de 580,5 quilômetros quadrados, correspondente a19, 1% da área da Região 
Centro-Sul Fluminense. Os limites municipais, no sentido horário, são: Minas Gerais, Comendador Levy 
Gasparian, Três Rios, Areal, Petrópolis, Paty do Alferes, Vassouras e Rio das Flores. 
 
O alastramento da área urbanizada de Paraíba do Sul se deu ao longo do rio Paraíba e ao longo da ferrovia da 
RFFSA, crescendo por áreas próximas da rodovia BR-393, que acessa Três Rios, a nordeste, e Vassouras, a 
sudoeste. Outra rodovia, a RJ-131, alcança a RJ-125 em Paty do Alferes, ao sul. A RJ-151 margeia a fronteira 
com Minas Gerais, em direção aos municípios de Rio das Flores, a oeste, e Comendador Levy Gasparian, a 
leste.A BR-393 faz a conexão da Rio - São Paulo com Rio-Belo Horizonte e Rio - Bahia, começando em Barra 
Mansa, na Via Dutra, seguindo por Volta Redonda, Barra do Piraí, Vassouras e Paraíba do Sul, encontrando-se 
com a BR-040 em Três Rios e com a BR-116 em Sapucaia, na fronteira com o município de Carmo e o estado de 
Minas Gerais. 
 
Em 2010, Paraíba do Sul tinha uma população de 41.084 habitantes, correspondente a 15,1% do contingente 
da Região Centro-Sul Fluminense, com uma proporção de 92,6 homens para cada 100 mulheres. A densidade 
demográfica era de 70,7habitantes por km², contra 89,5 habitantes por km² de sua região. A taxa de 
urbanização correspondia a 88% da população. Em comparação com a década anterior, a população do 
município aumentou 9,8%, o 49º maior crescimento no estado. A população de Paraíba do Sul, em 2017, foi 
estimada em 42.922 pessoas. O município tinha um contingente de 34.131 eleitores, correspondente a 80% do 
total da população. Havia cinco agências de correios, cinco agências bancárias7 e 12estabelecimentos 
hoteleiros. Torna-se necessário proporcionar a evolução da estrutura tecnológica vinculada aos serviços de 
saúde que são ofertados a população, mediante a contratação da Solução de TI em tela. 
 
Atualmente, os serviços de saúde do Município são prestados de forma deficitária quando a análise é realizada 

sob o prisma da gestão dos seus dados e do controle e movimentação e acesso dos pacientes assistidos. Desta 
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forma, a presente contratação visa identificar e solucionar problemas vinculados ao acesso e a prestação dos 
serviços de saúde à população do Município de Paraíba do Sul, para possibilitar a implantação de ações 
estratégicas, que viabilizem a eficiência na gestão dos serviços e corroborem para a melhora no atendimento 
aos munícipes, através da evolução dos sistemas de saúde, pela implantação de Solução de Tecnologia da 
Informação. De fato, a utilização cada vez mais freqüente de serviços tecnológicos em conjunto aos serviços de 
saúde traz cada vez maiores resultados finais a esses últimos, e representa instrumentos necessários a 
proporcionar atuações mais eficientes, principalmente em face dos usuários da rede de saúde, objetivo 
principal.  
Assim, foi elaborado um profundo estudo por parte da equipe técnica da Secretaria de Saúde de Paraíba do Sul, 
que apontou pela presença de problemas em suas plataformas tecnológicas.  

Tal fato traz a necessidade de se mapear e sanear os problemas organizacionais no acesso e na prestação dos 
serviços aos munícipes de Paraíba do Sul, cujas ações são realizadas manualmente e de forma desordenada, 
trazendo prejuízos aos resultados que poderiam ser alcançados, que poderiam, ainda, ser potencializados 
mediante a adoção de medidas estrategicamente coordenadas. 

A falta de um sistema integrado da rede municipal de saúde prejudica principalmente a entrega dos serviços 
aos munícipes, por dificultar o acesso aos assistidos, além do atendimento as medidas judiciais e as 
solicitações do Ministério Público. 

Essas demandas estão inclusas num contexto de fatos de extrema gravidade, provocados pelas dificuldades de 
operacionalização do Serviço de Regulação, cujo processo regulatório se encontra em grandes dificuldades, 
tornando necessária a implementação de sistema que viabilize a integração com o serviço de Transporte 
Sanitário Eletivo, assim como dos serviços ambulatoriais em conjunto com a organização das ações de 
referência e contra referência de pacientes,das agendas dos plantões de especialidades médicas, de 
distribuição e controle de vagas e leitos nas unidades, incluindo outras ações da rede de saúde que estão sendo 
insuficientemente realizadas, prejudicando gravemente a execução dos serviços públicos de saúde. 

A equipe que atua na gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Paraíba do Sul tem enfrentado inúmeros 
obstáculos para o controle e aquisição dos medicamentos e materiais e demais produtos determinados pelos 
mandados expedidos pelo poder judiciário, situação agravada quando os objetos são de uso continuado.  

Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe de sistema de TI apto a auxiliar no cumprimento 
dessas demandas, que são operacionalizadas manualmente pelos servidores, expondo a administração pública 
ao risco de falha humana, além de expor o paciente aos transtornos ocasionados pela falta do item de sua 
necessidade. 

Todos esses pontos levantados prejudicam o alcance do interesse público, por reduzir a eficiência dos serviços 

ofertados à população do Município de Paraíba do Sul, e precisa ser evoluída, inclusive nas unidades básicas de 
saúde, onde, do mesmo modo, tem-se a operação artesanal dos procedimentos administrativos.  
 
Diante das ferramentas disponíveis no mercado, não cabe manter na atualidade esse modus operandi para 
acompanhamento das demandas envolvendo os pacientes que circulam na rede, que podem ser geridas por 
meios de sistemas de prontuários eletrônicos, para ampliar o alcance e a eficiência dos seus resultados. 
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Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, deve ser prioritário quanto a 
qualidade dos atendimentos médicos em si, prezando pela humanização, equidade e no atendimento das 
necessidades de saúde, aprimorando a política de Atenção Básica, informatizando e implantando o Prontuário 
Eletrônico em todas as unidades de saúde do Município. 
Com isso, busca-se garantir maior assertividade nas ações estratégicas de saúde, bem como proporcionar a 
utilização de recursos tecnológicos para o desenvolvimento das atividades das UBS, de modo a possibilitar a 
restauração da operação normal dos serviços com mínimo de impacto nos processos de negócios de TI, dentro 
dos elementos mínimos de prestação de serviços e prioridades estabelecidos, para atender aos objetivos 
estratégicos do município e do Sistema Único de Saúde. 
 

Tem-se então, que o serviço que se pretende contratar através do presente processo tem por finalidade 
melhorar a gestão, tornando-a pró-ativa e preventiva, contribuindo para a alocação e utilização mais adequada 
dos recursos da saúde, assim como a garantia do acesso oferecida aos cidadãos com qualidade.  
 

Existe no mercado, atualmente, uma série de sistemas fornecidos por diversas empresas, que possibilitam a 
operacionalização das atividades vinculadas ao Sistema Único de Saúde e proporcionam a organização dos 
serviços e a entrega de melhores resultados à população, através do uso de ferramentas tecnológicas que vão 
ao encontro com os preceitos das políticas públicas de saúde. 
 

A adoção de processo organizado no acesso do cidadão aos serviços de saúde hoje é possível ser realizada 
mediante a utilização dos Sistemas de Informação ofertados por empresa especializada na prestação de 
serviços de tecnologia da informação para apoio técnico para implantação, parametrizações e capacitação de 
seus técnicos, além de suporte técnico que garanta que os Sistemas quando em produção assegurem o 
atendimento ao interesse público acima exposto, de acordo com os preceitos do SUS. 
 

Atualmente existem diversas empresas com sistemas de saúde implementados em diversas redes de saúde ao 
longo do Brasil, especializados no Sistema Único de Saúde, como os que essa municipalidade pretende 
contratar através do presente processo, mediante atos que atenderão aos princípios constitucionais 
vinculados a aplicação dos dispositivos da Lei 8.666/93.  
 

O Tribunal de Contas da União, amparando em estudos da Organização Pan-Americana da Saúde, já destacou a 
eficiência da utilização de prontuários eletrônicos e demais sistemas de integração da rede de saúde pública, 
ao longo do Relatório de Auditoria Operacional das Unidades de Pronto Atendimento, elaborado de novembro 
de 2003, provocando, assim, a decisão por parte da Secretaria Municipal de Saúde, para a implantação dos 
sistemas que serão especificados ao longo deste Termo de Referência na rede de saúde pública do Município 
de Paraíba do Sul. 
 

O objeto deste Termo de Referência configura a Solução de TI apto a proporcionar o atendimento do art. 2º, X, 
da IN nº 04/2014, da Secretaria de Logística da Informação, do Ministério do Planejamento, na medida em que 
visa proporcionar a melhor execução dos serviços de saúde, mediante a utilização dos sistemas na área de 
saúde da maneira mais eficiente possível. 
 

Assim, entende-se pela necessidade de prosseguimento do presente processo, mediante a deflagração de 
processo licitatório na modalidade pregão, visando a contratação de empresa para prestação dos serviços 
listados no objeto do Termo de Referência e especificados ao longo de suas cláusulas.   
 

III. REQUISTOS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMOS DOS COMPONENTES DA SOLUÇÃO DE TI 
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III. 1. A futura contratação que será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde terá como base o 
fornecimento de Solução de TI formada pela implantação, manutenção, treinamento, suporte, instalação, 
parametrização, adequação e fornecimento de atualizações dos sistemas de saúde que serão utilizados pela 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paraíba do Sul.  
 
III. 2. A Solução de TI é composta, ainda, da locação de equipamentos e do fornecimento de mão-de-obra, 
sendo necessário expor as especificações e os requisitos básicos de cada sistema, inclusive no que tange aos 
parâmetros dos equipamentos que serão instalados nas unidades de saúde do Município, apresentamos as 
especificações dos mesmos, para alcance da transparência e da isonomia entre os licitantes. 
 
III. 3. Os sistemas e equipamentos abaixo especificados deverão ser implantados de acordo com a distribuição 
das Unidades de Saúde indicadas na planilha constante no Anexo I deste Termo de Referência. 
 
III. 4. Os computadores objetos da locação deverão obedecer as seguintes especificações mínimas: 
 

 

COMPUTADOR DESKTOP 

Processador Dual Core ou Celeron, 4GB de memória RAM, HD de 160GB, monitor com o mínimo de 17” com sistema Operacional Windows, 
incluindo teclado e mouse ótico, entrada de rede padrão RJ45 e mínimo 
de 3 portas USB. Deve ser bivolt. 

 
III. 5. Especificações mínimas para os estabilizadores que serão locados pela CONTRATADA: 
 

 

ESTABILIZADOR  

Estabilizador de voltagem com potênica de 1000 VA. Frequência nominal 
60 Hz. Tensão entrada 115/127/220V. Tensão de saída 115V. Seleção 
automática de voltagem. Filtro de linha interno. Com fusível rearmável.  

Mínimo de 05 tomadas de saída padrão NBR 14136. 

Cabo de força 10 A padrão NBR 14136. Microprocessador RISC/FLASH. 
Desligamento e rearme automático para sub e/ou sobretensões da rede 
elétrica. Leds indicativos das condições da rede elétrica. Chave 
liga/desliga. Aderente à norma NBR 1473. Certificado Inmetro.  

 
III. 6. As impressoras que serão locadas pela CONTRATADA deverão observar as seguintes especificações 
mínimas: 
 

 

IMPRESSORA LASER 

 Impressão: 
 – Tecnologia de impressão – Laser Eletrográfico. – Memória padrão – 1MB. – Velocidade em preto (PPM) – 20 ppm. – Resolução em dpi – 2400x600 . – Capacidade da bandeja de papel – 150 folhas. – Emulação – PCL6, BR-Script 3, IBM ProPrinter, Epson FX. – Volume Maximo de ciclo mensal – 5.000pg 
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Geral: – Capacidade de saída do papel – 50 folhas. – Interfaces – USB 2.0 – Tipos de papel – Papel comum, papel fino, papel reciclado – Tamanhos do papel – Até Ofício (21,6 x 35,6 cm). – Drivers compatíveis – Windows / Mac OS. – Sistemas Operacionais compatíveis - Windows / Mac OS. 
 – Manual e painel em português brasileiro 
 – Cabo de força de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO 
NBR14136, conforme orientações do INMETRO. 
 – Toner reserva no cliente (Toner novo); 
 – Cilindro reserva no cliente (Cilindro novo); 
 

 Com fornecimento de insumos para a operação do 
equipamento, dispensado o papel. 

 

III. 7. Os NoBreaks que serão locadas pela CONTRATADA deverão observar as seguintes especificações 
mínimas: 
 

 

NOBREAK  

Nobreak - 600va Bivolt  

- Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V 
- Filtro de linha 

- Estabilizador interno com 4 estágios de regulação 

- Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) 

- DC Start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede 
elétrica) 

- Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, 
preservando a sua vida útil 

- Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser 
substituída 

- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak 
desligado 

- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo 
com níveis muito baixos de carga 

- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação 
precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de 
energia elétrica 
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- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a 
confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno 

- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, 

garantindo assim o seu funcionamento ideal 

- Interativo - regulação on-line 

- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) 

- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para 
equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares) 

- Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do 
nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, 
subtensão, sobretensão, entre outras informações 

- Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, 
subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil 
da bateria, entre outras informações 

- Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento 
ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a 
sinalização de algum evento 

 

III. 8. Os Notebook que serão locadas pela CONTRATADA deverão observar as seguintes especificações 
mínimas: 
 

 

NOTEBOOK  

Notebook - Processador: Intel Core i3-7020U  

Velocidade: 2.3GHz  

Cache: 3MB  

Sistema Operacional: Windows 10 Pro  

Tamanho: 15.6"  

Resolução: HD 1366x768  

Memória: 4GB, DDR4, 2133 MHz  

Disco rígido: 500 GB, 5400 rpm  

Alto Falante: Certificação Dolby Áudio  

Vídeo integrado  
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Bateria: 2 Células 30Wh  

Câmera HD (720p)  

Portas: 1x HDMI, 2x USB 3.1, 1 x USB 3.0 

Leitor de cartões 4 em 1  

01 porta Gigabit ethernet  

Rede sem fio Wireless 1x1  

Bluetooth 4.1 

III - 9 - Os Tablets que serão locadas pela CONTRATADA deverão observar as seguintes especificações 
mínimas: 

TABLETS Tela de 7" 

 

III. 9. Os Tablets tela 7.0 polegadas que serão locadas pela 

CONTRATADA deverão observar as seguintes especificações 

mínimas: 

Tablet com Tela 7 Polegadas, Dual Chip Quad Core ,1 GB de 

Ram, Memória 16 GB. 

Dimensões 18,9 X 11,7 X 8 PESO: 0,275G; 

Conexão Bluetooh 4.0; 

Peso TABLET (KG) 0.275; 

Bateria 2.800 mAh; 

Processador Quad Core 1.3GHz . Cortex-A53&Cotex-R4; 

Câmera Frontal 1.3 MP; 

Câmera Traseira 2.0 MP; 

Entradas  USB 1; 

Memória RAM  1 GB; 
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WI-FI 802.11 b/g/n 

Tipo de Tela 7" TN 1024*600 . Capacitivo, 5 pontos 

Portas Micro USB 2.0, fone de ouvido 3,5 mm (P2). 

 
III. 10. SISTEMA DE REGULAÇÃO 
A seguir, as especificações do Sistema de Regulação, que será implementado pela CONTRATADA: 

1) Filtros de Regulação que possibilitam a organização das filas de procedimentos sujeitos à regulação. Tais 

filtros podem ser criados tomando por base quaisquer atributos constantes das tabelas: paciente, 
procedimento e solicitação, etc.; 

2) Definição de prioridades dentro da fila; 

3) Customização do Ambiente de Trabalho do Regulador, através da configuração de Filtros Default, grupos 
de perfis associados e tipos de regulação; 

4) Visualização de solicitações pendentes, à espera de uma posição pela Central de Regulação; 
5) Compatibilidade com CNES, CADSUS (Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde). A migração dos 

dados vinculados ao CNES e ao CADSUS para a base da Central de Saúde deverá ocorrer através de 
softwares específicos e ser efetivada no ato da implantação; 

6) Manutenção das tabelas de endereçamento no padrão do Diretório Nacional de Endereços – DNE com 
tabelas de Países, Estados, Municípios, Distritos, Bairros, Logradouros, e relação de CEP´s por bairro, 
logradouro ou distrito; 

7) Manutenção da tabela de Procedimentos de Saúde, SIH e SIA; 
8) Manutenção do cadastro de Unidades que integram o Sistema Municipal de Saúde, mantendo o perfil de 

procedimentos de solicitação e realização, a relação dos profissionais, dos equipamentos e dos serviços de 
saúde oferecidos por cada uma. 

9) Manutenção do cadastro dos Profissionais vinculados a Secretaria de Saúde com suas respectivas 
especialidades; 

10) Manutenção do cadastro de leitos das unidades que integram o Sistema Único de Saúde; 
11) Deve possibilitar a regulação através de gestão da Linha de cuidado, com o conceito de unidade condutora 

do processo terapêutico (unidade que inseriu o paciente na Linha) e unidades de referencia para o 
tratamento (unidade que recebeu o encaminhamento para a execução de procedimentos da Linha de 
cuidado, através do processo regulatório), permitindo a visualização das Linhas de cuidado, organizadas 
pelo gestor do sistema, disponibilizando quantos pacientes estão em tratamento em cada Linha e em cada 
etapa da Linha de cuidado, apresentando os procedimentos e seus status de execução, solicitação, 
agendado e realizado; 

12) Deve possibilitar para procedimentos com regulação clínica de acesso, a criação de protocolo de acesso 
definido para o procedimento solicitado, a prioridade (classificação de risco), que pode ser definida pelo 
médico solicitante ou pela pontuação do protocolo, caso este tenha critérios de priorização automática; 

13) Permitir a parametrização da ação do regulador, autorização clínica ou autorização com agendamento do 
serviço, a que módulo está vinculado (Unidade, ambulatorial, hospitalar, procedimentos ou vinculação a 
uma Linha de cuidado); 
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14) Lançamento dos contratos das prestadoras públicas e privadas, das unidades solicitantes e da 
Programação Pactuada Integrada com cotas por níveis gerais (toda unidade), por grupo de procedimento, 
por subgrupo de procedimento e/ou individual por procedimento inclusive com cota por quantitativo 
físico (quantidade de procedimentos), é imprescindível que as cotas possam ser por competência e/ou 
anuais; 

15) Regras de distribuição de recursos (cotas) por unidades solicitantes com possibilidade de definição de 
reservas técnicas e administrativas com finalidade de regulação; 

16) Criação de agendas com profissional por procedimentos e individual (por procedimento); 

17) Criação de agendas de plantões por especialidade médica; 

18) Criação de impedimentos das agendas com manutenção do histórico e possibilidade de criar os 
impedimentos com antecedência; 

19) Controle de lotes de autorização para AIH, APAC e BPA Individualizado (ambulatorial); 

20) Acompanhamento e Controle da distribuição e do consumo de vagas e recursos físicos e financeiros; 

21) Mecanismo de alertas e avisos (mensagens) para toda a rede que utilizar o sistema (marcadores, 
prestadores, gestores, etc.); 

22) Perfis de Regulação diferenciados; 

23) Emissão de Boletos de Identificação de Cidadão (Cartão Provisório); 

24) Emissão de Boletos de Solicitação de procedimentos; 

25) Agendamento de procedimentos com data/hora ou período de atendimento; 

26) Preenchimento de laudos APACs (Quimioterapia, Radioterapia, Saúde mental, Litotripsia); 

27) Verificação de Status das Solicitações efetuadas; 

28) Envio e recebimento de mensagem entre Marcador e Regulação (Referência e Contra Referência); 

29) Histórico do paciente; 

30) Marcação compatível com centralização em centros de marcação ou descentralizada na própria unidade 
de saúde; 

31) Leitos: controle de leitos ocupados, de maneira individual ou integrada; 

32) Leitos: controle de leitos disponíveis de maneira individual ou integrada; 

33) Acesso aos nomes e registros dos ocupantes dos leitos da unidade de saúde ou instituição de saúde; 
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34) Registro de alta médica permitindo a indicação do médico responsável, motivo da alta, declaração de 
nascido, declaração de óbito, motivo do óbito materno e observação; 

35) Agendamento de solicitações; 

36) Negativações de solicitações; 

37) Referência e Contra referência; 

38) Consulta sobre o histórico de solicitações realizadas pelo paciente na Rede de Saúde; 

39) Extrapolação de Solicitações, encaminhadas para a Regulação Administradora; 

40) Nível de Regulação Administrador, com permissão para agendamento de solicitações, extrapolando 
limites financeiros e contratuais preestabelecidos e criação de vaga no momento da regulação; 

41) Emissão de Relatórios sobre a produtividade dos reguladores; 

42) Confirmação de atendimento, relativo às solicitações agendadas na unidade prestadora; 

43) Informação de falta de pacientes agendados; 

44) Extrato de consumo dos limites financeiros da unidade prestadora; 

45) Extrato de atendimentos realizados por profissionais; 

46) Administração da Rede de Leitos; 

47) Solicitação de procedimentos Média, Alta complexidade (APAC) e Internações (AIH); 

48) Cadastro de Cidadãos; 

49) Geração de CNS; 

50) Identificação da hipótese diagnóstica (CID-10); 

51) Informar o motivo de alta conforme legislação do Ministério da Saúde; 

52) Emissão de Comprovante e relatório de Alta do Paciente; 

53) Gerenciamento de Consultas: Controle local de marcação de consultas por vaga e por encaixe; 

54) Gerenciamento de Consultas: central de Visualização de consultas (gerenciamento do consultório); 

55) Determinação do status de atendimento no agendamento de consultas; 

56) Marcar consulta, inclusive entre diferentes regionais, respeitando obrigatoriamente o sistema de 
referência regionalizada e hierarquizado; 
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57) Marcar consulta por especialidade e profissional médico com base na escala e disponibilidade de horário; 

58) Determinar a situação da consulta; 

59) Determinar se a consulta é de primeira vez ou retorno; 

60) Emitir o comprovante de marcação da consulta para o paciente; 

61) Confirmar a realização do atendimento; 

62) Emitir a agenda dos profissionais médicos por especialidade; 

63) Gestão de fila de consulta, exames e procedimentos; 

64) Gerenciamento de exames: Controle local de marcação de exames por vaga e por encaixe; 

65) Gerenciamento de Exames: central de Visualização de Exames agendados; 

66) (gerenciamento da sala de exames); 

67) Determinação do status de atendimento no agendamento de exames; 

III. 2.1. APLICATIVO MULTIPLATAFORMA DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS E CHAMADAS DE VOZ PARA 
SMARTPHONES PARA COMUNICAÇÃO COM O PACIENTE ATRAVÉS DE APLICATIVO  
 

1) Permitir realizar pesquisa de satisfação dos serviços prestados; 
2) Permitir ao paciente confirmar a sua presença ou informar a desistência da consulta ou exames 

agendados;  
3) Possibilitar informar ao paciente o dia, hora e local da consulta ou exame agendado; 
4) Permitir a interação com o paciente após atendimento de urgência e emergência, consultas, exames e 

internações; 
 
III. 3. SISTEMA DE CONTROLE DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO  

 
O Sistema de Controle do Tratamento Fora do Domicílio – TFD, que será implantado pela CONTRATADA possui 
as seguintes especificações: 
 
Cadastros auxiliares/referência 
 
1) Cadastro de Fabricantes de Veículos 
2) Cadastro de Modelos de Veículos 
3) Cadastro de Viaturas 
4) Cadastro de Motoristas 
5) Grade de Distribuição de Viaturas 
6) Cadastro de Tabela de Ajuda de Custo 
7) Cadastro de Valores de Transporte 
 
Controle TFD 
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1)  Editar TFD 
2) Agendar Atendimento 
3) Deslocamento 
4) Custear Transporte 
5) Agendar Transporte 
6) Ajuda de Custo 
7) Prestação de Contas 
8) Reembolso. 
 
III.4. REQUISITOS PARA O SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBS`s 
 

1) APP do paciente com visualização do seu histórico clínico e agendamentos; 
2) Interface simplificada e intuitiva para os registros assistenciais; 
3) Integração do Sistema de Prontuário Eletrônico com o Sistema de Regulação em uso na rede de saúde 

de Paraíba do Sul, com monitoramento de eventos, que deverá ser implementado no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do Contrato; 

4) Ofertar ao profissional de saúde uma folha de rosto com informações relevantes acerca da saúde do 
cidadão, contendo minimamente: últimos contatos, lista de problemas ativos, lista de alergias e 
medicamentos em uso. 

5) Ofertar ao profissional as anotações do item Subjetivo pelo método SOAP, de acordo com as 
definições do modelo RCOP, observando a especificidade de cada item. 

6) Ofertar ao profissional as anotações do item Objetivo pelo método SOAP, de acordo com as definições 
do modelo RCOP, observando a especificidade de cada item. 

7) Permitir o registro integrado ao bloco objetivo do SOAP, os resultados de exames avaliados durante o 
atendimento. 

8) Ofertar ao profissional as anotações do item Avaliação pelo método SOAP, de acordo com as 
definições do modelo RCOP, observando a especificidade de cada item. 

9) Ofertar ao profissional as anotações do item Plano pelo método SOAP, de acordo com as definições do 
modelo RCOP, observando a especificidade de cada item. 

10) Ofertar ao profissional o uso do código CIAP2 para Motivo da Consulta, Problemas 
detectados/avaliados e Procedimentos e intervenções. 

11) Ofertar ao profissional o uso do código CID10 para Problemas Avaliados/Diagnóstico. 
12) Ofertar a impressão de atestados e declarações de comparecimento assim como guardar estes 

documentos vinculados ao prontuário do cidadão. 
13) Permitir a adição de Profissional / Usuário do Sistema. 
14) Permitir a redefinir de Senha do Usuário. 
15) Possibilitar a lotação um profissional. 

16) Permitir a definição de Agenda dos Profissionais. 
17) Permitir o fechamento de Agenda do Profissional e/ou outras opções para um Profissional. 
18) Possibilitar o gerenciamento de tipo de Perfil de acesso; 
19) Possibilitar a geração de painel online de monitoramento diário dos atendimentos realizados em 

cada Unidade Básica de Saúde. 
20) Possibilitar a exportação e gerenciamento dos dados, a serem enviados para a base nacional do 

SISAB, por meio do Layout e-SUS AB de Dados e Interface (LEDI AB). 
21) Permitir a operação integrada do cadastro unívoco do cidadão com o cadastro da atenção básica 

(Cadastro Individual e Cadastro Domiciliar). 
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22) Possibilitar a reserva de espaços na agenda do profissional para a realização de outras atividades 
para além da consulta. 

23) Permitir o agendamento de consulta para o cidadão. 
24) Informar se o cidadão compareceu ou não compareceu à consulta agendada. 
25) Possibilitar o cancelamento de um agendamento. 
26) Possibilitar a visualização do agendamento. 
27) Visualizar histórico de agendamento do cidadão. 
28) Localizar agendamento do cidadão, para qualquer profissional. 
29) Disponibilizar ambiente de configuração ao administrador do sistema, gestor municipal e gerente de 

Unidade Básica de Saúde. 
30) Possibilitar a importação e atualização da base de dados do CNES referente aos serviços de atenção 

básica do município. 
31) Permitir a integração com as Tabelas do SIGTAP; 
32) Permitir as geração de Login e senha para todos os usuários do Sistema. 
33) Permitir a inclusão de profissionais/usuários do sistema, com informações do CNES. 
34) Permitir, por meio da lista de atendimento, a inclusão de cidadão a ser atendido a partir de uma 

demanda espontânea. 
35) Possibilitar a geração de Prontuário do paciente parametrizável e integrado 
36) Garantir que o cidadão, com agendamento, não seja incluído como demanda espontânea. 
37) Registrar as ações de escuta inicial durante o processo de acolhimento às demandas espontâneas dos 

cidadãos, identificando o motivo da consulta através da CIAP2 e classificação de risco segundo 
protocolo definido no Caderno de Atenção Básica (CAB) n° 28. 

38) Permitir aos profissionais de saúde iniciar o atendimento em prontuário eletrônico por meio da lista 
de atendimento. 

39) Realizar o registro de prescrições/solicitações de exames comuns e de alto custo. 
40) Permitir os procedimentos de exames são referenciados pela Tabela do SIGTAP. 
41) Possibilitar que as solicitações de exames de alto custo estejam adequadas ao modelo mínimo de 

informações da APAC, de acordo com as normas do Ministério da Saúde. 
42) Registrar solicitações de encaminhamentos para consultas especializadas ou outros serviços. 
43) Ofertar função de prescrição de medicamentos. 
44) Ofertar prescrição adequada às normas ANVISA e MS, histórico de prescrições, gestão da terapia 

medicamentosa, impressão da receita etc. 

45) Ofertar opções de acompanhamento de medicamentos em uso com dados referentes às prescrições 
anteriores, identificação do medicamento com apresentação, forma farmacêutica, posologia, 
quantidade dispensada, início e fim previsto de tratamento. 

46) Realizar impressão da receita de acordo com as normativas vigentes em relação a todos os tipos e 
classes de medicamentos. 

47) Possibilitar a geração de painéis de diagnóstico;  
48) Possibilitar a geração de painéis interativos de monitoramento de exames, medicamentos e 

procedimentos. 
49) Possibilitar que todas as validações de consistência do registro em prontuário para o sistema de 

informação sejam feitas apenas ao finalizar o atendimento, evitando interromper o profissional no 
seu raciocínio clínico. 

50) Contar com módulo de geração dinâmica de relatórios 
51) Possibilitar a geração de gráficos e relatórios de pesquisa de satisfação de usuários 
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52) Gerar relatórios que permitam a visualização de informações agregadas, dos registros de produção 
do sistema, tais como: o atendimento individual, odontológico, atividade coletiva, procedimentos, 
entre outros, bem como relatórios de resumo de produção pelos blocos de ações e por categorias 
profissionais. 

53) Gerar relatórios estatísticos sobre o mapeamento do território; 
54) Gerar relatórios que permitam a visualização da situação cadastral consolidada do território, 

minimamente considerando o cadastro individual e o cadastro domiciliar e territorial. Disponibilizar 
lista de problemas e condições do cidadão, quando da necessidade do profissional, observando as 
definições de problema ativo, resolvido e latente. Os registros da lista devem estar integrados, 
quando possível, aos problemas detectados/avaliação do SOAP. 

55) Ofertar cards de acompanhamento sobre condições específicas de saúde do cidadão. 
56) Disponibilizar folha de acompanhamento do pré-natal com dados da gestante, medições essenciais da 

gestação (Peso, IMC, PA, Glicemia, AU, BCF etc.) 
57) Disponibilizar folha de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança com dados 

de medições essenciais como peso, altura, IMC, perímetro cefálico, de acordo com a idade. 
58) Apresentar folha com antecedentes clínicos individuais e familiares do cidadão. Os antecedentes 

clínicos devem possuir integração com a Lista de Problemas e Condições 
59) Permitir o registro do histórico de parto e nascimento do cidadão;  
60) Permitir a visualização integrada ao prontuário dos dados de cadastro do cidadão. 
61) Apresentar o histórico de registros clínicos de ações de saúde anteriores à data atual. Disponibilizar o 

detalhamento das ações de saúde que foram registradas para o cidadão (consultas, procedimentos, 
vacinas, visitas domiciliares etc.). 

62) Disponibilizar ferramenta digital interativa para o registro da consulta odontológica apresentando 
todos os elementos dentários, evolução por dente, registro de ações e procedimentos, histórico por 
atendimento. 

63) Gerar relatórios que permitam a visualização de informações individualizadas e identificadas de 
situação de saúde dos cidadãos do território. Estes relatórios devem ser acessados apenas pelas 
equipes de saúde, pois contêm dados relacionados ao cuidado individual do cidadão.  

 
III.5. SISTEMA DE BI PARA ANÁLISE E TOMADA DE DECISÃO 
 
O Sistema de BI que será implantado pela CONTRATADA possui as seguintes especificações: 

1) Acessar dados on-line diretamente das fontes de dados (SGBD, arquivos texto, CSV ou fontes ODBC); 

2) Apropriar dados de base institucionais do SUS, como AIH e SIA; Os dados serão da Prefeitura com um 
banco de dados locado na Secretaria Municipal de Saúde; 

3) Planilha de controle de pagamento aos prestadores de serviço; 

4) Acessar painéis gerenciais dinamicamente via web browser sem a necessidade de instalação de plug-ins 
(full web); 

5) Rodar sem a necessidade de construção de Data Warehouse ou Data Marts; 

6) Rodar sem a necessidade de uso de mecanismos OLAP de banco de dados; 
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7) Possibilitar análise de dados e informações através da rede interna, web ou off-line; 

8) Possuir interface rica e interativa para acesso e navegação nos painéis via web; 

9) Possuir ferramenta integrada de ETL; 

10) Possuir ferramenta integrada de criação e controle de JOBS; 

11) Possuir ferramenta integrada de envio de alertas administrativos e gerenciais por e-mail; 

12) Permitir que os processos ETL fossem construídos sem a necessidade de uso de linguagem de 
programação; 

13) Possuir ferramenta integrada de exploração de dados; 

14) Possuir ferramenta integrada de geração de relatórios com acesso e visualização via web browser; 

15) Permitir construção de painéis gerenciais combinando múltiplas pastas, tabelas, gráficos, indicadores; 

16) Gerenciar a preparação e entrega de informações analíticas no servidor, estações de rede, intranet ou e-
mail; 

17) Disponibilizar Aplicativo Móbile para Android e IOS com as seguintes informações: 

17.1. Saldo em Estoque dos Insumos Gerenciados pelo controle de estoque; 

17.2. Disponibilizar informações Validade dos Insumos Gerenciados pelo controle de estoque; 

17.3. Disponibilizar informações em tempo sobre situação das filas de atendimento; 

18) Permitir inserir labels nos painéis; 

19) Permitir configurar fontes (tipo, tamanhos, cores); 

20) Possuir repositório centralizado de metadados e objetos de informação; 

21) Permitir separação de forma transparente de dados e metadados; 

22) Possuir controle de conteúdo e acesso por usuário, grupos de usuário e perfil de informação; 

23) Acesso por nível mínimo de informação (colunas de dados) por usuário/grupo; 

24) Acesso por cenário e visão por usuário/grupo; 

25) Permitir compartilhar informações e visões com outros usuários/grupos; 

26) Permitir controlar o acesso às aplicações, fontes de dados, repositório de “metadados”, objetos e painéis; 
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27) Permitir criar, analisar e compartilhar informações sem a necessidade de conhecimento técnico 
avançado; 

28) Permitir automatizar os processos de atualização de dados e informações por meio de agenda de 
serviços; 

 
III.6. SISTEMA DE GESTÃO DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS  
 
O Sistema de Gestão de Cumprimento de Ordens Judiciais que será implantado pela CONTRATADA possui as 
seguintes especificações: 

1) Demanda judicial 

2) Demandas a vencer 

3) Laudo médico 

4) Parecer técnico Assessoria Jurídica CADJ, NAT 

5) Prazo de cumprimento de processo 

6) Receita médica 

7) Recursos 

8) Termo de acautelamento, autorização, dispensação de medicamentos, entrega de terceiros, doação, 
entrega; 

9) Agendamento do termo 

10) Autorização 

11) Bloqueio de produto 

12) Cadastro de Advogado 

13) Cadastro de produto, Cadastro de representante TJ, Cadastro de solicitante, Cadastro profissional médico,  

14) Calendário 

15) Cancelamento termo acautelamento 

16) Configuração usuário 

17) Consulta de Itens mais solicitados (consolidado e detalhado) 

18) Consulta de medicamento por categoria 

19) Consulta de paciente agendado e atendido 
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20) Consultas de advogados e médicos; 

III.7. SISTEMA DE GESTÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 

A Solução deve incorporar, pelo menos, as seguintes características básicas: 

 Será obrigatório conter todos os módulos mencionados neste documento e de acordo com a 
versão atual do E-sus. 

 O acesso obrigatoriamente será controlado através de logins, senhas individuais, e políticas de 
segurança restringindo as permissões de acesso ao perfil de cada usuário. 

 Será obrigatório realizar a utilizar Banco de Dados. 

 O Sistema obrigatoriamente será operável em dispositivos móveis homologados pela 
ANATEL, com tecnologia GPS (Sistema de Posicionamento Global) que possibilite o 
georreferenciamento dos dados, de forma que ao iniciar a atividade o mesmo busque 
automaticamente o ponto de localização.  

 O Sistema deve ser compatível com dispositivos móveis com pelo menos tela de 7.0”e 
resolução de 1024 x 600 (WSVGA), câmera frontal de pelo menos 2.0 MP. 

 O Sistema deve ter interface responsiva, de fácil assimilação, e navegabilidade entre telas 
igualmente simples e direta. 

 Será obrigatório realizar a eliminação de processos redundantes, gerando as informações que 
são necessárias para alimentação do SISAB, garantindo assim, a interoperabilidade dos 
Sistemas. 

 O Sistema deve possibilitar que as informações estejam disponíveis 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 7 (sete) dias por semana. 

 Será obrigatório realizar “backup” automático com permanência dos dados de até 7 (sete) 
dias. 

 Será obrigatório realizar transferência dos dados coletados com os dispositivos móveis 
através de tecnologia wi-fi. 

 Será obrigatório realizar armazenamento dos dados na “nuvem” com opção de replicação na 
Prefeitura. 

 O Sistema obrigatoriamente deverá integrar com o Ministério da Saúde e comprovar essa 
integração, exportando as informações coletadas em campo no formato exigido pelo e-SUS 
Atenção Básica, que deve confirmar a recepção dos dados com sucesso.  

 A retaguarda (software de gestão) e tablets (ACS e ACE) deverá ser desenvolvida pela 
empresa detentora do software, não sendo permitida a terceirização de nenhum desses 
módulos. 

 Será obrigatória a versão 2.1 do e-SUS Atenção Básica, de acordo com a do Ministério da 
Saúde. 

 A Contratada tem que ganhar no menor preço global e não por item. 
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 CARACTERÍSTICAS POR MÓDULO: 

MÓDULO MOBILE 

Dispositivos Móveis: 

Tablet 

Este Módulo deverá funcionar em dispositivos móveis homologados pela ANATEL, que 
incorporem as especificações técnicas mínimas a seguir: 

 Conectividade: 

o USB – 2.0 ou superior 

o Tecnologia de localização - GPS 

o Wi-fi– 802.11 b/g/n 2.4GHz 

 Sistema Operacional: 

o Android 4.0 ou superior 

 Tela: 

o Tamanho - 7.0”(178,00mm)TFP ou superior 

o Resolução - 1024 x 600 (WSVGA) ou superior 

 Processador e Memória: 

o Velocidade da CPU - 1.2 GHz ou superior 

o Tipo de CPU - Dual-core ou superior 

o Memória RAM - 1 GB ou superior / Memória ROM - 8 GB ou superior. 

 Câmera: 

o Resolução de gravação de vídeo - VGA (640 x 480)@24fps ou superior 

o Resolução da câmera - 2.0 MP ou superior 

o Câmera Traseira 

 Bateria:  

o Tempo de uso de internet (wi-fi) - 9 (nove) ou mais horas 

Características Técnicas: 

 Será obrigatório realizar a coleta dos dados de forma off-line (Sem Internet). 

 Será obrigatório realizar o georeferenciamento das informações e a coleta de fotos e 
assinaturas. 

 A assinatura e a coleta de imagens devem ser feitas diretamente no “tablet” não sendo 
permitido o uso de imagens da galeria ou de qualquer outra parte do dispositivo. 

 A transmissão de informações entre os “tablets” e o Sistema deve ser feita através da 
internet, não sendo permitido o uso de qualquer outro tipo de conexão (Cabo). 
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 Obrigatoriamente será sincronizado com o programa Google Maps para sua efetiva 
utilização, permitindo a coleta da localização GPS. 

 Obrigatoriamente será permitir a coleta do ponto de GPS automaticamente antes de entrar 
em um domicilio, de tal forma que esses pontos possam ser usados para o caso de 
prédios ou áreas de sombra (dentro da casa). 

 O Cadastro Individual e o Cadastro de Domicílios, deverá obrigatoriamente vincular ambos 
permitindo assim saber quem são os moradores de um determinado domicílio. 

 No envio da coleta de informações o Sistema deve confirmar se todas as fichas foram 
enviadas e, caso contrário, informar quais as que não foram. 

 Será obrigatório realizar campos que, sempre que possível, não exijam digitação, mas 
apenas uma escolha (uma data ou uma opção já cadastrada por exemplo). 

 Será obrigatório realizar o registro de ocorrências georreferenciado, publicado em página 
web, especialmente daquelas que possam afetar a saúde pública do Município. 

 Será obrigatório realizar a realização de Pesquisas, passíveis de customização pelos 
usuários, sobre assuntos como a qualidade dos serviços de saúde ofertados à população 
do Município. 

 Será obrigatório realizar da coleta de todas as informações exigidas pelo Ministério da 
Saúde para o Cadastro Domiciliar e Territorial, Cadastro Individual, Visita Domiciliar e 
Territorial, Atividade Coletiva, Marcadores de Consumo Alimentar, Programa Nacional 
de Combate a Dengue (PNCD)  e Plano Nacional de Enfrentamento a Microcefalia 
(PNEM), conforme especificado a seguir:  

MÓDULO MOBILE ACS: 

MÓDULO MOBILE – CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL 

 Endereço/ Local de Permanência 

o Registro Fotográfico do Imóvel 

o Situação de moradia / posse da terra 

o Logradouro - Previamente escolhido e exibido 

o Tipo de Imóvel 

o Microárea / Fora de área  

o Número 

o Complemento 

o Bairro 

o Município 

o Estado 

o CEP 

o Telefone 
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 Condições de Moradia 

o Situação de moradia / posse da terra 

o Localização 

o Condição de posse e uso da terra 

o Tipo de imóvel 

o Identificação de imóvel fechado 

o Número de moradores 

o Número de cômodos 

o Tipo de acesso ao domicílio 

o Material predominante na construção do domicílio 

o Disponibilidade de energia elétrica 

o Abastecimento de água no domicílio 

o Água para consumo no domicílio 

o Forma de escoamento do banheiro ou sanitário 

o Destino do lixo 

o Animais no domicílio (quantidade por tipo de animal) 

o Piscina 

 Famílias 

o Cartão Nacional do Sistema Único de Saúde 

o Data de nascimento do responsável familiar 

o Número do prontuário familiar 

o Renda familiar 

o Número de membros da família 

o Residente desde 

o Mudança da família 

 Instituição de Permanência 

o Nome da Instituição 

o Presença de profissionais de saúde 

o Responsável pela Instituição 

 Termo de Recusa 

o Cadastro Domiciliar 

o Instituição de permanência 

 Considerações profissionais 
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o Descrição textual de outras informações relevantes para o profissional 

MÓDULO MOBILE - CADASTRO INDIVIDUAL 

 Identificação do Usuário/Cidadão 

o Registro Fotográfico do Usuário/Cidadão 

o Cartão Nacional do Sistema Único de Saúde 

o Nome Completo 

o Vinculação ao núcleo familiar 

o Microárea / Fora de área 

o Nome Social 

o Data de nascimento 

o Sexo 

o Raça/Etnia 

o Cadastro no Programa Bolsa Família 

o Número do PIS / PASEP 

o Nome Completo da mãe / Desconhecido 

o Nome Completo do pai / Desconhecido 

o Nacionalidade (Brasileira/Naturalizado/Estrangeiro) 

o Município e UF de Nascimento / Portaria e Data de Naturalização / País de 
Nascimento / Data de Entrada no Brasil) 

o  Contatos (Telefone e endereço eletrônico) 

 Informações Sócio-Demográficas 

o Relação de Parentesco Situação conjugal com o responsável familiar 

o Ocupação 

o Situação no mercado de trabalho 

o Escolaridade 

o Situação no mercado de trabalho 

o Responsável pela criança durante a ausência dos pais 

o Interação em busca do cuidado em saúde (modalidades de assistência no 
território) 

o Orientação sexual / Identidade de Gênero 

o Deficiências 

 Saída do Cidadão do Território 

o Mudança 
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o Óbito 

 Condições / Situações de Saúde Gerais 

o Gestante (DUM e Maternidade de referência) 

o Situação do peso 

o Fumante 

o Faz uso de álcool 

o Faz uso de Outas Drogas 

o Hipertensão arterial 

o Diabetes 

o AVC 

o Infarto 

o Doenças cardíacas 

o Problemas renais 

o Doenças respiratórias 

o Hanseníase 

o Tuberculose 

o Câncer 

o Internações nos últimos 12 (doze) meses 

o Problemas de saúde mental 

o Acamado 

o Domiciliado 

o Uso de plantas medicinais 

o Uso de práticas integrativas e complementares 

o Outras condições de saúde 

 Antropometria 

o Peso 

o Altura 

 Situação de Rua 

o Tempo em situação de rua 

o Acompanhamento por outra instituição 

o Recebe benefício 

o Referência familiar 

o Frequência de visita familiar 
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o Acesso à alimentação no dia / origem 

o Acesso à higiene pessoal 

 Termo de Recusa 

o Cadastro Individual 

 Considerações profissionais 

o Descrição textual de outras informações relevantes para o profissional 

MÓDULO MOBILE - VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL 

 Identificação 

o Turno 

o Micro área 

o Tipo de Imóvel 

o Nº do prontuário 

o Data de Nascimento 

o Sexo 

o Visita Compartilhada com identificação do(s) profissional(is) 

o Motivo da Visita: Busca ativa (Consulta, Exame, Vacina e Condicionalidades do 
Bolsa) 

o Motivo da Visita: Acompanhamento (Gestante, Puérpera, Recém-Nascido, Criança, 
Pessoa com Desnutrição, Pessoa em Reabilitação ou com deficiência, Pessoa com 
Hipertensão, Pessoa com Diabetes, Pessoa com Asma, Pessoa com DPOC/Enfisema, 
Pessoa com Câncer, Pessoa com outras doenças crônicas, Pessoa com Hanseníase, 
Pessoa com Tuberculose, Sintomáticos Respiratórios, Tabagista, 
Domiciliados/Acamados, Condições de vulnerabilidade social, Condicionalidades 
do Bolsa Família, Saúde Mental, Usuário de Álcool e Usuário de outras drogas) 

o Motivo da Visita: Controle ambiental/vetorial (Ação Educativa, imóvel com foco, 
Ação Mecânica, Tratamento focal) 

o Motivo da Visita: Egresso de Internação 

o Motivo da Visita: Convite atividades/campanha de saúde 

o Motivo da Visita: Orientação/prevenção 

o Motivo da Visita: Outros 

 Antropometria 

o Peso 

o Altura 

 Desfecho 

o Visita realizada 
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o Visita recusada 

o Ausente 

 Considerações profissionais 

o Descrição textual de outras informações relevantes para o profissional 

MÓDULO MOBILE – ATIVIDADE COLETIVA 

 Identificação da Atividade 

o Profissional responsável 

o Profissionais participantes 

o Turno 

o Local da Atividade 

 Tipo de Atividade: Ações Coletivas para organização da Equipe 

o Reunião de Equipe, Reunião com outras equipes e Reunião intersetorial / Conselho 
Local de Saúde / Controle de Saúde 

o Temas para reunião: Questões administrativas/funcionamento, Processos de 
trabalho, Diagnóstico/monitoramento do território, Planejamento/monitoramento 
das ações da equipe, Discussão de Caso/Projeto Terapêutico Singular, Educação 
Permanente, Outros 

 Tipo de Atividade: Ações Coletivas de saúde para a população 

o Educação em Saúde, Atendimento em grupo, Avaliação / Procedimento Coletivo e 
Mobilização Social 

o Público Alvo, Temas de Saúde e Práticas em Saúde 

 Identificação dos usuários 

o Cartão Nacional do SUS do usuário 

o Data de Nascimento 

o Sexo 

o Avaliação Alterada 

o Peso / Altura 

o Programa Nacional de Controle do Tabagismo 
 

MÓDULO MOBILE – MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR 

 Identificação dos padrões de alimentação e comportamentos saudáveis ou não 
saudáveis 

o Crianças menores de 6 meses 

o Crianças de 6 a 23 meses  
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o Crianças mais de 2 anos ou mais, adolescentes, adultos, gestantes e idosos 

MÓDULO MOBILE DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS 

 As funcionalidades deste Módulo deverão permitir a ampliação da atuação dos ACS e ACE, 
que, utilizando os dispositivos móveis, poderão registrar e documentar com fotos e 
localização geográfica, a ocorrência de eventos que possam afetar a saúde pública no 
Município, usando o GPS para registrar o local dos fatos. 

MÓDULO MOBILE PESQUISAS 

 As funcionalidades deste Módulo deverão permitir realização de pesquisas, previamente 
montadas pelos gestores de saúde do Município, a partir de um banco de dados de 
questões personalizadas, para avaliação da qualidade dos serviços de saúde ofertados à 
população, assim como com a inclusão de questões específicas, de sua livre escolha.  

MÓDULO RETAGUARDA ACS: 

Este Módulo deve ter sido desenvolvido com o uso de tecnologia “web”, de acordo comas as 
especificações da W3C(World Wide Web Consórcio), com a finalidade de permitir aos usuários do 
sistema, principalmente os gestores, a utilização das informações coletadas pelos Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias para produzir mapas, gráficos, consultas 
e relatórios, através dos quais poderão ser obtidas visões sintéticas e analíticas da saúde pública no 
Município. 

Para tal, deve apresentar, no mínimo, as seguintes funcionalidades:  

 Será obrigatório filtros (para as informações sobre domicílios, indivíduos e ocorrências) 
que possibilitem a organização das informações de acordo com os critérios desejados 
pelos gestores e o acesso a mapas com a localização geográfica dessas informações. 

 Será obrigatório realizar a geração e exibição de indicadores sobre as unidades de saúde, 
ocorrências pendentes, agentes cadastrados, cadastros domiciliares e cadastros 
individuais. 

 Os relatórios, mapas e gráficos produzidos devem ser imprimíveis. 

 O Módulo Retaguarda deve também, conter funcionalidades que permitam a criação e 
manutenção dos seguintes cadastros básicos e auxiliares do Sistema: 

o Unidades de saúde. 

o Usuários. 

o Tipos de ocorrências. 

Com o Módulo Retaguarda deve ser possível, a produção, pelo menos, dos seguintes conjuntos de 
informações: 

Painel de Controle com Gráficos de Análises: 
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Será obrigatório conter um Painel de Controle através do qual os dados poderão ser filtrados e 
consolidados, para gerar gráficos, relatórios e consultas. 

Através desse Painel deve ser possível a obtenção das seguintes informações: 

 Resumo contendo as quantidades coletadas de Domicílios, Indivíduos, Visitas e Ocorrências. 

 Mapa georeferenciado das Unidades de Saúde do Município, inclusive com a localização e a 
foto das mesmas. 

 Produção dos Agentes Comunitários de Saúde. 

 Análise Detalhada dos dados das Fichas Domiciliares coletadas, com opção de filtragem por 
qualquer campo. 

 Análise Detalhada dos dados das Fichas Individuais coletadas, com opção de filtragem por 
qualquer campo. 

 Análise Simplificada dos dados das Fichas Domiciliares e Individuais. 

 Fichas Domiciliares, Individuais e de Visitas Domiciliares.  

 Situação das Ocorrências informadas. 

 Micro-áreas existentes nas Áreas selecionadas em gráfico. 

Todas essas informações devem ter a possibilidade de exibição em gráficos e / ou relatórios, e 
devem atender às seguintes especificações: 

Produção dos ACS: 
 

Este gráfico ou relatório deve exibir dados da produção dos Agentes Comunitários de Saúde em um 
determinado período, relacionando todas as atividades de coleta de executadas pelos mesmos, 
devidamente identificadas e contendo:  

 Data. 
 Hora. 
 Local. 
 Atividade executada (Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Visita, Ocorrência ou 

Pesquisa). 
 

Será obrigatório o conhecimento do Ranking de produção dos ACS por períodos, e a análise do 
tempo dedicado pelos mesmos às atividades de campo. 

Análise Detalhada dos dados das Fichas Domiciliares e Individuais: 

O Sistema deve gerar gráficos e relatórios, a partir de qualquer grupo da Ficha Domiciliar ou da 
Ficha Individual, permitindo assim, a análise detalhada dessas informações. 

Deve possibilitar também, a filtragem dos dados por Área e Micro-Área, e a geração de relatórios 
analíticos diretamente a partir dos gráficos. 

Análise Simplificada das Fichas: 

O Sistema, a partir dos dados das Fichas, também deve possibilitar a criação de gráficos para análise 
simplificada das informações, especialmente análises que apresentem apenas 2 (duas) opções. Por 
exemplo, pessoas hipertensas e que sejam tabagistas. 
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Será obrigatório realizar também, a geração de relatórios diretamente a partir dos gráficos. 

Fichas / Relatórios: 

Os relatórios gerados com os dados individualizados das Fichas (Cadastro Domiciliar, Cadastro 
Individual e Visita Domiciliar) devem ser emitidos no formato exigido pelo Ministério da Saúde, 
inclusive com a assinatura coletada em campo, quando a mesma existir. 

O Sistema deve permitir a emissão de um relatório com os dados de todos os seus usuários, 
informando a Unidade de Saúde a que estão vinculados. Deve ser possível, também, a emissão de 
relatórios sintéticos ou analíticos a partir de agrupamentos definidos pelos usuários. 

Ocorrências: 

O Sistema deve permitir também que, partindo do gráfico que exibe a situação das ocorrências, 
possa ser emitido um relatório que contenha, além das informações sobre as mesmas, os dados dos 
responsáveis pelo seu registro. 

Para administrar as Ocorrências, os gestores devem ainda ter acesso, às seguintes funcionalidades: 

 Deve ser possível que criem as suas próprias ocorrências, e que possam associá-las a 
mensagens que deverão ser automaticamente enviadas pelo Sistema, ao Setor 
responsável pelo tratamento do assunto. 

 Deve ser possível a marcação das ocorrências como resolvidas, a partir do momento em que 
os gestores sejam informados sobre a solução dos problemas registrados. 

 

Pesquisas: 
Os gestores devem dispor de ferramentas para criar as suas próprias pesquisas, independente do 
fornecedor do Sistema. 
 

A partir dos dados das pesquisas o Sistema deve permitir a geração de gráficos e relatórios, 
exibindo os seus resultados total ou parcialmente. 
 
Mapa da Cidade: 

O Sistema deve permitir a exibição de um Mapa da Cidade, incorporando as funcionalidades do 
Street View do Google, onde estarão marcados os locais das informações coletadas em campo 
através de todas as fichas (Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Visita Domiciliar, Ocorrência e 
Pesquisa). 

Esse Mapa deve estar preparado para aplicação de filtros, permitindo combinações dos dados para 
obtenção de informações georreferenciadas. 

O Sistema deve possibilitar também que, nos pontos mostrados no mapa, sejam exibidas fotos dos 
domicílios e dos indivíduos que neles habitam. Além de mostrar esses dados, o Sistema deve 
permitir ainda, que ao clicar num indivíduo ou num domicílio, seja exibida a ficha completa do 
mesmo, de acordo com o padrão adotado pelo e-SUS AB. 

SALA DE SITUAÇÃO: 

A sala de situação de saúde é um espaço físico e virtual onde a informação em saúde é analisada 
sistematicamente por uma equipe técnica, para caracterizar a situação de saúde de uma população. 
Espaço de inteligência em saúde, dotados de visão integral e intersetorial, que partindo da análise e 
da avaliação permanente da situação de saúde, atuam como instância integradora da informação 
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que gera a vigilância em saúde pública nas diferentes áreas e níveis, constituindo assim um órgão 
de assessoria direta capaz de aportar informação oportuna e relevante para apoiar, o processo de 
tomada de decisões. Na mesma, a informação é apresentada e divulgada em diversos formatos 
como tabelas, gráficos, mapas, documentos técnicos ou relatórios estratégicos. Em termos de seu 
uso e função, a sala de situação, está voltada para planejar e avaliar ações em saúde; apoiar a 
definição dos programas e políticas que melhorem a saúde; avaliar a qualidade e o acesso aos 
serviços; apoiar a vigilância da saúde pública, incluindo a vigilância das doenças sujeitas a 
regulamento internacional; dirigir a resposta dos serviços de saúde em situações de emergência 
como surtos epidêmicos ou desastres naturais.  

Os relatórios serão compostos por quatro módulos: 

 Socioeconômico – Apresenta aspectos socioeconômicos, demográficos e territoriais que 
permitem identificar a situação conjuntural. 

 Ações em saúde – Possibilita o acompanhamento das metas físicas, coberturas e repasses 
financeiros relacionados às principais ações e programas do Ministério da Saúde. 

 Situação de saúde – Disponibiliza indicadores epidemiológicos e operacionais relacionados 
a doenças e agravos caracterizados como problema de saúde pública. Auxilia na 
elaboração de análises contextuais utilizadas na formulação de políticas e na avaliação 
de intervenções específicas no campo da saúde. 

 Gestão em saúde – Exibe informações sobre estabelecimentos e profissionais de saúde em 
atuação no SUS. Mostra indicadores de processo e resultados do monitoramento do 
Pacto pela Saúde. Disponibiliza os dados referentes ao processo de gestão. 

 

MÓDULO MOBILE ACE: 

MÓDULO MOBILE ENDEMIAS 

 Atividades PNCD  
o Agende 

o Tipo 

o Localidade 

o Quarteirão 

o Tipo de Imóveis 

o Amostras Iniciais 

o Amostras Finais 

o Quantidade de Tubitos 

o Inspecionado 

 Atividades LRI 

o Agende 

o Data 

o Localidade 
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o  Quarteirão 

o Tipo de Imóveis 

o Amostras :A1, A2, B, C D1, D2 e E 

 Visita Domiciliar e Territorial  

o Turno 

o Microárea / Fora de área 

o Tipo de Imóvel 

o Nº do prontuário 

o Data de Nascimento 

o Sexo 

o Visita Compartilhada com identificação do(s) profissional(is) 

o Motivo da Visita: Controle ambiental/vetorial (Ação Educativa, imóvel com foco, 
Ação Mecânica, Tratamento focal) 

o Desfecho - Visita realizada, Visita recusada, Ausente 

 PNEM – Formulário de visitas diárias aos imóveis 

o Endereço 

o Tipo de Imóvel 

o Imóveis Trabalhados 

o Imóveis Tratados com Larvicida 

o Imóveis Fechados 

o Imóveis Recusados 

o Imóveis Recuperados (com foco e tratado com larvicida) 

o Total de larvicida 

MÓDULO DISPOSITIVO MÓVEL SMARTPHONE DENÚNCIA FOCO MOSQUITO AEDES 

 Nome do Usuário. 

 Telefone (Enviado automaticamente pela Operadora) 

 Endereço Eletrônico (O usuário terá a opção de enviar ou não) 

 Tipo de Ocorrência 

 Foto  

 Longitude e Latitude 
 
MÓDULO RETAGUARDA ENDEMIAS: 
Esse módulo na retaguarda, oferece aos gestores informações dinâmicas do PNCD (Plano nacional 
de Controle de Dengue – PNCD- Vigilância Entomologica), que poderão ser utilizados na gestão 
também, de outros Vetores. Os dados coletados pelo aplicativo AtendSaude Endemias, são 
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consolidados em uma base de dados única, onde o gestor poderá criar ações e estratégias no 
combate as endemias. 
Nele ficará georreferenciado os dados da amostra colhidas como: localidade, quarteirão, tipos de 
imóveis, Amostras laboratoriais e ações. No sistema é registrado também, as informações do 
formulário do PNEM, além dos tipos de deposito com espécimes, imóveis e exemplares. Oferece 
ainda um grupo de relatórios por períodos de amostras, ciclos, vetores e localização. 

Obrigatoriamente a plataforma Web e a utilização deverá ser desenvolvido um API do Google Maps, 
e permitir que os gestores visualizem, em mapas e relatórios, todos os focos do mosquito Aedes 
aegypti informados pelos cidadãos.  

Com as denúncias, devem ficar disponíveis as localizações exatas dos focos do mosquito, com foto, 
coordenadas e descrição detalhada.  

Neste módulo, deverá ser possível visualizar legendas dinâmicas em um terminal web, através do 
Google Maps.  

Desta forma, deverá permitir que os gestores estejam aptos a administrar as informações de 
ocorrências, inclusive com a possibilidade de resposta aos usuários e prestação de contas à 
comunidade.  

O aplicativo obrigatoriamente deverá elaborar relatórios sintético de ocorrências, por data, por tipo 
de ocorrência, cidade e usuário.  

1. MAPA DA CIDADE: 

O Sistema obrigatoriamente deverá permitir a exibição de um Mapa da Cidade, incorporando as 
funcionalidades do Street View do Google, onde estejam marcados os locais das informações 
coletadas em campo através das denúncias enviadas. Este mapa deve estar preparado para 
aplicação de filtros, permitindo combinações dos dados para obtenção de informações 
georreferenciadas. 

2. DENUNCIA DO FOCO: 

O sistema obrigatoriamente possibilitará que, nos pontos mostrados no mapa, sejam exibidas fotos 
das ocorrências existentes e que essas ocorrências possam ser filtradas por resolutividade, 
permitindo que se saibam quais as ocorrências não resolvidas e há quantos dias o problema 
persiste.  

MÓDULO DISPOSITIVO MÓVEL SMARTPHONE DENÚNCIA FOCO MOSQUITO AEDES 

 Nome do Usuário. 

 Telefone (Enviado automaticamente pela Operadora) 

 Endereço Eletrônico (O usuário terá a opção de enviar ou não) 

 Tipo de Ocorrência 

 Foto  

 Longitude e Latitude 
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MÓDULO RETAGUARDA: 

Este Módulo deve ter sido desenvolvido com o uso de tecnologia “web”, com a finalidade de 
permitir aos usuários do sistema, principalmente os gestores, a utilização das informações 
coletadas pelos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias para produzir 
mapas, gráficos, consultas e relatórios, através dos quais poderão ser obtidas visões sintéticas e 
analíticas da saúde pública no Município. 

Para tal, deve apresentar, no mínimo, as seguintes funcionalidades:  

 Será obrigatório filtros (para as informações sobre domicílios, indivíduos e ocorrências) 
que possibilitem a organização das informações de acordo com os critérios desejados 
pelos gestores e o acesso a mapas com a localização geográfica dessas informações. 

 Será obrigatório realizar a geração e exibição de indicadores sobre as unidades de saúde, 
ocorrências pendentes, agentes cadastrados, cadastros domiciliares e cadastros 
individuais. 

 Os relatórios, mapas e gráficos produzidos devem ser imprimíveis. 

 O Módulo Retaguarda deve também, conter funcionalidades que permitam a criação e 
manutenção dos seguintes cadastros básicos e auxiliares do Sistema: 

o Unidades de saúde. 

o Usuários. 

o Tipos de ocorrências. 

Com o Módulo Retaguarda deve ser possível, a produção, pelo menos, dos seguintes conjuntos de 
informações: 

 Painel de Controle com Gráficos de Análises: 

Será obrigatório conter um Painel de Controle através do qual os dados poderão ser 
filtrados e consolidados, para gerar gráficos, relatórios e consultas. 

Através desse Painel deve ser possível a obtenção das seguintes informações: 

o Resumo contendo as quantidades coletadas de Domicílios, Indivíduos, Visitas e 
Ocorrências. 

o Mapa georeferenciado das Unidades de Saúde do Município, inclusive com a 
localização e a foto das mesmas. 

o Produção dos Agentes Comunitários de Saúde. 

o Análise Detalhada dos dados das Fichas Domiciliares coletadas, com opção de 
filtragem por qualquer campo. 

o Análise Detalhada dos dados das Fichas Individuais coletadas, com opção de 
filtragem por qualquer campo. 
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o Análise Simplificada dos dados das Fichas Domiciliares e Individuais. 

o Fichas Domiciliares, Individuais e de Visitas Domiciliares.  

o Situação das Ocorrências informadas. 

o Micro-áreas existentes nas Áreas selecionadas em gráfico. 

Todas essas informações devem ter a possibilidade de exibição em gráficos e / ou 
relatórios, e devem atender às seguintes especificações: 

V. SERVIÇOS 
 
Para o cumprimento das obrigações contratuais, mediante atuação local, deverão ser utilizados 02 (dois) 
profissionais para implantação e suporte de sistemas, além de 01 (um) técnico de suporte para infraestrutura 
e TI, visando a manutenção preventiva e corretiva de todos os componentes da Solução de TI. 
 
A Contratada deverá atender, ainda, as demais demandas de suporte, instalação, atualização, parametrização, 
treinamento, entre outras demandas que se fizerem necessárias para a perfeita operacionalização dos serviços 
contratados, através de membros de sua equipe, contratados por prestação de serviços, ou por Contratado de 
Trabalho regido pela CLT. 
Os serviços deverão ser executados por profissionais contratados pela CONTRATADA, qualificados e aptos a 
desempenharem as atividades objetos deste Termo de Referência, nos termos e condições a seguir expostos: 
 

V.1. Dos requisitos de Implantação 
 

V.1.1.Para fins de implantação se incluem todos os serviços correlatos ao pronto funcionamento da Solução de 
TI, de acordo com a distribuição de sistemas nas unidades de saúde e equipamentos prevista nos Anexos I e II, 

respectivamente, comportando treinamento, customização,instalação, configuração, necessárias à operação 
dos sistemas. 

V.1.2.A CONTRATADA deverá executar, em todos os serviços objetos do presente processo, as atividades de 
implantação, customização, adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos, parametrização inicial de 
tabelas e cadastros, estruturação de acesso e habilitação dos usuários, entre outras demandas que se façam 
necessárias para o início da operação, salvo eventuais peculiaridades que as excluam, o que deverá ocorrer de 
forma devidamente justificada. 

V.1.3. A CONTRATADA poderá sugerir a alteração do Cronograma de Implantação constante no Anexo IV, 
mediante envio de proposta para aprovação por parte da Secretaria Municipal de Saúde, especificando os 
prazos de todas as etapas do processo, para posterior validação e eventuais adequações de acordo com a 
disponibilidade da CONTRATANTE, desde que tais ajustes não prejudiquem o prazo previsto para conclusão 
das atividades. 
 

V.1.4.Os serviços de implantação serão devidamente atestados pelo servidor que vier a ser designado como 
fiscal do contrato, após a validação por parte dos usuários e gestores públicos responsáveis pela unidade onde 

o Sistema for implantado, com a confirmação do seu devido funcionamento.  
 

V.1.5.A empresa deverá dispor de infraestrutura adequada a completa implantação dos serviços, garantindo a 
instalação de todos os Sistemas, proporcionando o atendimento de todas as suas funcionalidades em todas as 
unidades, conforme distribuição prevista nos Anexos I e II, do presente Termo de Referência. 
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V.1.6. O Serviço de Implantação deve contemplar ainda mapeamento e desenho de processos, especificação 
dos ambientes de treinamento e produção, preparação do Prontuário, instalação e configuração do Sistema, 
parametrizações e customizações, implantação em Unidade Piloto e replicação em todas as Unidades. 
 
V.2. Dos requisitos do Treinamento e Capacitação 
 

V.2.1.O serviço de treinamento é parte integrante da Solução de TI ese dará através da capacitação dos 
servidores do Município de Paraíba do Sul ao pleno uso dos sistemas, mediante a transferência de 
conhecimentos, conceitos, regras ou habilidades necessárias à sua operacionalização, incluindo, mas não se 
limitando, ao conhecimento básico dos hardwares (computador, impressora e etc.) e o conhecimento integral e 
aprofundado dos softwares (Sistemas de Saúde), entre outras necessidades que forem pertinentes ao 
acompanhamento, gerenciamento e mensuração da Solução de TI. 
 

V.2.2.A CONTRATADA deverá apresentar plano de treinamento, que deverá ser realizado dentro do prazo de 
implantação, conforme Cronograma de Implantação constante no Anexo IV, compreendendo o uso das funções 
do Sistema pertencente a sua área de responsabilidade e deve possuir nome de cada módulo de treinamento, 
conteúdo programático, carga horária de cada módulo do treinamento, processo de avaliação de aprendizado e 
recursos utilizados no processo de treinamento, sendo esses os requisitos mínimos. 

 

V.2.3. Na condição de parte integrante da Solução de TI, a ausência do treinamento pode acarretar prejuízo à 

adequada execução contratual. Caso a CONTRATADA, por sua culpa, não efetue qualquer treinamento 
solicitado, a CONTRATANTE poderá considerar a inexecução parcial do contrato, aplicando as sanções e 
medidas cabíveis. 
 

V.2.4. A CONTRATADA deverá, durante a vigência contratual, prover toda e qualquer evolução da Solução de 
TI, englobando inclusive versões não sucessivas, nos casos em que a liberação de tais versões ocorra durante o 
período de suporte técnico e atualização de versão especificado. 
 

V.2.5. A CONTRATADA deverá prover o Treinamento via Operação Assistida, que se constitui no serviço de 
apoio presencial, podendo ser utilizada a Unidade Modelo para tanto, prestado pela CONTRATADA, durante e 
imediatamente após a entrada da Solução de TI em operação, ou após a liberação de nova versão do 

Prontuário.  
 

V.2.6. O treinamento presencial deverá ocorrer sempre que houver uma nova atualização evolutiva de 
quaisquer sistemas implementados. 
 

V.3. Suporte Técnico Especializado ao Usuário e Manutenção:  
 

V.3.1.O suporte técnico ao usuário configura-se no serviço que visa à solução de dúvidas ou de problemas dos 
usuários no uso dos sistemas, podendo ser executado de forma remota ou presencial,caso a dúvida ou o 
problema persistam. 
 

V.3.2.O atendimento a solicitação de suporte deverá, entre outras necessidades, esclarecer dúvidas que 
possam surgir durante a operação e utilização da Solução de TI, auxiliar na recuperação da base de dados por 
problemas originados por erros de operação, queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista 
backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e na elaboração de quaisquer atividades 

técnicas relacionadas à utilização dos Sistemas após a implantação e utilização dos mesmos.  
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V.3.3.Poderá ser realizado suporte aos sistemas via acesso remoto mediante autorização previa, sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA o sigilo e segurança das informações, devendo ainda ser observado os 
riscos para a continuidade da operação envolvidos no conteúdo do chamado: 

 

 Risco reduzido: Atendimento remoto via telefone e/ou e-mail; 
 Risco relevante: Dando continuidade ao chamado inicial, com demanda pendente de solução que 

apresente necessidade de envolvimento de análise técnica, que pode ser realizada remotamente ou 
em condições locais, devendo a resolução ser concluída no prazo máximo de 06 (seis) horas; 

 Risco crítico:Demanda de solução no local do fato objeto do chamado, caso não seja solucionado no 
prazo de 06 (seis horas), ou o fato impacte no risco imediato de suspensão da operação.  
 

V.3.4.Com base nas boas práticas de gestão de TI, deverão ser observados os seguintes prazos para 
atendimento às solicitações dos usuários: 
 

Prazos de Manutenção e Suporte 

Objeto Resultado Parcial Resultado Final 

Sistemas  
05 (cinco) horas úteis para o 
início do atendimento 

12 (doze) horas úteis para a 
solução definitiva 

 

V.3.5. A CONTRATADA deve garantir a manutenção de quaisquer funções da Solução de TI já implantadas, 
com o objetivo de prevenção de falhas e correção de defeitos, implementação de funcionalidades para atender 
a mudanças legais, entre outras demandas que se façam necessárias. 
 

V.3.5.1 Manutenção Corretiva: correção de defeitos identificados na Solução de TI, abrangendo 
comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento e quaisquer desvios em 
relação a requisitos aprovados pelo gestor da aplicação. 
 

V.3.5.2 Manutenção Preventiva: Adoção de medidas e procedimentos destinados a proporcionar o pleno 
funcionamento da Solução de TI; 
 

V.3.5.3 Manutenção Programada: Executada em datas pré-determinadas, onde há avaliação do estado das 
instalações para verificar se há instabilidades ou não conformidade da solução e até substituição de 
equipamentos/componentes, caso necessário. 
 

V.3.6. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE, por meio de Sistema de Gerenciamento de 
Serviços de sua responsabilidade, no ato da abertura do chamado, o número de controle (protocolo) e deverá 
registrar, no mínimo, o dia e hora de entrega e o problema relatado. 

 

VI- DA NATUREZA DO SERVIÇO 
 

Os serviços envolvidos na futura contratação, para efeitos legais, são considerados como de natureza 
continuada, sem dedicação de mão de obra exclusiva, essencial para agilizar e qualificar os serviços de saúde 
prestados através da rede de saúde pública municipal.  

 

VII. BASE LEGAL 
 

O presente processo será regido pelas regras contidas na Lei Federal nº 8.666/93, que regulamenta os 
processos licitatórios e as contratações no âmbito da Administração Púbica, na Lei Federal nº 10.520/02, que 

institui a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e serviços, nos Decreto 
Municipal nº. 3812, de 26 de Julho de 2017, Decreto Municipal nº. 1.184, de 04 de agosto de 2006 e Decreto 
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Municipal n.º 1504, na Lei Complementar 123/06, que estabelece as normas gerais relativas ao tratamento 
diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e na Instrução Normativa nº 05, de 26 de 
maio de 2017 e suas alterações, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de 
serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional, aplicável por analogia ao presente processo. 
 

VIII - CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS,MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

Os serviços são de natureza comum, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei nº 10.520, de 2002, 
estando disponíveis no mercado pela simples análise das especificações constantes no Termo de Referência, 
devendo o presente processo seguir pela modalidade Pregão, do tipo menor preço, sob o critério menor preço 
global, para contratação de prestação de serviços de natureza continuada, por execução indireta, no regime de 
empreitada por preço unitário. 
 
IX - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

IX.1.Compete a Secretaria Municipal de Saúde: 
 

IX.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais, regras previstas no Edital, na legislação aplicável e nos termos da proposta; 
 

IX.1.2.Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 
 

IX.1.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 

IX.1.4 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto da licitação, que porventura venham 
a ser solicitado; 
 

IX.1.5 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições contratuais; 
 

IX.1.6 Permitir o acesso dos empregados e/ou designados da CONTRATADA, devidamente identificados, 

proporcionando ainda todos os meios necessários que forem de sua responsabilidade para a execução dos 
serviços; 
 

IX.1.7 Efetuar os pagamentos mensais, contra a prestação de nota fiscal e relatório comprovando a prestação 
de serviços, observando ainda as condições e prazos estabelecidos no edital e em seus anexos. 
 

IX.1.8 Aplicar a CONTRATADA as sanções administrativas previstas em contrato, quando cabíveis. 
 

X. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

X.1. Compete a CONTRATADA apresentar à fiscalização, por escrito, antes do início da execução do 
instrumento contratual ou instrumento equivalente, representante credenciado para atuar em seu nome e 
representá-la junto ao CONTRATANTE, com autoridade para resolver problemas relacionados com a seu 
cumprimento.  
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X.2.Executar os serviços conforme especificações deste termo de referência e de sua proposta, com a alocação 
dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, na qualidade e quantidade 
especificadas neste termo de referência e em sua proposta; 

X.3.Proporcionar à fiscalização por parte do servidor designado pela CONTRATANTE, preservando o pleno 
exercício de suas funções, prestando-lhe todos os esclarecimentos e informações administrativas e/ou técnicas 
que lhe forem solicitadas, exigindo-lhe todos os documentos e dados de interesse para acompanhamento e 
fiscalização da execução do instrumento contratual ou instrumento equivalente. 

X.4.Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados; 

X.5.Na hipótese de ocorrência de pane no sistema, levando a paralisação das comunicações, a empresa 
atenderá ao chamado do cliente em regime emergencial, sendo que o atendimento ocorrerá em até oito horas, 
subsequentes ao chamado; 

X.6.Responsabilizar-se civilmente por seus funcionários, bem como por qualquer dano que, direta ou 
indiretamente, ocasionar a bens do CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade, ou ainda, a terceiros, 
durante a execução do instrumento contratual. 

X.7.A CONTRATADA se obriga ao ressarcimento a qualquer dano nos bens do CONTRATANTE, de terceiros, ou 
sob a sua responsabilidade, podendo a CONTRATANTE, em caso de inadimplemento por parte da CONTRADA, 
reter os valores devidos referentes aos serviços prestados pela CONTRATADA, para ressarcir os prejuízos 
ocasionados aos lesionados. 

X.8 Alertar o CONTRATANTE, através da fiscalização, por escrito e com a urgência necessária, sobre as 
deficiências ou erros verificados nas especificações e nos demais documentos técnicos, que possam pôr em 
risco a segurança dos serviços, torná-los inadequados às suas finalidades ou onerar desnecessariamente seus 
custos. 

X.9 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor, devendo apresenta-los devidamente identificados por 
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

X.10 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE; 

X.11 Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados a em comodato, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste termo de referência; 

X.12 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da administração; 

X.13 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer 
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

X.14 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços;  
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X.15 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de 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; 

X.16 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

X.17 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

 

XI. CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CRITÉRIOS DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

XI.1.O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços e na alocação dos recursos humanos, materiais e equipamentos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 
contratante, especialmente designados. 
 

XI.2.O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato, sendo certo que a fiscalização exercida pela CONTRATANTE 

nos termos do art. 67, da Lei 8.666/93, não implica em corresponsabilidade, nem exime a CONTRATADA de 
suas responsabilidades. 
 

XI.3.A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 
neste termo de referência, devendo ser anotada pelo representante da CONTRATANTE, em livro de registro 
próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 
 

XI.4.A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente 
com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o 
estabelecido neste termo de referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas. 
 

XI.5. A solução será recebida, imediatamente após a implantação, das seguintes formas:  
 
XI.5.1. Provisória, mediante Termo de Recebimento Provisório, em até 5 dias úteis, em que será verificado se 
todos os equipamentos foram fornecidos e estão aptos para o uso;  
 

XI.5.2. Definitiva, mediante Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 dias úteis, em que será apurado se os 
equipamentos e o Prontuário Eletrônico estão funcionando adequadamente, conforme as especificações deste 
Termo de Referência. 
 

XI.6. Quanto ao recebimento mensal dos serviços, esse será feito da seguinte forma:  
 

XI.6.1. A CONTRATANTE deverá apurar mensalmente os indicadores e metas de níveis de serviço 
especificados neste Termo de Referência. 
 

XI.6.2. O recebimento Provisório e Definitivo ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis caso não seja interposto 
contestação pela CONTRATADA quanto a possíveis valores Glosados.  
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XI.7. Caso seja apresentado contestação da CONTRATADA, o recebimento provisório será realizado em até 07 
(sete) dias corridos, sendo efetuado o ateste da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA no valor apuado 
pela.  
 

XI.8. Definitiva, em até 30 (trinta) dias após a análise da contestação e eventual pedido de reconsideração da 
decisão anterior.  
 

XI.9. Caso a CONTRATANTE reconsidere da decisão referente ao valor de eventual glosa, esse montante deverá 
constar da próxima nota fiscal a ser emitida pela CONTRATADA. 
 

XI.10. Testes: 
 

XI.10.1. Os serviços serão recebidos após a avaliação e realização dos testes necessários e a verificação do seu 

funcionamento, conforme exigências deste Termo de Referência. Todas as atividades devem ser relacionadas e 
fornecidas à fiscalização da CONTRATANTE. 
 

XII. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 

XII.1 O prazo de fornecimento e execução dos serviços são os seguintes:  
 

XII.1.1 Implantação do sistema informatizado serão contados a partir da data do recebimento da Ordem de 
Serviço Inicial e observarão o Cronograma previsto na Cláusula V.1.3 supra;  
 

XII.1.2 Manutenção e suporte técnico contínuo por 12 (doze) meses, a partir da data do recebimento da 
Ordem de Serviço Inicial, devendo, do mesmo modo, ser observado o Cronograma de Implantação e Execução 
constante no Anexo IV, do presente Termo de Referência; 
 

XII.1.3. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado até o limite previsto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, mediante aditivo contratual, desde 
que devidamente comprovada a necessidade e a vantagem da prorrogação. 
 

XII.1.4. A CONTRATADA deverá garantir, durante a vigência do contrato, a manutenção da versão mais atual 
para o objeto dos serviços contratados.  
 

XII.1.5. Serviço de suporte técnico, através de atendimento presencial e/ou remoto, a critério da 
CONTRATANTE;  
 

XII.1.6. Substituição de peças que apresentem problemas;  
 

XII.1.7. Substituição de equipamentos fornecidos em virtude de problemas sem resolução no prazo 
determinado, ou indisponibilidades acima do tempo permitido. 
 

XIII. INDICADORES DE NÍVEL DE SERVIÇO 
 

XIII.1. A CONTRATADA deverá observar os Níveis de Serviços (NS), que são critérios objetivos e 
mensuráveis estabelecidos pela CONTRATANTE, com a finalidade de aferir e avaliar fatores 
relacionados à prestação dos serviços. Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores 
relacionados com a natureza e característica dos serviços contratados. 
 

XIII.2. A frequência de avaliação e aferição dos níveis de serviço será mensal, devendo a Contratada 
apresentar o Relatório de Acompanhamento e Controle, até o 30º (trigésimo) dia corrido. 

 

XIV.HABILITAÇÃO TÉCNICA 
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XIV.1.Para fins de comprovação da experiência e qualificação técnica, a licitante deverá apresentar, ainda, a 
seguinte documentação complementar: 
 

XIV.1.1.Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 
nome da PROPONENTE, que comprove(m) ter ela executado ou estar executando serviço pertinente e 
compatível em características com o objeto da presente licitação, vinculados aos Sistemas de Regulação e do 
Prontuário da Atenção Básica, considerados as parcelas de maior relevância do Contrato. 
 

XIV.1.2.Entende-se por pertinente e compatível a prestação de serviços de implantação, suporte técnico, 
capacitação no uso e manutenção de Sistemas de Saúde utilizados no SUS. 
 

XIV.1.3.Pelo menos um atestado deverá comprovar a prestação de serviços como descrito no item XIV.1.2 que 
a licitante tenha implementado os Sistemas em rede de saúde com atuação de pelo menos 40% (quarenta por 
cento) dos 540 servidores públicos, incluindo cargos em comissão, em atuação na Secretaria de Saúde de 
Paraíba do Sul. 
 

XIV.1.4.No(s) Atestado(s) referido(s) nos itens anteriores, deverão constar: Nome dos Sistemas implantados 
na organização; Caracterização do fornecimento realizado; Nome e identificação do signatário / data de 
emissão; 
 

XIV.1.5.Quaisquer informações acima relacionadas, não constantes do atestado, deverão ser complementadas 
pelos seguintes documentos: cópias do Contrato a que se refere o atestado e/ou outros pertinentes, sendo que 
os mesmos em hipótese alguma substituirão o atestado. 
 

XIV.1.6.Os atestados referentes a Contratos em andamento deverão conter as características dos serviços 
realizados, compatíveis com o subitem XIV.1.2. 
 

XIV.1.7. A CONTRATADA deverá apresentar no ato de assinatura do Contrato a relação dos membros que irão 
compor sua equipe técnica disponível para execução dos serviços, durante a vigência do contrato, formada por 
profissionais de nível superior ou outro devidamente reconhecido, que comprove a execução de serviço de 
características semelhantes ao objeto da licitação, sob pena de desclassificação. 
 

XIV.1.8. Os profissionais deverão compor os quadros funcionais da proponente no momento da contratação. 
Os documentos para comprovação deverão ser apresentados quando da assinatura do contrato, e poderá ser 
através de: cópia do livro de registro de empregados ou do registro da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (para empregados), Registro Comercial da contratada (para sócios) ou outro meio legal hábil à 

comprovação exigida; 
 

XV – PROVA DE CONCEITO 
 

XV.1.Para fins de resguardar a segurança da futura contratação, a licitante vencedora deverá realizar a Prova 
de Conceito, que será realizada pela equipe técnica designada pela Secretaria Municipal de Saúde, que 
acompanhará a licitante em todas as etapas da prova. 
 
XV.2. A Prova de Conceito será realizada, a partir das 09:00 horas do primeiro dia útil após o resultado da 
sessão de lances e declaração da vencedora pela Secretaria Municipal de Compras e Licitações. 
 
XV.3. A execução da Prova de Conceito será de responsabilidade da licitante classificada, devendo ser 
executado única e exclusivamente por funcionários ou sócios da empresa licitante. 
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XV.4. A licitante classificada terá um prazo máximo de até 04 (quatro) horas para a realização da Prova de 
Conceito, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento do prazo.  
 
XV.5. A licitante classificada que não atender a qualquer um dos itens descritos no Roteiro Obrigatório da 
Prova de Conceito será automaticamente desclassificada, quando então será convocada a licitante com menor 
preço, classificada em segundo lugar, a partir da notificação formal do Pregoeiro, para participar da fase de 
Prova de Conceito, devendo ter os mesmos prazos para a realização da Prova, e assim em diante, até a 
homologação formal da Prova. 
 
XV.6. Será considerada apta a fase de habilitação a licitante cuja Solução de TI tenha obtido êxito conforme 
resultado de aprovação da Prova de Conceito. 
 
XV.7. Para a realização da Prova de Conceito, a licitante deverá realizar a comprovação de capacidade técnica 
de forma prática, clara e inequívoca, citada em seus atestados técnicos. 
 
XV.8. Os requisitos exigidos na Prova são obrigatórios, de aplicação imediata, e deverão ser comprovados na 
prova de conceito apresentada para qualificação técnica dos licitantes. 
 
XV.9. A prova de conceito deverá ser instalada e demonstrada nas instalações da Secretaria Municipal de 
Saúde, a fim de comprovar a capacidade técnica em todos os requisitos obrigatórios citados abaixo. 
 
XV.9.1. Quando o requisito for omisso em relação ao Sistema objeto do questionamento, a exigência deverá ser 
demonstrada em todos os sistemas especificados ao longo do presente Termo de Referência. 
 
XV.9.2. Requisitos para a Prova de Conceito: 
 

1) Informar se o cidadão compareceu ou não compareceu à consulta agendada. 
2) Possibilitar o cancelamento de um agendamento. 
3) Possibilitar a visualização do agendamento. 
4) Visualizar histórico de agendamento do cidadão. 
5) Localizar agendamento do cidadão, para qualquer profissional. 
6) Permitir, por meio da lista de atendimento, a inclusão de cidadão a ser atendido a partir de uma 

demanda espontânea. 
7) Possibilitar a geração de Prontuário do paciente parametrizável e integrado 
8) Registrar as ações de escuta inicial durante o processo de acolhimento às demandas espontâneas 

dos cidadãos, identificando o motivo da consulta através da CIAP2 e classificação de risco segundo 
protocolo definido no Caderno de Atenção Básica (CAB) n° 28; 

9) Permitir as geração de Login e senha para todos os usuários do Sistema; 
10) Permitir a adição de Profissional / Usuário do Sistema. 
11) Permitir a redefinir de Senha do Usuário. 
12) Possibilitar a lotação um profissional. 
13) Permitir a definição de Agenda dos Profissionais. 
14) Possibilitar a geração de painel online de monitoramento diário dos atendimentos realizados em 

cada Unidade de Saúde objeto do presente Termo de Referência. 

15) Permitir o agendamento de consulta para o cidadão. 
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16) Permitir aos profissionais de saúde iniciar o atendimento em prontuário eletrônico por meio da 
lista de atendimento. 

17) Ofertar ao profissional as anotações do item Subjetivo pelo método SOAP, de acordo com as 
definições do modelo RCOP, observando a especificidade de cada item. 

18) Ofertar ao profissional as anotações do item Objetivo pelo método SOAP, de acordo com as 
definições do modelo RCOP, observando a especificidade de cada item. 

19) Através de gestão da Linha de Cuidado, o conceito de unidade condutora do processo terapêutico 
e unidades de referencia para o tratamento, deve permitir sua visualização, organizadas pelo 
gestor do sistema de saúde, possibilitando a visualização de pacientes que estão em tratamento em 
cada etapa da Linha de Cuidado. Apresente os procedimentos e seus status de execução, 
solicitação, agendado e realizado; 

20) Como o sistema configura para procedimentos com regulação clínica, a criação de protocolo de 
acesso definido para o procedimento solicitado, sua prioridade (classificação de risco), que pode 
ser definida pelo médico solicitante e ou pela pontuação do protocolo, caso este tenha critérios de 
priorização automática. 

21) De que forma permite a parametrização da ação do regulador, por autorização clínica ou 

autorização com agendamento do serviço e, a que módulo está vinculado (Unidade, ambulatorial, 
hospitalar, procedimentos ou vinculação a uma Linha de cuidado); 

22) Comunicação com o paciente através de canais interativos 
23) Como o sistema permite informar automaticamente ao paciente o dia, hora e local da consulta ou 

exame agendado; 
24) Como permite ao paciente confirmar a sua presença ou informar a desistência da consulta ou 

exames agendados; 
25) De que forma é realizada a interação com o paciente após atendimento de urgência e emergência, 

consultas, exames e internações; 
26) Como é realizada a pesquisa de satisfação dos serviços prestados; 
27) Permitir o registro integrado ao bloco objetivo do SOAP, os resultados de exames avaliados 

durante o atendimento. 
28) Ofertar ao profissional as anotações do item Avaliação pelo método SOAP, de acordo com as 

definições do modelo RCOP, observando a especificidade de cada item. 
29) Ofertar ao profissional as anotações do item Plano pelo método SOAP, de acordo com as 

definições do modelo RCOP, observando a especificidade de cada item. 
30) Ofertar ao profissional o uso do código CID10 para Problemas Avaliados/Diagnóstico. 
31) Ofertar a impressão de atestados e declarações de comparecimento assim como guardar estes 

documentos vinculados ao prontuário do cidadão. 
32) Registrar solicitações de encaminhamentos para consultas especializadas ou outros serviços. 

33) Ofertar função de prescrição de medicamentos. 
34) Disponibilizar folha de acompanhamento do pré-natal com dados da gestante, medições 

essenciais da gestação (Peso, IMC, PA, Glicemia, AU, BCF etc.) 
35) Permitir o registro do histórico de parto e nascimento do cidadão;  
36) Permitir a visualização integrada ao prontuário dos dados de cadastro do cidadão. 
37) Apresentar o histórico de registros clínicos de ações de saúde anteriores à data atual. 

Disponibilizar o detalhamento das ações de saúde que foram registradas para o cidadão 
(consultas, procedimentos, vacinas, visitas domiciliares etc.). 

38) Possibilitar a geração de painéis de diagnóstico;  
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39) Possibilitar a geração de painéis interativos de monitoramento de exames, medicamentos e 
procedimentos. 

40) Disponibilizar ferramenta digital interativa para o registro da consulta odontológica 
apresentando todos os elementos dentários, evolução por dente, registro de ações e 
procedimentos, histórico por atendimento. 

41) Contar com módulo de geração dinâmica de relatórios 
42) Possibilitar a geração de gráficos e relatórios de pesquisa de satisfação de usuários; 
43) Gerar relatórios estatísticos sobre o mapeamento do território; 
44) Gerar relatórios que permitam a visualização da situação cadastral consolidada do território, 

minimamente considerando o cadastro individual e o cadastro domiciliar e territorial. 
45) Aplicativo Mobile do paciente com visualização do seu histórico clínico e agendamentos 
46) Aplicativo Mobile para ACS e ACE 

MOBILE – GERAL 

 Será obrigatório realizar a coleta dos dados de forma off-line (Sem Internet). 

 Será obrigatório realizar o georeferenciamento das informações de forma automática ao iniciar 
atividade e a coleta de fotos 

 A assinatura e a coleta de imagens devem ser feitas diretamente no smartphone não sendo 
permitido o uso de imagens da galeria ou de qualquer outra parte do dispositivo 

 Será obrigatório realizar a sincronizado com o programa Google Maps para sua efetiva utilização, 
permitindo a coleta da localização GPS 

 Deve vincular o Cadastro Individual ao Cadastro de Domicílios, permitindo assim saber quem são 
os moradores de um determinado domicílio 

 No envio da coleta de informações o Sistema deve confirmar se todas as fichas foram enviadas e, 
caso contrário, informar quais as que não foram. 

 Será obrigatório realizar campos que, sempre que possível, não exijam digitação, mas apenas uma 
escolha (uma data ou uma opção já cadastrada por exemplo). 

 Será obrigatório realizar o registro de ocorrências, especialmente daquelas que possam afetar a 
saúde pública do Município. 

MÓDULO MOBILE - CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL 

 Registro Fotográfico do Imóvel 

 Situação de moradia / posse da terra 

 Logradouro - Previamente escolhido e exibido 

 Tipo de Imóvel 

 Microárea / Fora de área 

 Número 

 Complemento 

 Bairro 

 Município 
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 Estado 

 CEP 

 Telefone 

 

Condições de Moradia 

 Situação de moradia / posse da terra 

 Localização 

 Condição de posse e uso da terra 

 Tipo de imóvel 

 Identificação de imóvel fechado 

 Número de moradores 

 Número de cômodos 

 Tipo de acesso ao domicílio 

 Material predominante na construção do domicílio 

 Disponibilidade de energia elétrica 

 Abastecimento de água no domicílio 

 Água para consumo no domicílio 

 Forma de escoamento do banheiro ou sanitário 

 Destino do lixo 

 Animais no domicílio (quantidade por tipo de animal) 

 Piscina 

Famílias 

 Cartão Nacional do Sistema Único de Saúde 

 Data de nascimento do responsável familiar 

 Número do prontuário familiar 

 Renda familiar 

 Número de membros da família 

 Residente desde 

 Mudança da família 

Instituição de Permanência 

 Nome da Instituição 

 Presença de profissionais de saúde 
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 Responsável pela Instituição 

Termo de Recusa 

 Cadastro Domiciliar 

 Instituição de permanência 
 

Considerações profissionais 

 Descrição textual de outras informações relevantes para o profissional 

 

MÓDULO MOBILE - CADASTRO INDIVIDUAL 

Identificação do Usuário/Cidadão 

 Registro Fotográfico do Usuário/Cidadão 

 Cartão Nacional do Sistema Único de Saúde 

 Nome Completo 

 Vinculação ao núcleo familiar 

 Microárea / Fora de área 

 Nome Social 

 Data de nascimento 

 Sexo 

 Raça/Etnia 

 Cadastro no Programa Bolsa Família 

 Número do PIS / PASEP 

 Nome Completo da mãe / Desconhecido 

 Nome Completo do pai / Desconhecido 

 Nacionalidade (Brasileira/Naturalizado/Estrangeiro) 

 Município e UF de Nascimento / Portaria e Data de Naturalização / País de Nascimento / Data de 
Entrada no Brasil) 

 Contatos (Telefone e endereço eletrônico) 

Informações Sócio-Demográficas 

 Relação de Parentesco Situação conjugal com o responsável familiar 

 Ocupação 

 Situação no mercado de trabalho 

 Escolaridade 

 Situação no mercado de trabalho 
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 Responsável pela criança durante a ausência dos pais 

 Interação em busca do cuidado em saúde (modalidades de assistência no território) 

 Orientação sexual / Identidade de Gênero 

 Deficiências 

Saída do Cidadão do Território 

 Mudança 

 Óbito 

Condições / Situações de Saúde Gerais 

 Gestante (DUM e Maternidade de referência ) 

 Situação do peso 

 Fumante 

 Faz uso de álcool 

 Faz uso de Outras Drogas 

 Hipertensão arterial 

 Diabetes 

 AVC 

 Infarto 

 Doenças cardíacas 

 Problemas renais 

 Doenças respiratórias 

 Hanseníase 

 Tuberculose 

 Câncer 

 Internações nos últimos 12 (doze) meses 

 Problemas de saúde mental 

 Acamado 

 Domiciliado 

 Uso de plantas medicinais 

 Uso de práticas integrativas e complementares 

 Outras condições de saúde 

Antropometria 

 Peso 
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 Altura 

Situação de Rua 

 Tempo em situação de rua 

 Acompanhamento por outra instituição 

 Recebe benefício 

 Referência familiar 

 Frequência de visita familiar 

 Acesso à alimentação no dia / origem 

 Acesso à higiene pessoal 

Termo de Recusa 

 Cadastro Individual 

Considerações profissionais 

 Descrição textual de outras informações relevantes para o profissional 

 

MÓDULO MOBILE - VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL 

Identificação 

 Turno 

 Microárea 

 Tipo de Imóvel 

 Nº do prontuário 

 Data de Nascimento 

 Sexo 

 Visita Compartilhada com identificação do(s) profissional(is) 

 Motivo da Visita: Busca ativa (Consulta, Exame, Vacina e Condicionalidades do Bolsa) 

 Motivo da Visita: Acompanhamento (Gestante, Puérpera, Recém-Nascido, Criança, Pessoa com 
Desnutrição, Pessoa em Reabilitação ou com deficiência, Pessoa com Hipertensão, Pessoa com 
Diabetes, Pessoa com Asma, Pessoa com DPOC/Enfisema, Pessoa com Câncer, Pessoa com outras 
doenças crônicas, Pessoa com Hanseníase, Pessoa com Tuberculose, Sintomáticos Respiratórios, 
Tabagista, Domiciliados/Acamados, Condições de vulnerabilidade social, Condicionalidades do 
Bolsa Família, Saúde Mental, Usuário de Álcool e Usuário de outras drogas) 

 Motivo da Visita: Controle ambiental/vetorial (Ação Educativa, imóvel com foco, Ação Mecânica, 
Tratamento focal) 

 Motivo da Visita: Egresso de Internação 

 Motivo da Visita: Convite atividades/campanha de saúde 
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 Motivo da Visita: Orientação/prevenção 

 Motivo da Visita: Outros 

Antropometria 

 Peso 

 Altura 

 

Desfecho 

 Visita realizada 

 Visita recusada 

 Ausente 

Considerações profissionais 

 Descrição textual de outras informações relevantes para o profissional 

 

Produção dos ACS: 

 Este gráfico ou relatório deve exibir dados da produção dos Agentes Comunitários de Saúde em 
um determinado período, relacionando todas as atividades de coleta de executadas pelos 
mesmos, devidamente identificadas e contendo: 

 Data. 

 Hora. 

 Local. 

 Atividade executada (Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Visita, Ocorrência ou Pesquisa). 

 Será obrigatório o conhecimento do Ranking de produção dos ACS por períodos, e a análise do 
tempo dedicado pelos mesmos às atividades de campo. 

 

XVI. VISITA TÉCNICA  
 

XVI.1.As licitantes DEVERÃO realizar vistoria técnica junto ao CONTRATANTE, para o devido conhecimento e 
uniformização de entendimento quanto às condições para a prestação dos serviços objeto deste Termo de 
Referência, sob pena de inabilitação. 
 

XVI.2.A visita tem por finalidade avaliar as condições das instalações e infraestrutura de TI da CONTRATANTE, 
visando ter a extensão do que é pedido no objeto deste Termo de Referência, posto que somente a descrição 
técnica não se faz suficientemente clara para determinar as grandezas e complexidade que serão envolvidas 
para suas manutenções e, consequentemente, assegurem que o preço ofertado pela licitante seja compatível 
com as reais necessidades do CONTRATANTE; 
 

XVI.3.A Vistoria Técnica será realizada mediante agendamento prévio, dentro do horário de expediente em 
dias úteis, das 08:00 às 18:00 horas, pelo telefone (24) 2263-5631. 
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XVI.4.A vistoria poderá ser feita em até 02 (dois) dias úteis anterior à data do certame. 
 

XVI.5.A vistoria será acompanhada por um representante da Secretaria Municipal de Saúde para designado 
para esse fim; 
 

XVI.6. A Visita Técnica poderá ser substituída por Declaração emitida por parte da Licitante, em papel 
timbrado e com firma reconhecida de seu representante legal, ou procurador, desde que devidamente 
acompanhada da respectiva procuração, declarando possuir total conhecimento das condições locais para a 
execução do objeto a ser contratado, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a 
prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital, bem como que tal fato não poderá 
ser utilizado no futuro para pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Nesse caso, a Declaração 
deve compor os documentos obrigatórios para habilitação técnica. 
 
XVII. PENALIDADES 
XVII.1.Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

a. Advertência.  
b. Multa, nas seguintes hipóteses:  

b.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento 
de obrigação CONTRATADA, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
Contrato, observando os critérios de dosimetria da sanção;  
b.2. 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ainda não executado, no caso de 
inexecução total e 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 
inexecução parcial do objeto contratado, observando os critérios de dosimetria da sanção;  
b.3. 1% (um por cento) por reincidência no descumprimento de obrigação CONTRATADA, 
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, observando os 
critérios de dosimetria da sanção. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, do 
licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

XVII.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente;  
 

XVII.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” do subitem XVII.1 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “b”.  
 

XVII.4. As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei 
8.666/97, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99.  
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XVII.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”,”b”, “c” e “d” do item XVI.1 
poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura 
da ata.  
 

XVII.6. No caso das penalidades previstas no item XVI.1, alínea “d”, caberá pedido de reconsideração ao 
Secretário Municipal de Saúde, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato. 
XVIII. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE  
 

XVIII.1.A CONTRATADA deverá garantir a segurança das informações da Secretaria Municipal de Saúde de 
Paraíba do Sul e se compromete em não divulgar ou fornecer a terceiros quaisquer dados e informações que 
tenha recebido desta Secretaria no curso da prestação dos serviços, a menos que autorizado formalmente e 
por escrito para tal.  
 

XVIII.2. Será celebrado TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES entre a CONTRATADA e a 
CONTRATANTE para garantir a segurança das informações da Secretaria Municipal de Saúde, bem das 
informações sigilosas que os membros dessa última venham a receber em relação aos serviços fornecidos pela 
CONTRATADA.  
 

XVIII.3. A CONTRATADA, após a assinatura do contrato, por meio de seu representante, assinará TERMO DE 
CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO em que se responsabilizará pela manutenção de sigilo e 
confidencialidade das informações a que possa ter acesso em decorrência da contratação.   
 

XVIII.4. Além do termo citado, a CONTRATADA deverá apresentar para cada funcionário que vier a executar 
atividades referentes ao objeto da contratação, TERMO DE CIÊNCIA em que seus profissionais declaram estar 

cientes das responsabilidades pela manutenção de sigilo e confidencialidade. 
 

XIX. PAGAMENTO  
 

XIX.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
da Nota Fiscal/Fatura. 
XIX.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço, nos 
seguintes termos:  
XIX.3. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a 
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;  
XIX.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento 
definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  
XIX.4.1. Realizar a análise de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades 
que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  
XIX.4.2. Receber definitivamente os serviços prestados, com base nas documentações apresentadas; e 
XIX.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 
fiscalização. 
XIX.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II 
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
XIX.6. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos 
serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do 

Anexo XI da IN SEGES/MPDG nº 05/2017.  
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XIX.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento.  
XIX.8. Antes de cada pagamento à CONTRATADA será verificada a manutenção das condições de habilitação 
exigidas neste Edital.   
XIX.9. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 
O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE. 
XIX.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
XIX.11. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.   
XIX.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 
pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação.    
XIX.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE, não será 
rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente na regularização.   
XIX.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
XIX.14.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de 
prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
XIX.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula:  
 

I=(TX/100)   /   365  
 

EM = I x N x VP, sendo: 
I = índice de atualização financeira;  
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;  
EM=Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a 
ser paga. 
 

XX. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
 

XX.1. Serão consideradas, para efeito de reequilíbrio econômico-financeiro, as hipóteses e termos previstos no 
§ 5º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 

XXI. REAJUSTE  
 

XXI.1. O preço consignado no Contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, 
contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IGP - DI (Índice Geral de 
Preços - Disponibilidade Interna - menos 1 (um) mês), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou outro 
índice oficial que vier a substituí-lo, observados os valores de mercado;  
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XXI.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
 

XXII. DOS VALORES 
 

XXII.1. Para cumprimento do presente Contrato estima-se o Valor Global de R$ 1.710.674,88 (um milhão, 
setecentos e dez mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), sendo esse o limite 
que essa Administração Pública se disponibiliza a arcar pelos serviços especificados ao longo deste Termo de 
Referência. 
 

XXII.1.1. Os valores ora apresentados foram formados através do somatório dos preços unitários 
encontrados na elaboração do orçamento, cuja planilha detalha de composição de custos se encontra 
no Modelo de Proposta constante no Anexo III, deste Termo de Referência. 

 

XXII.2. As propostas deverão ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da abertura 
do Pregão. 
 

XXIII. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

XXIII.1. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a 
CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

XXIII.2. As informações e cláusulas constantes ao longo do Termo de Referência deverão ser aplicadas em 
conjunto com as regras previstas no Edital de Pregão, bem como no Contrato de Prestação de Serviços que 
será firmado entre as partes, do qual esse Termo de Referência fará parte integrante. 
 

Paraíba do Sul, 11 de outubro de 2019. 
 
 
 

 

Izabel Mendonça 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 

APROVADO:  Alessandro Cronge Bouzada 
 Prefeito Municipal 
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ANEXO I-A 

 Estabelecimentos de Saúde de Paraíba do Sul 

01 
EPIDEMIOLOGIA 

02 
VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

03 
POLICLINICA 

04 
SECRETARIA DE SAÚDE 

05 
ALMOXARIFADO SAÚDE 

06 
UNIDADE TRANSFUSIONAL 

07 
MATERNO INFANTIL 

08 
UBS LIBERDADE 

09 
UBS BARÃO DE ANGRA 

10 
SUB UNIDADE VIEIRA CORTEZ 

11 
COFISA-FISC. SANITÁRIA 

12 
UBS INEMA  

13 
UBS WERNECK 

14 
UBS INCONFIDÊNCIA 

15 
UBS SARDOAL 

16 
UBS QUEIMA SANGUE 

17 
UBS LIMOEIRO 

18 
SUB UNID. SERTÃO DO CALIXTO 

19 
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 

20 
UBS PALHAS 

21 
UBS MORRO DA ALEGRIA 

22 
UBS SANTO ANTÔNIO 

23 
UBS NIÁGARA 

24 
SUB UNIDADE CAVARU 
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25 
SUB UNIDADE MARRECAS 

26 
UBS CENTRO 

27 
UBS BELA VISTA 

28 
UBS LAVA PÉS 

29 
CAPS I 

30 
CAPS AD 

31 
UBS SANTA JOSEFA 

32 
SUB UNIDADE CARVALHAES 

33 
SUB UNIDADE BREJAL 

34 
CASA DA MULHER 

35 
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA 

36 
SUB UNIDADE ELDORADO 
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ANEXO I-B 

 

DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS POR UNIDADES 

 

UNIDADE COMPUTADOR NOTEBOOK IMPRESSORA ESTABILIZADOR NOBREAK TABLETS 

EPIDEMIOLOGIA 2 1 3 3  

VIGILÂNCIA AMBIENTAL 7 
 

3 
  

 

POLICLINICA 8 
 

5 7 12  

SECRETARIA DE SAÚDE 37 1 20 14 11 150 

ALMOXARIFADO SAÚDE 4 7 2 3  

UNIDADE TRANSFUSIONAL 1 1 1 1  

MATERNO INFANTIL 7 4 1 3  

UBS LIBERDADE 2 
 

2 1 
 

 

UBS BARÃO DE ANGRA 3 1 2 
 

2  

SUB UNIDADE VIEIRA CORTEZ 1 1 1 
 

1  

COFISA-FISC. SANITÁRIA 3 1 2 2  

UBS INEMA  4 1 2 2  

UBS WERNECK 3 1 2 1 2  

UBS INCONFIDÊNCIA 3 1 1 1 
 

 

UBS SARDOAL 3 
 

2 
 

1  

UBS QUEIMA SANGUE 3 1 2 
 

1  

UBS LIMOEIRO 3 1 1 1  

SUB UNID. SERTÃO DO CALIXTO 1 1  

ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 12 5 4 2  

UBS PALHAS 4 1 1 
 

2  

UBS MORRO DA ALEGRIA 3 1 2 
 

2  

UBS SANTO ANTÔNIO 4 1 2 
 

1  

UBS NIÁGARA 2 1 2 1 1  

SUB UNIDADE CAVARU 1 1  

SUB UNIDADE MARRECAS 1  

UBS CENTRO 2 2 2 1 1  

UBS BELA VISTA 7 1 2 2 1  

UBS LAVA PÉS 4 1 2 1 1  

CAPS I 5 2 1 1 2  
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CAPS AD 2 
 

1 1 1  

UBS SANTA JOSEFA 4 1 2 1 2  

SUB UNIDADE CARVALHAES 1  

ATENÇÃO AO IDOSO 1 1 2  

SUB UNIDADE BREJAL 1 
    

 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE 1 
 

5 4 4  

SAÚDE O TRABALHADOR 1 
 

1 1 
 

 

CASA DA MULHER 4 4 3  

NASF 1  

OUVIDORIA SAÚDE 1 1  

CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA 1 
 

1 
  

 

SUB UNIDADE ELDORADO 2 
   

1  

TOTAL 159 21 94 45 53 150 
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ANEXO I-C 
 

ANEXO IV 
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

Para a execução do presente Contrato de Prestação de Serviços, a CONTRATADA deverá observar o 

Cronograma de Implantação e Execução a seguir exposto: 

 

Cronograma/dias: 

Sistema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
BI X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Regulação  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Prontuário Atenção Básica X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Mandados Judiciais X  X  X X X  X  X  X  X  X  X  X  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treinamento / Implantação X 

Manutenção / Suporte X 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2019 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019 

 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial nº 100/2019, acatando todas as 
estipulações consignadas no Edital e Termo de Referência, conforme abaixo. 
 

PROPOSTA FINANCEIRA 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:      CONTATO:  

ENDEREÇO: 

CIDADE:          UF: 

DADOS BNCÁRIOS:  

 

ITEM SERVIÇOS TÉCNICOS UNID. QUANT. VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÊS 12 R$ R$ 

2 HOSPEDAGEM BANCOS DE DADOS NUVEM MÊS 12 R$ R$ 

3 SERVIÇO DE SUPORTE LOCAL MÊS 12 R$ R$ 

4 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO MÊS 04 R$ R$ 

5 SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO/MANUTENÇÃO MÊS 12 R$ R$ 

6 
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE (Sistema de 

Comunicação Interativa) 
MÊS 12 R$ R$ 

TOTAL R$ R$ 

 
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer 
outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estamos de acordo 
com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.  

 
Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega 
das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 
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Declaramos, para os devidos fins, que nossa empresa possui estrutura técnica adequada para a implantação, 
treinamento e configuração do Sistema, num prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
Declaramos, ainda, nosso comprometimento em manter sigilo e segurança pelos dados do Município. 

 
Na eventualidade de sermos considerados vencedores da presente Licitação, indicamos para a assinatura do Contrato o 
nosso representante legal, Sr(a). _______, portador do CPF nº _____________. 

 
 
 
Local e Data:  
 
 
 

______________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do Representante Legal 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019 
 
 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ 
TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 
Declaro/amos, sob as penas da Lei, que ..................................................................………. (nome da licitante), CNPJ nº 
.........................................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação da licitação Município de Paraíba do 
Sul/RJ, Pregão Presencial nº 100/2019. Declaramos também não estar temporariamente suspensa de participar em 
licitação e impedida de contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e 
contratar com a Administração Pública. 
 

______________________, _____ de __________________ de 2019 

 
 
 

 
_____________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue FORA do envelope nº 01. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2019 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019 

 
 

 
ANEXO IV 

 
 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
 
Através  do  presente,  credenciamos  o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº 
__________, a participar da licitação instaurada pelo Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº 
100/2019, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa ____________________, CNPJ nº ____________________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame. 

 
Local e data. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida) 

Nome do dirigente da empresa 

 

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento, a 

falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2019 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019 

 
 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 
 
 

 

Declaro/amos, sob as penas da Lei, que _______________________________________ (nome da licitante), CNPJ nº 
________________________, não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas menores de dezoito anos, 
nem desenvolve qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos, em cumprimento do disposto no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 
Paraíba do Sul, ______ de __________________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante Nome do 

representante legal da licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019 
 
 

ANEXO VI 
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (PARA FINS DE 
BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 
 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, por intermédio de 
seu responsável (contador ou técnico contábil)________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de 
participação na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 100/2019, que: 
 
(   ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 
 
(   ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06; 
 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n° 
123/06. 
 
Local e data: _____________________________________ 
 
 

_____ __________________________________ 
                                       Nome do profissional contábil:  
                                     Nº de seu registro junto ao CRC: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2019 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019 

 
 
 
 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE IMPLANTAÇÃO 
 
 
 
Declaramos para todos os fins de direito, na qualidade de Proponente da Licitação acima referida, instaurada pelo 
município de Paraíba do Sul, que implantaremos os sistemas num prazo máximo de ....................... (......................) dias a 
contar do recebimento da ordem de serviço. 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
Local e data. 
 
 
 
 
 

Nome e Assinatura da Proponente ou representante legal. 
 

Com carimbo da empresa. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019 

 

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 
 

 
 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE PARAÍBA DO SUL E 
A EMPRESA ___________________, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TI, FORMADA PELA 
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE, INSTALAÇÃO, 
PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DOS 
SISTEMAS DE SAÚDE QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. 

 

 

 
Contrato que entre si celebram, de um lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, neste ato 
representado seu Prefeito Municipal, ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, brasileiro, casado, Médico, inscrito 
no CPF/MF N° 030.874.146-38, RG 44552 - CBMERJ, residente e domiciliado na Rua Vivenda do Sol, nº 150, 
Bairro Palhas, nesta cidade, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 
22.959.877/0001-47, representado por sua Secretária a Sra. Izabel Aparecida Mendonça Ferreira, brasileira, 
casada, portadora do CPF nº 082.884.067-93 e da Carteira de Identidade nº 12.349.027-8 – IFP/RJ, e de 
outro lado a Empresa,  __________________inscrita no CNPJ Nº ________________, com sede na __________________, 
Bairro ______________, no município de _________, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato 
pelo(a) Sr(a)., brasileiro(a), estado civil ________, profissão __________, residente e domiciliado(a) na Rua 
____________________, nº ___, Bairro _________, na cidade de _________________, Estado __________, portador(a) do CPF nº 
__________, cédula de identidade nº __________, estabelecem o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, em 
conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e condições estabelecidas no Pregão Presencial nº 
100/2019, constante do Processo nº 108/2019 e consoante as cláusulas e condições que se enunciam a 
seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 

1.1 - O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de TI, formada pela implantação, manutenção, 
treinamento, suporte, instalação, parametrização, adequação e fornecimento de atualizações dos sistemas 
de saúde que serão utilizados pela Sec. Mun. de Saúde do município de Paraíba do Sul, conforme as 
condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital ___/2019, incluindo a prestação de 
serviços técnicos especializados, a seguir indicados: 

 

ITEM SERVIÇOS TÉCNICOS UNID. QUANT. 
VALOR 

MENSAL 
VALOR ANUAL 

1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÊS 12 R$ R$ 

2 HOSPEDAGEM BANCOS DE DADOS NUVEM MÊS 12 R$ R$ 
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3 SERVIÇO DE SUPORTE LOCAL MÊS 12 R$ R$ 

4 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO MÊS 04 R$ R$ 

5 
SERVIÇO DE 

CUSTOMIZAÇÃO/MANUTENÇÃO 
MÊS 12 R$ R$ 

6 
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE (Sistema 

de Comunicação Interativa) 
MÊS 12 R$ R$ 

TOTAL R$ R$ 

 
Parágrafo único - A presente contratação não gera qualquer vínculo empregatício da CONTRANTE perante a 
CONTRATADA e seus subordinados. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
2.1 Entende-se por manutenção a obrigação da CONTRATADA de manter os sistemas de acordo com as 
características do ANEXO I do Edital Pregão Presencial nº 100/2019:  

 
2.1.1 Corrigir eventuais falhas dos sistemas, desde que originados por erro ou defeito de funcionamento 
dos mesmos. 

 
2.1.2 Alterações de sistemas em função de mudanças, alteração de legislação federal e estadual, desde que 
tais mudanças não influam na estrutura básica dos sistemas.  

 
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 
A prestação de serviços, não cobertas pela manutenção, será cobrada conforme proposta apresentada pela 
vencedora, entendendo-se:  

 
2.2 Mudanças no programa descrito no Anexo I do Edital Pregão Presencial nº 100/2019 para atender às 
necessidades específicas da CONTRATANTE.  

 
b) Elaboração de novos programas solicitados pela CONTRATANTE.  

 
c) Alterações do sistema em função de mudanças legais ou operacionais que impliquem em modificações da 
estrutura básica dos sistemas.  

 
d) Substituição do sistema por versão mais atualizada em função do aprimoramento técnico e/ou 
operacional.  

 
l) Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, queda de 
energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backups adequados para satisfazer as 
necessidades de segurança. 

 
f) Treinamento de pessoal da CONTRATANTE na operação ou utilização do sistema em função de 
substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, etc. 
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g) Elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização do sistema após a implantação e 
utilização dos mesmos, como: gerar/validar arquivos para Órgão Governamental, desenvolver novos 
relatórios e documentos, que não estejam nos sistemas contratados e sejam específicos da Contratante, 
entre outros.  
Parágrafo primeiro - As solicitações de manutenções ou alterações no programa, será enviada pela 
CONTRATANTE, através de pessoa ou área responsável, à CONTRATADA, em seu domicílio, via fax ou 
correio eletrônico, acompanhado de documentação ou comentário que caracterize o serviço a ser efetuado. 
Após a execução do serviço, a CONTRATADA repassará o programa alterado em sua forma executável, via 
internet, para os endereços pactuados da CONTRATANTE, que deverá fazer os testes de conformidade, 
instalar e repassar aos usuários do sistema.  

 
Parágrafo segundo - Este atendimento poderá ser realizado por telefone, fac-símile, internet através de 
serviços de suporte remoto, ou no ambiente da CONTRATADA, sempre que as alternativas anteriores não 
resultarem em solução satisfatória.  

 
Parágrafo terceiro - O suporte por telefone ou remoto deverão ser atendidos imediatamente quando feito por 
servidor que possuam habilitação para a operação do sistema, do equipamento, do sistema operacional e utilitários. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Caberá a CONTRATADA:  
3.1 Instalar e treinar os usuários da CONTRATANTE na operacionalização do sistema, objeto deste contrato no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ordem de serviço, que servirá como autorização para execução dos 
serviços nele dispostos.  
3.2 Prestar suporte somente na operacionalização do sistema, objeto deste contrato, ao usuário que tenha recebido 
o devido treinamento. 
 
3.3 Manter informado o técnico da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as 
informações necessárias.  
 
3.4 Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias nos Sistemas, causadas por problemas 
originados dos códigos-fonte dos seus programas.  
 
3.5 Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos Sistemas da CONTRATANTE, guardando total 
sigilo perante terceiros.  
 
3.6 Responder por quaisquer danos pessoais e materiais ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho.  
 
3.7 Não transferir ou sublocar a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia anuência da 
Contratante, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa.  
 
3.8 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte desta, 
qualquer empregado, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais inconvenientes ou 
insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público.  
 
3.9 Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes de pagamentos dos empregados e 
comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas.  
 
3.10 Executar os serviços discriminados, obedecendo rigorosamente as especificações e as normas pertinentes 
em vigor.  
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3.11 Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidos na Licitação.  
 
3.12 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais resultantes da execução deste contrato.  

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
Caberá a CONTRATANTE: 
 
4.1 Efetuar o pagamento pela locação do(s) Sistemas(s) objeto do presente Contrato, na forma e no prazo 
convencionados.  
 
4.2 Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, documentação e demais 
informações necessárias ao bom desempenho das funções.  
 
4.3 Designar um técnico categorizado para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e desempenhar as atividades 
de coordenação técnica e administrativa, servindo de elo entre as partes. 
 
4.5 Custear os gastos necessários para implantação, assistência técnica, manutenções e eventuais alterações do 
sistema.  
 
4.6 Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização dos sistemas licenciados, incluindo: 
 

- assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas  
 
- manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de 
falha da máquina, - dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento 
da CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos.  

 
4.7 Conferir os resultados obtidos na utilização dos sistemas licitados. Em caso de erro nos resultados obtidos 
deverá informar a CONTRATADA em tempo hábil para que esta possa corrigir o problema que for gerado por erro 
nos programas. 
 
4.8 Caberá a CONTRATANTE solicitar formalmente à CONTRATADA a instalação do sistema do seu interesse e os 
serviços de assistência técnica necessários ao perfeito funcionamento do sistema.  
 
4.9 Usar o sistema locado exclusivamente na unidade Básica de saúde, vedada a sua cessão a terceiros a qualquer 
título.  
 
4.10 Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em função da 
prestação dos serviços. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS 
 
5.1 A CONTRATADA concede à CONTRATANTE o direito de uso de uma licença do Sistema, objeto deste contrato, 
instalada no servidor e em computadores conectados em rede, de acordo com a quantidade de acessos simultâneos 
solicitada. 
 
5.2 É vedada a cópia dos sistemas, exceto para fazer backup. Os sistemas estão protegidos pela lei nº. 9.609/98, que 
prevê a pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção e pela Lei nº. 9.610/98, cuja indenização pode chegar ao 
valor de 3.000 (três mil) cópias, para cada cópia instalada ilegalmente. 
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5.3 É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência do(s) software(s) contratado a outro 
usuário, assim como também é a engenharia reversa, a de compilação ou a decomposição do(s) referido(s) sistema(s).  
 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

6.1 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser invocada 
para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos.  
 

6.2 A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência oficial.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E REAJUSTES 
 

7.1.O valor total deste contrato é de R$ _____________  
 

7.2 Pela Instalação, configuração e treinamento dos usuários, incluso deslocamento será pago o 
valor de R$.................... 
 

7.3 Pela Locação e licença de uso mensal dos sistemas e pela prestação de serviços, objeto deste contrato, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ .......................  
 

7.4. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, tributos e demais encargos fiscais 
e trabalhistas. 
 

7.5 Os valores ofertados para Locação, licença de uso dos sistemas, assistência técnica e alterações específicas da 
contratante somente serão reajustados após o primeiro ano contratual, com base no índice IGP-M apurado no período 
de referência, ou na falta desse, pelo índice legalmente permitido à época.  
 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

8.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentarias: 
 

0401-10.301.0095.2.189 – 3.3.90.39 – PAB 
 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 

9.1 O pagamento mensal da Locação e licença de uso dos sistemas será efetuado até o 15º dia do mês subsequente 
ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal e a liquidação do setor competente.  
 

9.2 O pagamento dos serviços eventuais de suporte técnico ou alterações específicas do órgão licitante, quando 
contratados, será realizado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento da respectiva nota fiscal, devidamente 
liquidada pelo setor competente.  
 

9.3 Os serviços de implantação e treinamento inicial serão pagos em 01 (uma) parcela, vencendo-se no prazo de até 
30 (trinta) dias contados da conclusão dos treinamentos e emissão da Nota Fiscal.  
 

9.4 Os pagamentos serão efetuados através de TED, transferência bancária ou boleto bancário em conta corrente 
em nome do Contratado.  
 

9.5 A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os dados dos produtos/serviços discriminado.  
 

9.6 O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a contratada 
ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovado a cada 
vencimento.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
 

10.1. O presente instrumento terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado conforme previsto no artigo 57, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 

11.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse do 
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CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 

 

12.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o Município de PARAÍBA DO SUL - RJ 
poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 

 

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;  
 

 MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor 
do presente Contrato;  

 

 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O 
MUNICIPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

 

 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

12.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela CONTRATADA, a esta será 
aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do presente Contrato ou instrumento 
equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.  
 

12.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no setor financeiro, 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.  
 

12.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião do pagamento 
posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

 

13.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei nº 8.666/93.  
 

13.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:  
 

13.2.1. determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 
artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
 

13.2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência 
para o CONTRATANTE; 
 

13.2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 

13.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

13.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que a CONTRATADA se 
conduzir dolosamente. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QAUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização do contrato será exercida pela servidora da Secretaria Municipal de Saúde Graziela Barbosa Freitas 
Scoralick, ocupante do Cargo de Enfermeira Responsável Técnica da Atenção Básica, Matrícula nº E- 1693. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
 

15.1. O presente Contrato fundamenta-se: 
 

15.1.1. nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações; 
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15.1.2.   nos preceitos de direito público; 
 

15.1.3. supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.   
 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO    

16.1 Elegem as partes, independentemente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o Foro da Comarca de 
Paraíba do Sul/RJ para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente contrato. 
 

 E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, o qual, lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas.  
 

Paraíba do Sul - RJ, __ de _________________ 2019.  
 
 
 
________________________________  
CONTRATANTE 
 
 
 
_______________________________ 
CONTRADADO     
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
_________________________________ _______________________________ 

Esta Minuta de Contrato encontra-se devidamente 
examinada e aprovada por esta procuradoria. 

________________________________ 

Dr. Tarcísio Dias Maciel 

Procurador Geral 


