
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

EDITAL DE LICITAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS – ESTADO DO PIAUÍ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PE 009/2021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. 

BASE LEGAL 

Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto 

Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº. 147/2014, Decreto 

Federal nº 7.892/2013 e alterações, aplicando-se subsidiariamente 

no que couber a Lei 8.666/1993 e suas alterações e demais 

legislações correlatas. 

OBJETO 

Contratação de pessoa jurídica especializada, por meio de registro 

de preços para Implantação dos Sistemas de Informação e-SUS AB 

PEC e softwares integrados de gestão com capacitação dos 

Profissionais de Saúde e Técnicos do município; Informatização da 

Secretaria Municipal de Saúde: Central de marcação e regulação de 

procedimentos, Ouvidoria do SUS, SAMU-192, Vigilância Sanitária e 

Unidade Mista de Saúde, incluindo a disponibilização de softwares 

integrados de gestão; Suporte técnico, manutenção de hardwares, 

gerenciamento, faturamento de contas médicas, auditoria e 

monitoramento dos indicadores, para o período de 12 (doze) meses; 

Disponibilização de equipamentos de informática em comodato para 

Unidades de Saúde (US) com vistas a complementação do processo 

de informatização em saúde; Assessoria e consultoria em gestão da 

Saúde Pública, incluindo orientação e análise dos Instrumentos de 

Gestão – Plano municipal de saúde, Programação anual de saúde, 

Pactuação de indicadores, Relatórios quadrimestrais e anual de 

gestão para o sistema DigiSUS, por meio de registro de preços, para 

atendimento das necessidades das secretarias e da Prefeitura 

Municipal. 

TIPO DA LICITAÇÃO Menor Preço 

LOCAL DA SESSÃO PUBLICA www.portaldecompraspublicas.com.br. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

DAS PROPOSTAS – SESSÃO 

PÚBLICA: 

02 de Julho de 2021. 

10h 30min (Dez horas e trinta minutos). 

MODO DE DISPUTA Aberto 

VALOR ESTIMADO Orçamento sigiloso 

FONTE RECURSO Art. 7º, § 2º do Decreto Federal nº 7892/2013 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de 

Licitação, situado Rua Floriano Peixoto, 270, Bairro Centro, Beneditinos-PI, no horário das 08h00min (oito 

horas) às 13h00min (treze horas). 

ATENÇÃO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus anexos, a fim de evitar a 

prática das condutas previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que poderá acarretar na aplicação das 

penalidades previstas no referido artigo, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 

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

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

 

ÓRGÃOS INTERESSADOS: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS 
 

DATA E HORA DE INICIO DAS 
PROPOSTAS: 

10h25min do dia 22/06/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA E HORA LIMITE PARA 
IMPUGNAÇÃO: 

10h25min do dia 29/06/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA E HORA FINAL DAS 
PROPOSTAS: 

10h25min do dia 02/07/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA DE ABERTURA DAS 
PROPOSTAS – SESSÃO 

PÚBLICA: 
10h30min do dia 02/07/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 

MODO DE DISPUTA ABERTO 

VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO SIGILOSO 

 
1. DO OBJETO. 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para: Contratação de pessoa 
jurídica especializada, por meio de registro de preços para Implantação dos Sistemas de Informação e-
SUS AB PEC e softwares integrados de gestão com capacitação dos Profissionais de Saúde e Técnicos do 
município; Informatização da Secretaria Municipal de Saúde: Central de marcação e regulação de 
procedimentos, Ouvidoria do SUS, SAMU-192, Vigilância Sanitária e Unidade Mista de Saúde, incluindo 
a disponibilização de softwares integrados de gestão; Suporte técnico, manutenção de hardwares, 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

gerenciamento, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores, para o 
período de 12 (doze) meses; Disponibilização de equipamentos de informática em comodato para 
Unidades de Saúde (US) com vistas a complementação do processo de informatização em saúde; 
Assessoria e consultoria em gestão da Saúde Pública, incluindo orientação e análise dos Instrumentos 
de Gestão – Plano municipal de saúde, Programação anual de saúde, Pactuação de indicadores, 
Relatórios quadrimestrais e anual de gestão para o sistema DigiSUS, por meio de registro de preços, 
para atendimento das necessidades das secretarias e da Prefeitura Municipal, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao 
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
1.4. A quantidade indicada no Termo de Referência (Anexo I) é apenas estimativa de consumo e será solicitada 
de acordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo ou em parte. 

 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 

orçamento do Município para o exercício de 2021. 

2.1.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente 
será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7º, § 2º do Decreto 
Federal nº 7892/2013. 

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

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

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

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

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
 
4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 
conformidade com as exigências editalícias; 
 
4.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

4.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, 
da Constituição;  
 
4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 
2, de 16 de setembro de 2009. 

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

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas 
em lei e neste Edital. 

 
4.5. A mera declaração como ME e/ou EEP ou a efetiva utilização dos benefícios concedidos pela LC n.º 
123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude 
ao certame, sujeitando a empresa à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o 
Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data 
e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 
de chave de acesso e senha. 
 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 
2006. 
 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
 
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 
fase de lances. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
 
7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital. 
 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 
por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (UM 
CENTAVO). 
 
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente 
descartados pelo sistema os respectivos lances.  
 
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO” em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 
da sessão pública. 
 
7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 
de lances intermediários. 
 
7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
 
7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
 
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro. 
 
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro.  
 
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
  
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, 
a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E 
será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
7.21. Em relação a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa 
de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 
7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada. 
 
7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 
margens de preferência, conforme regulamento.  
 
7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 
7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
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7.28.1. Produzidos no país; 
 
7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;  
 
7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

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

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

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

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

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

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

 
8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 
com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata; 
 
8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) HORAS, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

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

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

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

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



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 
8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 
que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se 
a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

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

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça ( www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

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

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

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

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

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

 
9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 
qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 
 

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto 
com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
 
9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos 

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

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

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

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

 
9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

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

 
9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

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

 
9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
 

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, 
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 
 
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 

9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
 
9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 
 

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da 
aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos 
para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 
mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  
 
9.10.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante 
deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial 
ou Entidade em que o Balanço foi arquivado. 

 
9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

9.12. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante 
prestou ou presta serviços compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel 
timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, 
diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu 
nome completo e cargo/função. 

 
9.13. Os atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito privado deverão obrigatoriamente serem 
apresentados em via original, com reconhecimento de firma por Cartório Competente, e serem acompanhadas 
da Nota Fiscal que originou essa relação comercial, contendo a mesma os produtos/materiais/serviços 
realizados/executados/entregues, nas mesmas quantidades, especificações exigidas no objeto dessa licitação. 

 
9.14. Comprovação que possui em seu quadro de pessoal, profissional de nível superior graduado em 
enfermagem com registro no COREN, responsável técnico com Atestados que comprovem a experiência 
anterior, através de Atestado de Capacidade Técnica em seu nome, emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove experiência anterior para realizar capacitações de profissionais de saúde e 
demais profissionais que utilizarão o e-SUS PEC, e-SUS AD, e-SUS Atividade Coletiva e-SUS Território. (Técnico-
Profissional). 

 
9.15. Comprovação que possui em seu quadro de funcionários, profissional de saúde pós-graduado ou 
especializado em Gestão e Auditoria em Saúde, através de certificado, diploma ou outro documento 
devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC. 

 
9.16. Comprovação que possui em seu quadro de funcionários, profissional de saúde, graduado ou 
especializado em saúde pública, para organização dos fluxos dos serviços de saúde após a informatização. 

 
9.17. Comprovação que possui em seu quadro de funcionários, profissional graduado ou especializado em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Informações ou Gestão de Tecnologia da Informação, através de 
certificado, diploma ou outro documento devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura- 
MEC. 

 
9.18. Diante da complexidade do objeto licitado e pela natureza, a não comprovação da Equipe Técnica, 
ensejará na inabilitação da empresa; 

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

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

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



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, a outra licitante tenha alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
11. DOS RECURSOS. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 
14. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 
14.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública. 
 
14.2. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para 
futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgão participante e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;  
 
14.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto 
de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.  
  
14.4. Órgão participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos 
iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços.  
 
14.5. Órgão não participante: é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da 
licitação, faz adesão á Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes. 
 
14.6. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 
 
14.7. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 
relação ao licitante melhor classificado. 
 
14.8. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, 
estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase 
competitiva. 
 
14.9. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado 
durante a fase competitiva; 
 
14.10. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens 
com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual 
referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 
8.666, de 1993; 
 
14.11. O registro a que se refere o subitem 14.10 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de 
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do 
Decreto Federal 7.892/2013; 
 
14.12. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 14.9, serão classificados segundo a 
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
14.13. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será 
utilizado caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses 
previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013; 
 
14.14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 14.11 será 
efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto Federal 7.892/2013 e quando houver 
necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 
Federal 7.892/2013; 
 
14.15.  O anexo que trata o item 14.10 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá a 
informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame. 
 
14.16.  A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o vencedor do certame do 
SRP, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, assegurando ao 
beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições; 
 
14.17.  As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades do Município de Beneditinos-PI; 
  
14.18.  A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato (conforme minuta 
do anexo) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou autorização de compra, 
conforme o artigo 62 da Lei nº 8.666/93; 
 

14.18.1. Quando o contrato for substituído pelos instrumentos hábeis acima, o adjudicatário deverá 
obedecer todas as condições e determinações deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do 
contrato. 

 
14.19.  Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da 
Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital; 
 
14.20.  Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Preços e 
neste Edital. 
 
15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
15.1. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar a ata de 
registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

15.1.1. A convocação da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito da 
Ata de Registro de Preços e do Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa 
oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo 
consideradas comunicações verbais. 

 
15.2. É facultada a Prefeitura Municipal de Beneditinos, quando a(s) convocada(s) não comparecer no prazo 
estipulado no subitem 15.1, não apresentar situação regular no ato da assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a 
assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
15.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de 
Beneditinos. 
 
16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 

16.1. Caberá a Comissão Permanente de Licitação como órgão gerenciador a prática de todos os atos de 
controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 

 
16.1.1. Registrar sua intenção de registro de preços no órgão responsável pelas compras do município; 

 
16.1.2. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a 
adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos 
requisitos de padronização e racionalização; 

 
16.1.3. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório; 

 
16.1.4. Realizar, por meio da Central de Preços, pesquisa de mercado para identificação do valor estimado 
da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades 
participantes; 

 
16.1.5. Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive 
quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico; 

 
16.1.6. Realizar o procedimento licitatório; 

 
16.1.7. Gerenciar a ata de registro de preços; 

 
16.1.8. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

 
16.1.9. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 
procedimento licitatório; e 

 
16.1.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

 
16.2. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das 
atividades previstas nos incisos 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.6. 
 

17. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 
 
17.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, 
providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, 
quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto 
básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda: 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

17.1.1. Garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados 
pela autoridade competente; 

 
17.1.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua 
concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e 

 
17.1.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto 
cumprimento de suas disposições. 

 
17.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 
 
17.3. A Comissão Permanente de Licitação, órgão responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços, 
desde que autorizada a adesão, poderá emitir Termo de Liberação dos itens solicitados por órgãos não 
participantes. 
 
18. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 
 

18.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que 
devidamente comprovada a vantagem. 
 
18.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador 
da Ata, para que este, através da CCL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 
praticados, obedecida a ordem de classificação. 
 
18.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos serviços, decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
18.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata 
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de 
órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 
9.488, de 2018); 
 
18.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 
2018); 
 
18.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 
do Decreto nº 7.892/2013; 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

18.6.1. A Prefeitura Municipal de Beneditinos poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de 
vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante. 

 
18.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador 

 
19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 
19.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 
 
20.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 
emitido instrumento equivalente. 
 
20.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data de sua convocação, para 
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital.  

 
20.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu 
recebimento. 
 
20.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

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

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

 
20.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e 
poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

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

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

 
22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 
 
22.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 

 
23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
 
23.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
24. DO PAGAMENTO. 

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

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

 
25.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 
 
25.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
 
25.1.3. Apresentar documentação falsa; 
 
25.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
25.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
25.1.6. Não mantiver a proposta; 
 
25.1.7. Cometer fraude fiscal; 
 
25.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

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

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

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

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

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

Municipal de Beneditinos-PI, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
  
d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura 

Municipal de Beneditinos-PI, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) 
anos; 

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

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



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

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

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

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

26.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, 

serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, 

seu acompanhamento. 

26.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de 

empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 

para responder pela proponente. 

26.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a 

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou 

contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de 

procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 

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

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

27.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

27.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

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

27.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

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

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

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 
 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA; 
 
ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
 
ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO; 
 
  Beneditinos - PI, 18 de junho de 2021. 

 
 

 
Marcos Renato Veras Alencar Magalhães 

PREGOEIRO MUNICIPAL 
  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETIVO. 
 

Contratação de pessoa jurídica especializada, por meio de registro de preços, para: 

1) Implantação dos Sistemas de Informação e-SUS AB PEC e softwares integrados de gestão com 

capacitação dos Profissionais de Saúde e Técnicos do município; 

2) Informatização da Secretaria Municipal de Saúde: Central de marcação e regulação de 

procedimentos, Ouvidoria do SUS, SAMU-192, Vigilância Sanitária e Unidade Mista de Saúde, incluindo 

a disponibilização de softwares integrados de gestão; 

3) Suporte técnico, manutenção de hardwares, gerenciamento, faturamento de contas médicas, 

auditoria e monitoramento dos indicadores, para o período de 12 (doze) meses. 

4) Disponibilização de equipamentos de informática em comodato para Unidades de Saúde (US) com 

vistas a complementação do processo de informatização em saúde.  

5) Assessoria e consultoria em gestão da Saúde Pública, incluindo orientação e análise dos 

Instrumentos de Gestão – Plano municipal de saúde, Programação anual de saúde, Pactuação de 

indicadores, Relatórios quadrimestrais e anual de gestão para o sistema DigiSUS. 

 

2.  CONTEXTUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

A Constituição  ederal definiu  ue “a sa de   direito de todos e dever do Estado” e a Lei 

Federal n. 8.080/1990, que regulamentou o SUS, prev   em seu Artigo   , como princ pios do sistema, 

entre outros: 

I–Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II – 

integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de 

complexidade do sistema; (...). 

Nestes termos, fica explicito que o Brasil optou por um sistema público e universal de saúde, 

que deve garantir atendimento integral para todos os cidadãos, não ca endo, em nenhuma hip tese, a 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

limitação de seus atendimentos a um “pacote” m nimo e  ásico de serviços de sa de, destinado   

parcela mais pobre da população. 

Portanto, o SUS deve enfrentar um duplo desafio  a rir as portas do sistema para garantir o 

atendimento   população historicamente desassistida em sa de (fato  ue tem alcançado sucesso no 

Brasil, por meio de ampla expansão da atenção básica em saúde, desde a implantação do sistema, em 

1988) e, ao mesmo tempo, implantar redes de atenção   sa de  ue possam dar conta das 

necessidades de atendimento. 

 

2.1.  ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE – APS 

 

A Portaria do Ministério da Saúde N0 2.436, de 21 de setembro de 2017,  ue aprovou a 

Pol tica Nacional de Atenção  ásica, esta elecendo a revisão de diretrizes para a organização da 

Atenção  ásica, no  m ito do Sistema  nico de Sa de (SUS), define assim a atenção  ásica em sa de, 

em seu anexo: 

A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do SUS, possui um espaço 

privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico na rede de atenção, 

servindo como base para o seu ordenamento e para a efetivação da integralidade. Para tanto, é 

necessário que a Atenção Básica tenha alta resolutividade, com capacidade clínica e de cuidado 

e incorporação de tecnologias leves, leve duras e duras (diagnósticas e terapêuticas), além da 

articulação da Atenção Básica com outros pontos da RAS.  

Os estados, municípios e o distrito federal, devem articular ações intersetoriais, assim como a 

organização da RAS, com ênfase nas necessidades locorregionais, promovendo a integração das 

referências de seu território.  

Recomenda-se a articulação e implementação de processos que aumentem a capacidade clínica 

das equipes, que fortaleçam práticas de microrregulação nas Unidades Básicas de Saúde, tais 

como gestão de filas próprias da UBS e dos exames e consultas descentralizados/programados 

para cada UBS, que propiciem a comunicação entre UBS, centrais de regulação e serviços 

especializados, com pactuação de fluxos e protocolos, apoio matricial presencial e/ou a 

distância, entre outros. 

A PNAB tem como objetivo garantir serviços basais à família em território definido e controle 
social, cuja atuação fica sob responsabilidade de uma equipe especializada (agentes comunitários da 
atenção básica e agentes sanitários) de acordo com a necessidade da comunidade em questão. 
Ademais, é importante lembrar que a Atenção Básica à Família é a porta de entrada para o SUS. Logo, 
podemos dizer que é a colaboração entre a atenção básica e a primária do sus.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Para ser efetivada, a PNAB segue alguns princípios do SUS e diretrizes próprias 
(respectivamente): Universalidade, Equidade, Integralidade, Regionalização, Territorialização, cuidado 
centrado na pessoa, resolutividade, Participação da comunidade e Longitudinalidade do cuidado. Com 
isso, o apoio governamental torna-se essencial para a implantação desse projeto.  

Sendo assim, é válido ressaltar os principais aspectos dessa participação: manutenção das 

UBS, profissionalizar as equipes, fiscalizar o exercício dos planos e estimulando tanto financeiramente 

quanto no local de trabalho. Concomitante a isso, a União deve prover verbas e articulações as Equipes 

de Saúde da Família (ESF) a nível estadual e municipal (participação de outros setores na PNAB).  

O funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS):  em um primeiro plano, a unidade de 

atenção básica à saúde é fundamental para haver o vínculo e participação da comunidade no SUS. Por 

isso, ela deve atender aos requisitos mínimos para poder ser efetivado à PNAB. Assim, podemos 

destacar que cada UBS, de maneira geral, deve apresentar um consultório médico, enfermagem, 

farmácia, recepção aconchegante, horários e avisos bem evidentes (região de abrangência, horários de 

funcionamento e serviços prestados) e equipamentos adequados. Efetivando o princípio da equidade, 

as UBS podem apresentar adaptações para atender a demanda em questão, a exemplo da UBS fluvial e 

a Unidade Odontológica Móvel.  O funcionamento da UBS deve ser de acordo com a compactação da 

comunidade, tendo como requisito mínimo 40 horas semanas, funcionamento mínimo de 5 dias na 

semana e contingente máximo de 3500 pessoas para cada equipe da UBS. 

As equipes da estratégia: 

- Equipe de Saúde da Família (ESF): cada equipe de atenção básica deve atender um contingente de 

2000 a 3500 pessoas. Cada UBS deve ter no mínimo uma equipe, prioritariamente formada por: um 

ACS, um médico (de preferência um médico da família), um técnico de enfermagem, um enfermeiro e 

quando houver necessidade um dentista e seu auxiliar. 

- Equipe de Saúde Bucal (ESB): A equipe de saúde bucal deve ser composta por profissionais de 

preferência especializados na saúde da família. Essa equipe pode ter duas modalidades sendo a I a 

mais simples e a II a composta por um cirurgião dentista e seu auxiliar. 

- Equipe de Atenção Básica (EAB) ou Equipe de Atenção Primária (EAP): é a de atenção básica à família, 

cuja atuação está voltada para a unidade. Logo essa equipe fica fixa na UBS; 

- NASF-AB: A fim de manter a longitudinalidade da ESF, essa esfera da atenção básica busca conciliar 

outras áreas de ensino superior, como pedagogia e fisioterapia, nas UBS para efetivar o tratamento e 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

prevenção de doenças na comunidade e, assim, evitando o congestionamento dos demais setores, 

secundário e terciário, da saúde pública brasileira. 

As ações da estratégia: Em suma, essas ações devem ser baseadas no contingente 

populacional da comunidade estipulada pelos gestores municipais. Esse exercício da cidadania deve 

promover o acesso básico à saúde e ter amplo parâmetro resolutivo das intempéries da comunidade. 

2.2. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC 

 

É composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de 

saúde da população referenciados em sua maior parte pela APS, cuja complexidade da assistência na 

prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos 

tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento.  

 

2.3. PROGRAMA PREVINE BRASIL 

 

Instituído pela portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, o Programa Previne Brasil 

estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de 

setembro de 2017. 

A proposta tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em 

aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe, 

com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas 

pessoas que assistem. O Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita referentes à população 

efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), com o 

grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, como ampliação do 

horário de atendimento (Programa Saúde na Hora), equipes de saúde bucal, informatização 

(Informatiza APS), equipes de Consultório na Rua, equipes que estão como campo de prática para 

formação de residentes na APS, entre outros tantos programas. 

 

2.4. PROGRAMA INFORMATIZA APS – ConecteSUS 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

O Informatiza APS faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde, o Conecte 
SUS. O programa vai apoiar a informatização das unidades de saúde e a qualificação dos dados da 
Atenção Primária à Saúde de todo o país. O investimento na tecnologia da informação vai subsidiar a 
gestão dos serviços de saúde e a melhoria da clínica. 

O Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde 
- Informatiza APS, foi instituído pela Portaria nº 2.983, de 11 de novembro de 2019, por meio da 
alteração das Portarias de Consolidação nº 5/GM/MS e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 que 
considera em Parágrafo Único e no Artigo 504-B o seguinte: 

Parágrafo único. Os municípios e Distrito Federal que aderirem ao Programa Informatiza APS 

farão jus ao recebimento de incentivos financeiros de custeio mensal nos termos dos arts. 172-A 

a 172-D da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017." (NR) 

"Art. 504-B. Para fins desta Portaria, considera-se: 

I - Informatização: uso de sistema de prontuário eletrônico nos ambientes de atendimento 

direto ao cidadão, devidamente preenchido a cada atendimento e com envio adequado de 

dados ao Ministério da Saúde, de acordo com os requisitos definidos nas normas vigentes; 

II - sistema de prontuário eletrônico: sistema a ser utilizado em toda a rede de Atenção Primária 

à Saúde, preferencialmente o Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC da estratégia e-SUS APS, 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde, ou outro sistema compatível com o modelo de dados 

adotado pelo Ministério da Saúde, devendo ser observado, para fins de integração com a base 

de dados do sistema de informação da Atenção Primária à Saúde, o modelo mais recente do 

padrão Layout e-SUS APS de Dados de Interface (LEDI) de comunicação entre os sistemas, 

conforme especificação técnica do sistema e-SUS APS; e 

III - prontuário eletrônico: repositório de informações mantidas de forma eletrônica, 

compreendendo as informações de saúde, clínicas e administrativas, originadas das ações das 

diversas categorias profissionais que compõem a APS, ao longo da vida de um indivíduo. 

Parágrafo único. O sistema de prontuário eletrônico deve atender aos requisitos definidos pelo 

Ministério da Saúde, inclusive para fins de interoperabilidade, e possuir as seguintes 

características principais: 

I - registro de anamnese, exame objetivo e variáveis clínicas; 

II - prescrição de medicamentos ou outros métodos terapêuticos; 

III - emissão de atestados e outros documentos clínicos; 

IV - solicitação de exames e outros métodos diagnósticos complementares; 

V - encaminhamentos a outros pontos da rede de atenção à saúde; e 

VI - acesso rápido aos problemas de saúde e intervenções atuais." (NR) 

 

2.5. POLÍTICA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE (PNIIS) 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

A Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), apresenta princípios e 

diretrizes norteadores de uma organização institucional, tais como: a melhoria da qualidade e do 

acesso ao sistema de saúde brasileiro; a transparência e segurança da informação em saúde; o acesso 

à informação de saúde pessoal como um direito do cidadão. 

A PNIIS tem como propósito promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia 

da informação a fim de melhorar os processos de trabalho em saúde e, assim, resultar em um Sistema 

Nacional de Informação em Saúde (SNIS) articulado e que produza informações para os cidadãos, a 

gestão, a prática profissional, a geração de conhecimento e o controle social, garantindo ganhos de 

eficiência e qualidade mensuráveis através da ampliação de acesso, equidade, integralidade e 

humanização dos serviços de saúde, contribuindo, dessa forma, para a melhoria da situação de saúde 

da população. 

O e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) é uma estratégia da Secretaria de Atenção Primária à 

Saúde (SAPS) para reestruturar as informações da Atenção Primária em nível nacional. Esta ação está 

alinhada com a proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde do 

Ministério da Saúde, entendendo que a qualificação da gestão da informação é fundamental para 

ampliar a qualidade no atendimento à população. A estratégia e-SUS APS, faz referência ao processo 

de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico. Para isso a SAPS disponibilizou 

uma serie de softwares para informatização da APS, sendo-os: e-SUS APS Prontuário Eletrônico do 

Cidadão – PEC, e-SUS APS Atividade Coletiva, O e-SUS APS Território e e-SUS Atenção Domiciliar. 

 

e-SUS APS Prontuário Eletrônico do Cidadão 

O e-SUS PEC conta com uma gama de ferramentas que auxiliam o trabalho dos profissionais, 

seja na organização da agenda da equipe, durante o registro das informações do paciente, inclusive o 

registro dos seus atos de cuidado para com os usuários do serviço. 

e-SUS APS Atividade Coletiva 

O aplicativo e-SUS APS Atividade Coletiva foi desenvolvido pelo Departamento de Saúde da 

Família do Ministério da Saúde com o objetivo de facilitar o processo de trabalho dos profissionais das 

equipes de Atenção Primária (incluindo equipe de Saúde Bucal), do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(Nasf), do Polo Academia da Saúde, do Consultório na Rua (eCR) e das equipes de Atenção Primária 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Prisional (EABP). Ações realizadas nos Programa Saúde na Escola, da Política Nacional de Combate ao 

Tabagismo, também podem ser registradas usando este aplicativo. 

O e-SUS APS Território 

O aplicativo tem foco nos Agentes de Saúde (ACS/ACE), que farão seu uso em dispositivos do 

tipo tablet durante as visitas domiciliares e atividades no território. Ele tornará possível realizar as 

atividades de cadastramento da Atenção Primária, assim como o registro das visitas domiciliares de 

forma rápida e segura, facilitando as ações dos profissionais de saúde que atuam em locais de difícil 

manejo de computadores ou notebooks. 

O e-SUS AD - Atenção Domiciliar 

Aplicativo para uso exclusivo nos Serviços de Atenção Domiciliar (Melhor em Casa) do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Tem como finalidade o registro de informações clínicas que serão integradas ao 

Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), além da captação de dados de produção referentes às Equipes 

Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP). 

 

2.6. IMPORTÂNCIA DA INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

É importante destacar que as soluções tecnológicas no que tange à informatização, 

capacitações, implantação de rotinas e procedimentos que envolvem a área de saúde, além de 

benéficas, se tornaram indispensáveis para agilidade no atendimento, linha do tempo com 

demonstração de indicadores para assertividades nas tomadas de decisões. 

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

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

informações geradas. 

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

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

estado e do país. 

As estratégias a serem seguidas pelos organismos de saúde são palcos de estudos e legislação 

reguladora que passam a exigir o cumprimento de metas para alcançar os objetivos comuns, diante da 

diversidade de cada localidade. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

de controle e promoção de estratégias em saúde, fez com que se criasse uma legislação e 

regulamentação dos serviços em saúde, voltada na qualidade dos serviços ofertados ao cidadão. 

 

2.7. COVID-19 E A IMPORTÂNCIA DE FORTALECER OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Diversos estudos apontam que a pandemia de coronavírus (Covid-19) terá impactos 

significativos e ainda não completamente dimensionados sobre a sociedade. Trata-se de um evento 

inédito na história, dado que, no passado, epidemias parecidas se desenvolveram em um cenário de 

muito menor integração entre países e pessoas, divisão do trabalho e densidade populacional. 

Por se tratar de uma doença e de uma situação novas, as lacunas de informação e 
conhecimento ainda são muito grandes: taxas de letalidade, potencial de transmissão, tratamento, 
existência de outros efeitos ou sequelas no organismo dos que foram infectados, todas essas 
informações ainda são preliminares. 

Nesse momento, a produção científica é crucial para melhor compreender a doença e seus 
efeitos e buscar soluções. Pesquisadores e cientistas, no mundo todo, em muitos casos a partir de uma 
boa coordenação governamental, estão se mobilizando para estimar tanto os efeitos da doença sobre 
a saúde da população quanto os impactos econômicos e sociais dessa pandemia. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS), por exemplo, tem coordenado e mapeado os esforços de pesquisa no 
mundo, reunindo cientistas no tema e identificado as prioridades de pesquisa. 

Com o número de casos confirmados a cada dia, o Brasil também tem desenvolvido novas 

soluções para tratamento e prevenção ao coronavírus. No início do mês de março, o Ministério da 

Saúde disponibilizou um maior acesso da população ao coronavírus, lançando um aplicativo no qual a 

população pode tirar dúvidas sobre sintomas, prevenção, unidades de saúde próximas e outras 

informações relevantes sobre o tema. Chamado “Coronav rus – SUS”, o software ainda fornece 

notícias em tempo real e um formulário que avalia o risco de infecção dos usuários. 

Segundo a Organização Pan-Americana da saúde, durante uma pandemia, mais que em 

nenhuma outra situação de saúde pública, os sistemas de informação cumprem um papel crucial no 

gerenciamento dos dados e das informações necessárias com a rapidez exigida pela situação. Além 

disso, são essenciais para dispor de evidências para agir, tomar decisões o mais bem embasadas 

possíveis e adequar políticas que permitam uma melhor inteligência nas ações de saúde. Por outro 

lado, as tecnologias emergentes e as possibilidades que a automatização oferece podem trazer 

benefícios para a saúde pública como nunca antes na história da humanidade. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Os sistemas de informação permitem o acesso e interc m io imediato, ágil e coordenado dos 

dados e a priorização da atenção, do acesso e da resposta, so retudo  s pessoas em situação de 

vulnera ilidade  Os dados de sa de devidamente desagregados permitem plane ar aç es  ue reduzam 

as poss veis desigualdades em sa de nos diferentes n veis da atenção e facilitam a implementação de 

estrat gias para a ordá-los. 

 

3.  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

Objetivando qualificar os serviços de saúde do município de Beneditinos - PI, tanto na Atenção 

Primária à Saúde, quanto no apoio à gestão do SUS e nos serviços de Média Complexidade, necessita-

se implementar soluções tecnológicas que auxiliem no processo de gerenciamento e monitoramento 

das ações e serviços. Para isso, os técnicos e gestores da Secretaria Municipal de Saúde fizeram um 

levantamento da atual situação do parque tecnológico e das ferramentas de gerenciamento utilizadas 

pelos servidores e, notificaram quantidades insuficientes de equipamentos de informática e 

fragilidades nos processos de trabalho realizados pela equipe da SMS além de considerável dificuldade 

de gerenciamento através de registros, formulários e planilhas manuais. Por esse modo, e entendendo 

todos os benefícios que podem ser alcançados com a tecnologia da informação, já presentes na APS 

com o uso do Prontuário Eletrônico do Cidadão, agora também para a gestão do SUS e dos serviços de 

Média e Alta Complexidade – MAC, levando em consideração, ainda, que o Ministério da Saúde não 

disponibiliza softwares de gestão integrados para a informatização e gerenciamento de setores como: 

recepção e atendimento ao público da SMS, Central Municipal de Regulação e Marcação de Exames, 

Vigilância Sanitária, Ouvidoria Municipal, Unidade Mista de Saúde, Central de Abastecimento 

Farmacêutico – CAF e Serviço Móvel de Urgência e Emergência – SAMU 192, conclui pela necessidade 

dessa informatização com a disponibilização de equipamentos de informática em comodato e dos 

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

Contudo, reforça-se a necessidade de reorganização do modelo assistencial no município de 

Beneditinos - PI, de modo que, as adaptações tecnológicas ocorram sem riscos e exposições 

descontroladas de todos os colaboradores, protagonistas desse cenário. Com a contratação dos 

serviços especializados em consultoria, capacitação dos sistemas e-SUS APS do Ministério da Saúde, 

informatização dos serviços públicos de saúde com a disponibilização dos softwares integrados de 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

gestão, incluindo os serviços de suporte técnico, manutenção, gerenciamento, capacitação, auditoria, 

faturamento de contas médicas, monitoramento de indicadores e disponibilização de equipamentos 

de informática, o município terá, com maior segurança, os dados e informações referentes aos 

atendimentos realizados, possibilitando a tomada de decisões tempestivas, gerenciamento eficaz dos 

serviços, economicidade e garantia de recebimento dos recursos e financiamentos federais para a 

continuidade dos serviços do SUS e sua qualificação no âmbito municipal. 

Com a terceirização dos serviços objeto deste T.R., o município de Beneditinos - PI, almeja 

estrategicamente, agilidade na disponibilização dos Serviços aos cidadãos, com ganho imediato em 

produtividade e Controle Estratégico no SUS. 

Justificamos e concluímos que o Objeto da contratação é global pelas razões do grau de 

benefícios confrontados com o parcelamento da contratação. Diante dos fundamentos já explicitados, 

pormenorizaremos os benefícios das soluções propostas e suas ações. 

 

4. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de serviços especializados para 

informatização das Unidades Básicas de Saúde – UBS com uso do e-SUS APS, disponibilizado pelo 

Ministério da Saúde, para as seguintes Unidade Básica de Saúde: UBS RAIMUNDO MOURA, CNES n° 

7730438 , UBS ANA FERREIRA DE ALMEIDA, CNES n° 9008470, UBS EDNALVA RODRIGUES GOMES 

DE BRITO, CNES n° 2325217, UBS MARIA REGINA, CNES n° 2325233, PS BURITI ALEGRE PSF, CNES n° 

2325241, totalizando 05 (cinco) equipes de saúde da família. Informatização da Secretaria Municipal 

de Saúde de Beneditinos, CNES n° 6833810, atendendo aos setores administrativos da Central de 

Regulação dos Serviços de Saúde (central de marcação), Ouvidoria do SUS; Unidade de Vigilância 

Sanitária; Central de Abastecimento Farmacêutico de Beneditinos, SAMU Suporte Básico de 

Beneditinos, CNES n° 0469076 e Unidade Mista de Saúde, CNES n° 2766922, com uso de softwares 

próprios. Serviços especializados de implantação, capacitação, gerenciamento, faturamento de contas 

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

instalação da rede local de computadores, disponibilização dos equipamentos de informática, suporte 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

técnico remoto e presencial no âmbito da rede municipal de saúde de Beneditinos – PI, de acordo com 

as especificações, quantidades e condições constantes neste Termo de Referência. 

 

4.1.  DAS ESPECIFICIDADES DO OBJETO 

 

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

objeto solicitado deste termo de referência, a seguir. 

 

4.2. Formato de IMPLANTAÇÃO do PEC e suas aplicações 

 

O cenário de implantação que será utilizado para todas as unidades deverá seguir o padrão de Cenário 

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

todos os computadores e tablets se conectarão através da rede local cabeada estruturada a um 

servidor de dados local. O servidor de dados local servirá aplicação e-SUS e por este transmitirá as 

informações geradas diariamente para um servidor central externo com aplicação em nuvem, 

permitindo então o acesso dos dados pelos gestores e técnicos bem como a transmissão de todas as 

informações diariamente ao Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). Toda 

estrutura e manutenção da rede e servidores em nuvem serão ofertados pela contratada. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

4.3. INSTALAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES 

 

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

criteriosamente os padrões e normas pertinentes a essa demanda, tais como: 

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

100% de cobre; 

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

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

gerenciador de hosts; 

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

dentro do estabelecimento de saúde, podendo ser afixados em racks; 

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

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

móveis que utilizarão dos sistemas de informação contratados; 

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

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

 Os equipamentos a serem instalados deverão atender a norma brasileira NBR14136; 

 É proibido o uso de qualquer tipo de adaptador de tomadas para conectar os equipamentos à rede 

elétrica; 

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

nem o fluxo do paciente; 

 Todos os cabos de rede deverão ser acondicionados em eletrodutos rígidos de PVC ou canaletas 

fixados na parede; 

 Em casos que houver necessidade de cabeamento sobre o piso da sala, deverão ser utilizadas 

canelas específicas para tal fim; 

 A mesa (estação de trabalho) deverá estar posicionada de tal maneira que o paciente ao adentrar a 

sala fique em frente ao profissional. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

4.4. DISPONIBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

Os equipamentos de informática das Unidades de Saúde do município deverão ser 

disponibilizados e instalados nos estabelecimentos de saúde do município de Beneditinos -PI no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis. 

Assim, os equipamentos de informática deverão seguir rigorosamente as especificações e 

quantidades conforme planilha abaixo: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

01 

TABLET 8” 
 

Velocidade do Processador 2GHz 
Tipo de Processador Quad Core 
Tamanho (Tela Principal) 8.0" (203,1 mm) 
Resolução (Tela Principal) 1280 x 800 (WXGA) 
Tecnologia (Tela Principal) TFT 
Profundidade de Cor (Tela Principal)16M 
Resolução Câmera Traseira 8.0 MP 
Foco Automático 
Resolução Câmera Frontal 2.0 MP 
Flash Não 
Resolução Gravação de Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps 
Memória RAM(GB)2 GB 
Memória Total Interna (GB) 32 GB 
Memória Disponível (GB) 21.3 GB 
Suporte ao Cartão de Memória MicroSD (Up to 512GB) 
Versão de USB 2.0 
Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo 
Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) 
Versão de MHL Não 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz 
Wi-Fi Direct Sim 
Versão de Bluetooth v4.2 
NFC Não 
Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN 
Sistema Operacional Android 
Formato Tablet 
Sensores Acelerômetro, Sensor de Luz 
Especificações Físicas 
Bateria Capacidade da Bateria – 5100 (mAh) 
Removível Não 

25 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Áudio e Vídeo Formato de Reprodução de VídeoMP4, M4V, 3GP, 3G2, 
WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM 
Resolução de Reprodução de Vídeo FHD (1920 x 1080) @30fps 
Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, 

WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA 

 

02 

CAPA PROTETORA 
 
Compat vel com Ta let 8” 
Fecho Elástico em Poliéster e Elastodieno 
Qualidade e durabilidade Couro Ecológico com excelente acabamento 
Design Moderno, leve, durável. Excelente proteção para seu Tablet 
Furação para câmera traseira e Alto Falante 
Cor Preto 

 

25 

03 

PELÍCULA PROTETORA 
 
Protege a tela LCD DE 8” contra riscos e impactos 

Espessura de apenas 0.3mm 

Película de vidro temperado anti estilhaço, espessura de 0,3mm, Ultra Clear 

Encaixe perfeito na tela do seu aparelho sem alterar a sensibilidade do 

touch screen 

Fácil aplicação e aderência perfeita. Remoção simples e limpa sem deixar 

resíduos. 

 

25 

04 

IMPRESSORA LASER – PEQUENO PORTE 
 
Tecnologia de impressão Laser 
Processador 400MHz 
Memória 64MB 
Voltagem: 110V 
Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada) 
Consumo de energia: 320 watts (impressão ativa), 33 watts (pronta), 1,1 
watt (suspensão), 0,2 watt (desligamento manual), 0,2 watt 
Desligamento automático/ligar manualmente 
Porta USB 2.0 de alta velocidade,  
Tipo de impressão Monocromatica 
Wi-Fi 802.11 b/g/n incorporada 
Velocidade B/P A4 Até 20 ppm 
Capacidade de entrada de folhas 150 folhas Padrão Transparências 
etiquetas ofício 
Cabo de energia padrão brasileiro 

7 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Conectividade USB 2.0 de alta velocidade 
Ciclo mensal até 10.000 páginas 
Funções Imprimir 
Resolução de impressão Preto: 1.200 x 1.200 dpi. 
Tipos de suportes de impressão simples, grosso, fino, algodão, colorido, 
pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope 
Gramagem do papel 60 a 163 g/m² 
 ormatos dos suportes de impressão A ; A ; A (LE );    ( IS); Of cio; 
Envelope (DL, C5); 76 x 127 a 216 x 356 mm. 
Cor predominante: Branca 
Ambiente de Funcionamento: 
Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 30°C 
Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 27 °C 
Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C 
Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% de UR (sem 
condensação) 
Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 20 a 70% de UR 
(sem condensação) 
Deverá ser entregue junto a cada impressora 01 toner reserva com as 
mesmas especificações do original. 
Produto com rendimento médio de 1.400 impressões com cobertura de 5% 

para folhas A4. 

 

05 TONER COMPATÍVEL 
(IMPRESSORA DE PEQUENO PORTE) 

 
Produto com rendimento médio de 1.400 impressões com cobertura de 5% 

para folhas A4. 

Cor Preto 

Tipo Compatível 

 

7 

06 COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR DE VÍDEO 
 
Processador 
Núcleos 04 
Threads 04 
Frequência base do processador 3,60 GHz 
Cache 06 MB SmartCache 
Velocidade do barramento 8 GT/s DMI3 
Litografia 14nm 
TDP 65 W 
Gráficos do processador: 
frequência da base gráfica: 350 MHz 
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Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.10 GHz 
Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 64 GB 
Suporte para 4K 60Hz 
Suporte para DirectX 12 
Suporte para OpenGL 4.5 
Resolução máxima (HDMI 1.4) 4096x2304@24Hz 
 
Fonte 
Potência: 350W 
Pinos: 20+4P e CPU 4+4P 
Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47~63Hz – Bivolt Chaveada 
Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5Vsb 
Corrente: 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5A 
Frequência: 110W /300W /3.6W /12.5W 
SATA: 2 Conectores 
Ventiladores: 1x Fan de 12cm 
Modo de Economia 
Poderosos barramentos duplos de +12VDC para oferecer saída estável  
e apoiar placa gráfica High-end e sistema de PC. 
Proteção de Sobrecarga e contra curto-circuito 
Voltagem: 115 ~ 230 (12V) 
Proteção: OPP / OVP / UVP / SCP 
 
Armazenamento de dados: 
SSD interno de 2,5 polegadas, drive de estado sólido interno 
Capacidade: 240 GB 
Interface SATA 6.0Gb/s 
Desempenho de Leitura: 540 MB/s e Gravação de 500 MB/s 
 
Placa mãe (chipset) 
Compatível com processadores a partir da 8ª Geração 
Suporta a tecnologia Turbo Boost 
Espaço para 2 slot de memória, DDR4, de até 2400 MHz de 32 GB,  
modo Dual Channel 
Processador Gráfico Integrado Intel HD Graphics 
Suporta VGA com resolução de 1920 x 1200 @ 60 Hz  
memória compartilhada 1024 MB 
Formato/tipo uATX 
Slots de expansão: 1x PCIe 3.0/2.0 (x16) + 1x PCIe 2.0 x1 
Armazenamento: chipset: 4 x Porta (s) SATA 6Gb/s. 
LAN: Gigabit LAN Realtek RTL8111H  
Áudio: Realtek ALC887 com 8 canais CODEC de alta definição  
e detecção de conexão. 
Portas USB: Intel H110 chipset: 4 portas USB 3.0/2.0 e  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Intel H110 chipset: 6 portas USB 2.0/1.1. 
Portas no painel Traseiro: 1x PS/2 teclado; 1x PS/2 mouse;  
1x saída D-Sub; 1x Porta LAN (RJ45);  
4x Portas USB 2.0; 3x Conectores de áudio; 2x Portas USB 3.0 
Painel Interno: 1x Entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0  
adicionais; 1x Entrada USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional;  
4x Conectores SATA 6Gb/s; 1x Conector de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin);  
1x Conector de força EATX de 24 pinos; 1x Conector de força ATX 12V  
de 4 pinos; 1x Conector de áudio para o painel frontal (AAFP);  
1x Painel do sistema;  
1x Conector interno para alto-falante; 1x Conector Chassis Intrusion. 
 
Memória RAM 
Capacidade: 04GB 
Frequência: 2.400MHz 
Padrão: DDR4 
Segmento: Desktop 
Tensão: 1.2V 
Pinagem: 288-pin DIMM 
 
Armazenamento 
SSD 2.5´ 240Gb 
SATA IIi 6Gb/S 
Leituras. 545Mb/S e Gravações. 465Mb/S 
 
Gabinete 
ATX e ou Micro-ATX de até 150 x 140 x 85 mm 
Dimensões: 
350 x 315 x 165 mm 
Refrigeração: 
Cooler Traseiro: 80 mm 
Cooler Lateral: 80 mm ou 120 mm 
Informação Adicional: 
Espaço interno: 310 x 156 x 346 mm; para motherboard Mini e Micro ATX 
Placa de vídeo: Suportável até 220 mm de altura 
Abas para slot de expansão: 4 x PCI 
Portas frontais: 1 x Microfone, 1 x Fone, 2 x USB 1.1 
Posição da fonte: Superior 
 
MONITOR DE VÍDEO 

 
Tamanho do painel 47 cm (18,5") 
Tela LCD TFT 
Tipo de iluminação traseira Sistema W-LED 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Área de exibição de alto desempenho: 409,8 (A) x 230,4 (V) 
Prop. da imagem 16:9 
Ótima resolução: 1366 x 768 a 60 Hz 
Tempo de resposta (típico) 5 ms 
Brilho 200 cd/m² 
SmartContrast 10.000.000:1 
Proporção de contraste (típica) 700:1 
Pixel pitch 0,30 x 0,30 mm 
Ângulo de visão 90° (H) / 65° (V) @ C/R > 10 
Cores da tela 16,7 m 
Frequência de varredura 30 - 83 kHz (A) / 56 - 76 Hz (V) sRGB 
Suporte Inclinação-3/10 grau 
Fonte de alimentação Embutido / 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 
Entrada de sinal VGA (analógica), HDMI (digital, HDCP)  
Outras facilidades Trava Kensington, Instalação padrão VESA  
(100 x 100 mm).        Obs. Deverá acompanhar cabo HDMI. 
 

 

07 IMPRESSORA TÉRMICA (NÃO FISCAL) 
 
Tecnologia de impressão Impressão térmica de linhas 
Resolução de impressão 203 dpi x 203 dpi 
Velocidade de impressão Máx. 200 mm/s (textos e gráficos) 
Dimensões 14 cm x 19,2 cm x 13,7 cm (produto) / 23,5 cm x 19 cm x 22,8 
cm (com embalagem) 
Peso Aprox. 1,5 kg (produto) / Aprox. 2 kg (com embalagem) 
Cor da carcaça Black (Preta) 
Fontes de impressão Fonte A: 12 pts. x 24 pts. | Fonte B: 9 pts. x 17 pts. 
(largura x altura) 
Conectividade padrão USB + Serial 
Fontes de impressão Fonte A: 12 pts. x 24 pts. | Fonte B: 9 pts. x 17 pts. 
(largura x altura) 
Capacidade de colunas: 
Padrão: largura do papel 80 mm: 
Fonte A: 48 colunas | Fonte B: 64 colunas; 
Modo de 42 colunas: largura do papel 80 mm: 
Fonte A: 42 colunas | Fonte B: 60 colunas 
Tamanho dos caracteres: Fonte A: 1,25 mm x 3 mm | Fonte B: 1,88 mm x 
2,13 mm (largura x altura) 
Conjunto de caracteres:95 alfanumérico, 18 conjuntos de caracteres 
internacionais, 128 x 43 grácos estendidos. 
Código de barras:UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, 
CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar. Código 
bidimensional: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, simbologia 
composta. 
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Espessura Máxima   μm | M nima  3μm 
Dimensões da mídia:80 mm: 79,5 mm ± 0,5 mm x 83 mm diâmetro 
Confiabilidade: 
MTBF 360.000 horas 
MCBF 60.000.000 linhas 
Guilhotina: 1,5 milhão de cortes 
Mecanismo: 15 milhões de linhas 
Cabeça de impressão: 100 km 
Função D.K.D. (gaveta):2 drivers (controladores) 
Voltagem nominal:100 V - 230 V AC, 50/60 Hz 
Impressão aprox. 28,7 W 
Fonte de energia: Interna (cabo de energia incluso) 

 

08 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MÉDIO PORTE 
 
Funcionalidades Impressão, cópia, digitalização, fax, e-mail 
Multitarefas Não 
Tecnologia de Impressão Laser Monocromático 
Velocidade Normal: Até 38 ppm 
Tempo para primeira Impressão Preto: Em apenas 6,3 segundos 
Linguagem HP PCL 6 HP PCL 5c emulação HP PostScript nível 3 PDF URF 
Native Office PWG Raster 
Ciclo mensal Máximo Até 80 000 páginas 
Duplex (Frente e Verso) Automático 
Impressão Segura Sim 
Suprimentos Toner Preto (10 000 páginas) 
Velocidade Até 38 cpm em A4 
Resolução Até 600 x 600 dpi 
Redução/Ampliação de 25 até 400% 
Cópias Múltiplas Até 999 cópias 
Área de Cópia Até 215.9 x 355.6 mm 
Duplex (Frente e Verso) Sim 
Tipo de Scanner Base plana, alimentador automático de documentos (ADF) 
Velocidade Até 29 ppm/46 ipm 
Resolução Até 1200 x 1200 dpi 
Área de Digitalização Até A4 (210 x 297 mm) ADF: Até 216 x 356 mm 
Duplex (Frente e Verso) Sim 
Destino de Digitalização e-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network 
Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server 
(S TP), Cloud (We  Connect)‡, Easy Scan to Email 
Recursos Digitalização frente e verso, a partir do ADF; Aperfeiçoar 
texto/imagem; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 300 dpi 
FAX 
Resolução Até 300 x 300 ppp (meios-tons activados) 
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Memória Até 400 páginas 
Discagem Rápida Até 120 números (119 discagens de grupo) 
MANUSEIO DE PAPEL 
Entrada Tabuleiro 1 para 100 folhas Tabuleiro de entrada 2 para 250 folhas 
Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas 
Saída Até 150 folhas 
Capacidade do ADF Até 50 folhas 
Tipo de Mídia Papel (normal, EcoEFFICIENT, leve, pesado, bond, colorido, 
pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, não tratado); Envelopes; Etiquetas 
Tamanho Tabuleiro 1: A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio (216 x 340 mm) 16K (195 x 
270 mm) 16K (184 x 260 mm) 16K (197 x 273 mm) Envelope n.º 10 Envelope 
Monarch Envelope B5 Envelope C5 Envelope DL Tamanho personalizado 
Statement Tabuleiros 2 e 3: A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio (216 x 340 mm) 16K 
(195 x 270 mm) 16K (184 x 260 mm) 16K (197 x 273 mm) Tamanho 
personalizado A5-R B6 (JIS) 
Gramatura Tabuleiro 1: 60 a 175 g/m²; Tabuleiro 2, Tabuleiro 3 para 550 
folhas (opcional): 60 a 120 g/m² 
GERAL 
Painel Botões no painel frontal (digitalização, cópia, e-mail ou ficheiro) 
Processador 1200 MHz 
Memória 512 MB 
Conexão 1 Porta USB 2.0 (Hi-Speed) 1 Porta USB host traseira 1 Porta USB 
frontal Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T Rádio Wi-Fi 
802.11b/g/n/2,4 GHz/5 GHz 
Voltagem 110 a 127 V 
Temperaturas de funcionamento 10 a 32,5° C 
Umidade para funcionamento 30 a 70% de Umidade Relativa 
Cabo USB Sim, 01 cabo USB 

 

09 TONER COMPATÍVEL  
(IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER) 

 
Produto com rendimento médio de 5.000 impressões com cobertura de 5% 

para folhas A4. 

Cor Preto 

Tipo Compatível 
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10 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1.000VA 
 
Compatível com impressoras a laser. 
Atende à norma NBR 14373:2006. 
Modelos bivolt automático:  
entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ 
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(1000VA ou W). 
5 tomadas de saída padrão NBR 14136. 
Filtro de linha. 
Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de 
regulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (modelo monovolt): 
aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. 
Fusível rearmável. 
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. 
Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, 
garantindo assim o seu funcionamento ideal. 
Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da 
rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica. 
Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento 

acidental. 

 

11 NOBREAK – 600VA 
 
Potência máxima configurável (Watts) 220 Watts 
Rendimento a plena carga 90.0 % 
Frequência de saída (sincronizada com os principais) Vermelho 
Topologia Em modo de espera 
Tipo forma de onda Onda pseudo-sinusoidal 
Entrada 
Frequência de entrada 60 Hz +/- 5 Hz 
Número de Cabos de Alimentação 1 
Rendimento a plena carga 90.0 % 
Baterias e autonomia 
Tipo de bateria Bateria de chumbo-ácido 
Tempo de recarregamento típico 12Hora(s) 
Bateria de substituição 24008 
Vida útil da bateria esperada (anos) 1 - 2 
Quantidade de R C™ 1 
Alimentação da baterias (Watts) 6 Watts 
Comunicações & Gestão 
Painel de controlo Display led de estado com on line : em bateria 
Alarme audível Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca 
bateria 
Físico 
Altura máxima 192mm, 19.2cm 
Largura máxima 123mm, 12.3cm 
Profundidade máxima 220mm, 22.0cm 
Peso líquido 5.44kg 
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Peso bruto 6.0kg 
Altura com embalagem 204mm, 20.4cm 
Largura com embalagem 132mm, 13.2cm 
Profundidade com embalagem 253mm, 25.3cm 
Cor Preto 
Master Carton Units 1.0 
Ambiente 
Temperatura de funcionamento 0 - 40 °C 
Humidade relativa 0 - 95 % 

 

12 ROTEADOR 
 
2 antenas fixas de 5 dBi 
Padrões IEEE 802.11b/g/n 
Modo do rádio MiMo 
Modo de operação Roteador AP / Repetidor wireless / Cliente wireless 
Frequência de operação 2,4 GHz 
Largura de banda 20, 40 MHz 
Taxa de transmissão até 300 Mbps 
Canais de operação 1-13 (Brasil) 
Potência (EIRP): 100 mW (20 dBm) 
Segurança WEP e WPA-WPA2/PSK 
3 portas LAN Fast Ethernet (10/100 Mbps cada) 
1 porta WAN Fast Ethernet (10/100 Mbps) 
Memória Flash 2 MB 
Memória SDRAM 16 MB 
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13 SWITCH 
 
Padrões IEEE 802.3 - 10BASE-T IEEE 802.3u - 100BASE-TX IEEE 802.3x - Flow 
Control IEEE 802.1p - Priority Queueing (QoS) IEEE 802.3az - Energy Efficient 
Ethernet 
Portas 8 - RJ45 10/100 Mbps com Autonegociação 
Auto MDI/MDI-X Detecção automática do padrão do cabo 
(normal/crossover 
Cabeamento suportado 10BASE-T - Cabo UTP categoria 3, 4 e 5 (máximo 
100 m) EIA/TIA- 68 1  Ω STP 1   ASE-TX - Cabo UTP categoria 5, 5e 
(máximo 100 m) EIA/TIA- 68 1  Ω STP 
LEDs indicadores 8 - LAN 1 – Power 
Método de transferência armazena e envia (Store-and-Forward) 
Tabela de endereço MAC 1 K 
Taxa de encaminhamento 1,19 Mpps 
Backplane 1,6 Gbps 
Buffer de memória 448 Kbits 
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Jumbo frame 1536 bytes 
QoS Duas filas de prioridade por porta Algoritmo de enfileiramento WRR 4 
Alimentação 12-24 V / 0,5 A 
Fonte de alimentação Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 12 Vdc / 0,5 A 
PoE passivo Somente a Porta 1 pinos 4,5 (+) pinos 7,8 (-) Utilizado para ligar 
o switch através do cabo de rede 
Proteção contra surtos² 25 kV durante 45 microssegundos em modo 
comum 1 kV durante 10 a 700 microssegundos em modo diferencial 
Potência máxima de consumo 2 W 

 

14 MOUSE COM FIO 
 
Especificações 
Cor: Preto 
Interface: USB 
Plug and Play 
Rolagem Fácil 
DPI: 1000 
Requisitos do Sistema Windows ® XP, Windows Vista ® ou Windows ® 7, 
Windows ® 8, Mac OS ® X 10.4 ou posterior, Kernel Linux ® 2.6 ou posterior, 
Porta USB 
Conteúdo da Embalagem 01 Mouse, Manual do Usuário 
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15 TECLADO COM FIO 
 
Informações técnicas 
Tipo Numérico 
Conexão USB 
Padrão de teclado ABNT2 
Número de teclas Comuns: 109 teclas - Especiais: 6 teclas 
Características Digitação confortável e silenciosa com teclado em layout 
ABNT2 - Teclas de baixo perfil - Conexão plug-and-play - Resistente a 
derramamentos de líquidos - Teclas de fácil leitura 
Cor Preto 
Conteúdo da embalagem 01 Teclado - Suporte universal - Documentação do 

usuário. 
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Os equipamentos deverão ser instalados, conforme solicitação da Secretária Municipal de 

Saúde nos seguintes ambientes: recepção, consultório médico, consultório de enfermagem, 

consultório odontológico, sala de vacina, posto de enfermagem, enfermaria, ambulatório, sala de 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

procedimentos e urgência e emergência ou conforme mapa de instalação atendendo ao cenário 

modelo 05 do Ministério da Saúde. 

 

4.5. CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA 
4.5.1.  Capacitação 

A capacitação dos técnicos e profissionais de saúde deverá ocorrer no prazo de 07 (sete) dias 
úteis após a assinatura do contrato, constituindo obrigação da licitante vencedora proporcionar 
capacitação a todos os técnicos e profissionais vinculados à contratante e a terceiros (quando houver), 
para que haja correta operação e manipulação dos softwares e-SUS APS PEC e softwares integrados de 
gestão, visando o registro adequado dos dados. 

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

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

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

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

O conjunto tecnológico necessário para a capacitação dos técnicos e profissionais de saúde da 
APS será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem como o fornecimento de material 
pedagógico, impresso em resolução mínima de 600 dpi, colorido, com linguagem simples, no idioma 
português do Brasil e em quantidade suficiente para todos os participantes. Após a capacitação, o 
material pedagógico poderá ser disponibilizado em versão digital por meio de documentos em formato 
não editável, ou em site específico no formato wiki. 

A CONTRATADA definirá o cronograma de execução do processo de capacitação dos técnicos 
e profissionais de saúde da APS junto à gestão municipal de saúde após a apresentação do plano de 
implantação. Para tal, será necessária a realização de uma reunião com os gestores do setor saúde, 
para que seja feito o alinhamento das informações, definições do fluxo de atendimento e padronização 
da oferta de serviços. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

A capacitação deverá ter carga horária mínima de 20 horas, distribuídas nos seguintes 
conteúdos:  

  Para os profissionais de saúde e/ou técnicos de T.I da APS  -  Conceitos de informática, boas 

práticas para uso dos softwares, noções básicas sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, principais 

legislações vigentes do SUS, conceitos de território adscrito, perfil de vulnerabilidade, detalhamento 

dos indicadores preconizados pelo novo modelo de financiamento (Programa Previne Brasil), conforme 

Portaria Nº 2.979, de 12 de novembro de 2019 e temas que estejam relacionados com os seguintes 

grupos: Gestantes, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Doenças Crônicas, Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST), Tuberculose, Saúde Bucal e Saúde Mental; 

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

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

funcionalidades, processo de territorialização, estrutura familiar, como proceder em uma visita familiar 

e/ou individual. Também deverá ser ofertado aos ACS um manual de uso do equipamento tablet, 

assim como do aplicativo e-SUS AB Território, com linguagem simples, objetiva, em português do 

Brasil, incluindo imagens coloridas (resolução mínima de 600 dpi) e o passo-a-passo para o uso 

adequado do aplicativo. 

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

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

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

Quadrimestralmente a CONTRATADA deverá realizar treinamentos aos profissionais, como 
ferramenta de educação continuada, na modalidade remota ou presencial, visando o aperfeiçoamento 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

dos profissionais para o uso e registro adequado de dados nos softwares e seus aplicativos, com o 
objetivo de otimizar as ações e os serviços de saúde e o fortalecimento do processo de trabalho das 
equipes. 

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o provimento adequado de equipamentos 
de audiovisual (notebook, projetor Full HD, microfone, alto-falante e outros equipamentos que 
porventura se fizerem necessários) para o processo de treinamento, independentemente da 
modalidade. 

A execução do processo de treinamento deverá ocorrer no período de segunda a sexta-feira, 
em dias úteis, das 8h às 17h, acordado previamente com a CONTRATANTE, sem prejuízo ao 
funcionamento dos serviços de saúde. 

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

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

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

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

 
4.6.  AUDITORIA E MONITORAMENTO DE INDICADORES 

 

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

 Quadro de Indicadores  

Previne Brasil 

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

de Atenção Primária. 

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



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

até a 20ª semana de gestação. 

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

Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. 

Cobertura de exame citopatológico. 

Cobertura vacinal de Poliomielite inavada e de Pentavalente. 

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

Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. 

Indicador Sintético Final (ISF) 

Informatiza APS 

Envio de produção via e-SUS APS PEC regular 

Número de consultas médicas mensais 

Número de consultas de enfermagem mensais 

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

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

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

Além do monitoramento e acompanhamento por educação continuada e envio de relatórios, 
a CONTRATADA deverá disponibilizar um software ou painel de indicadores interativo que 
proporcione o monitoramento diário dos indicadores da APS pelos gestores desse município. 

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

Nos serviços MAC, é de responsabilidade da CONTRATADA realizar auditoria de prontuários, 
com cronogramas previamente aprovados pelos gestores dos serviços MAC de Beneditinos, com o 
objetivo de acompanhar e qualificar o processo de trabalho de todos os profissionais envolvidos na 
assistência à saúde e faturamento de contas médicas, garantindo qualidade nos registros, segurança e 
respaldo profissional. 
4.7.  FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

É de responsabilidade da CONTRATADA realizar mensalmente o faturamento das contas 
médicas, o que inclui o faturamento dos serviços ambulatoriais e das internações ocorridas em cada 
competência; 

O faturamento de contas médicas deverá ser realizado, conjuntamente, entre a CONTRATADA 
e a equipe de faturamento do município, com divisões específicas das atividades a serem previamente 
aprovadas pela CONTRATANTE. 

 
4.8. DOS SOFTWARES A SEREM DISPONIBILIZADOS 
4.8.1.  Atenção Básica 

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

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

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

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

disponibilizados pela contratada, seguindo os critérios abaixo. 

Os softwares próprios da contratada deverão atender aos setores administrativos da 

Secretaria Municipal de Saúde sendo-os: Recepção e Gabinete do Secretário Municipal de Saúde; 

Central de Marcação de Consultas e Exames; Farmácia e Almoxarifado Central e Dispensadores; 

Ouvidoria da Saúde; Vigilância em Sanitária, SAMU 192 e Unidade Mista de Saúde no âmbito do 

Município de Beneditinos-PI. 

4.8.3. Especificidades Gerais dos Softwares Integrados de Gestão 

 A licitante deverá garantir que os softwares utilizem plataforma de multiusuários, permitindo 

acessos simultâneos, além de cumprirem os requisitos de desempenho estabelecido neste Termo de 

Referência; 

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

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

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

10 ou Linux e sua operacionalização em navegadores WEB; 

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

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



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

cabendo a licitante vencedora, disponibilizá-los quando solicitados pelos gestores responsáveis. 

4.8.4. Requisitos Gerais e Obrigatórios dos Softwares Integrados de Gestão 

 Permitir a integração e a comunicação entre os softwares recepção e atendimento ao público da 

SMS (gabinete do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde), Central Municipal de Regulação e Marcação de 

Exames, Vigilância Sanitária, Ouvidoria Municipal, Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF e 

Serviço Móvel de Urgência e Emergência – SAMU 192; 

 Permitir a importação de conjuntos de dados geográficos disponibilizados pelo IBGE, como: 

Municípios do Brasil, CEP X Código IBGE, entre outros; 

 Permitir a importação de conjuntos de dados do Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, Serviços e OPM do SUS (SIGTAP) por competência; 

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

arquivo de dados disponibilizado pelo SIGTAP; 

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

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

Pai, Município de Naturalidade, Estado Civil, CPF, RG, Órgão de Emissão do RG, Data de Emissão do RG, 

UF de Emissão do RG, Certidão de Nascimento (permitindo modelo novo e antigo de certidão), Título 

de Eleitor, Zona, Seção, Escolaridade, Ocupação (CBO – Código Brasileiro de Ocupação), Renda Mensal, 

Endereço (Tipo do Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Município de Residência, 

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

 Possuir critério de validação para evitar duplicidade de cadastro de pessoas, comparando dados 

como: Nome, sexo, data de nascimento, nome da mãe e nome do pai, para realizar o controle de 

homônimos; 

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

histórico do registro que será unificado; 

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

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

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

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



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

por página; 

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

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

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

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

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

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

Residencial, E-mail; 

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

permissão configuráveis; 

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

perfil para um determinado usuário ou cenário sem causar inconsistências para demais usuários; 

 Permitir configurar os dias e horário que os usuários/operadores podem acessar o sistema; 

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

notificações; 

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

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

formato PDF. 

4.8.5. Especificidade de cada Software 
4.8.5.1.  SOFTWARE PARA INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RECEPÇÃO E GABINETE 

DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE): 

 Permitir o agendamento dos pacientes separando-os por turno e tendo uma visualização dos 

pacientes agendados para o dia atual; 

 Permitir o encaminhamento do paciente para outros setores relacionados à secretaria da saúde 

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

 Permitir o atendimento de pacientes agendados ou por demanda espontânea; 

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

de saúde; 

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

determinado paciente; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

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

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

municípios; 

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

seja executado atendimento de demanda específica;   

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

secretaria municipal de saúde; 

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

atendimento do paciente; 

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

saúde; 

 Permitir o cadastro de fornecedores de insumos para rede municipal de saúde, com seguintes 

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

(para fornecedores cadastro de pessoa física) e endereço; 

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

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

pacientes. 

4.8.5.2. SOFTWARE PARA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES: 

 Permitir o cadastro de unidade de saúde, compatível com o CNES, com seus equipamentos e 

instalações, os serviços especializados e suas classificações; 

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

unidade de saúde; 

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

microrregião; 

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

na pesquisa de vaga quando o prazo expirar; 

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

munícipes e para pacientes de municípios pactuados; 

 Possuir importação de cotas de um mês para outro; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

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

 Possuir rotinas especificas para a pesquisa de vagas de acordo com os critérios definidos na criação 

da escala e por cotas especificas de profissionais; 

 Permitir a pesquisa de vaga utilizando o crit rio especial de “extracota”  ue exi e todas as escalas 

do período, mesmo as que já tiveram as cotas preenchidas, permitindo o encaixe de paciente na 

agenda do profissional; 

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

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

glosas durante o atendimento; 

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

quando já houver um agendamento anterior para o paciente para o mesmo procedimento com a 

mesma especialidade; 

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

de realizar o agendamento, evitando ultrapassar as cotas e o teto financeiro previsto para cada 

unidade de saúde, conforme os critérios da FPO; 

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

 Possuir rotina de agendamento por demanda espontânea, sem requisição; 

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

parcialmente atendida, atendida); 

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

pelas centrais de marcação; 

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

agendando quando surgir vaga ou for liberada cotas na escala de atendimento do profissional em que 

o mesmo se encontra na fila; 

 Possuir rotina para agrupar os procedimentos em que os pacientes possam aguardar numa mesma 

fila para o agendamento com o profissional de saúde; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

especialidade e profissional definido, respeitando os critérios da criação da escala e definição de cotas 

para munícipes; 

 Possuir rotina de agendamento individual dos pacientes que estão na fila, respeitando os critérios 

da escala e definição de cotas para os munícipes; 

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

disponíveis nas escalas do período, respeitando os critérios de cada escala e das cotas de atendimento 

para cada profissional; 

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

da respectiva fila; 

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

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

quantidade por procedimento, respeitando o teto financeiro informado para cada unidade de saúde, 

possibilitando o acompanhamento do saldo da FPO em tempo real; 

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

cada unidade de saúde executora; 

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

contratante, por competência; 

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

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

profissional, turno de atendimento e a data da escala; 

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

agendamento através do protocolo de autorização, permitindo a definição da situação como efetuado, 

cancelado ou paciente faltou; 

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

o mesmo for do tipo individualizado; 

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

definição da situação como efetuado, cancelado ou paciente faltou; 

 Possuir impressão dos comprovantes de marcação sendo em impressoras térmicas; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

4.8.5.3. SOFTWARE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 

 Permitir o agendamento dos pacientes separando-os por turno e tendo uma visualização dos 

pacientes agendados para o dia atual; 

 Permitir o encaminhamento do paciente para outros setores relacionados à secretaria da saúde 

como: central de marcação, tratamento fora de domicílio e etc.;  

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

 Permitir gerenciar os estabelecimentos cadastrados; 

 Possuir a rotina para gerar alvarás para os estabelecimentos; 

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

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

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

do Relato; 

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

Informação da Ação; Procedimentos Realizados na Ação; Desfecho; 

 Possuir uma área de notificação das denúncias que são realizadas; 

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

para visualizar o seu andamento; 

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

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

quadrados; 

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

porte ou metros quadrados dos estabelecimentos; 

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

três meses antes do vencimento; 

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

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

 Permitir o cadastro da unidade de vigilância em saúde; 

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

 Permitir que a aplicação mobile funcione off-line; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

município; 

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

 Permitir a verificação do usuário para entrar na aplicação mobile; 

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

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

Atividades Econômicas (CNAE); 

 Possuir relatório para análise das denúncias por bairro, Tipo de Logradouro, logradouro ou Número; 

 Possuir relatório estatístico para análise das denúncias por período, bairro, anônimo e não 

anônimas ou tipo de logradouro; 

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

consolidados, quando os individualizados, em cada competência, consolidando de forma automática 

todos os atendimentos que foram efetuados, exibindo dados referentes ao volume de informações, 

como: Linha, folhas, número de controle e data de geração do faturamento. 

4.8.5.4. SOFTWARE PARA OUVIDORIA PÚBLICA: 

 Operar de forma online de forma a possibilitar a utilização da população de forma independente; 

 Permitir a utilização dos recursos do portal por parte da população de forma anônima ou 

identificada; 

 Possibilitar ao usuário a escolha do alvo do seu registro, podendo variar desde a Secretaria 

Municipal de Saúde até ao setor da vigilância em saúde do município; 

 Permitir o registro de denúncias, bem como o encaminhamento de críticas, sugestões e elogios; 

 Permitir o anexo de até 3 imagens e documentos que possam fundamentar o registro realizado pelo 

usuário; 

 Possuir rotina para a emissão de número de protocolo único para cada registro realizado; 

 Possuir opção para acompanhamento do andamento do registro a partir de um número de 

protocolo único; 

 Possuir rotina para a notificação do usuário por e-mail/SMS, caso o registro seja realizado de forma 

identificada e o usuário informe tais dados; 

 Possuir rotina para a notificação do usuário por e-mail/SMS, caso um desfecho para o seu registro 

seja informado. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

4.8.5.5. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO HOSPITALAR: 

 O Software deve possibilitar a operação em modo offline, para que a unidade hospitalar não corra 

riscos de não funcionamento devido a problemas de conexão com a internet. 

 Permitir o cadastramento de dados específicos da unidade hospitalar, que contemplem todos os 

fluxos hospitalares a fim de fornecer dados específicos para o faturamento, CNES, entre outros; 

 Permitir a importação do logotipo da unidade hospitalar, a ser utilizado nos formulários 

hospitalares utilizando o mesmo para os documentos a serem impressos pela unidade; 

 Permitir o cadastro de um profissional específico para a função de autorizador das internações 

hospitalares; 

 Permitir cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão social, nome fantasia, endereço 

(logradouro, número, complemento, bairro, ponto de referência, CEP, cidade, estado, e-mail, pessoa 

para contato, página na internet) CNPJ, Inscrição Estadual, telefone; 

 Permitir o cadastro de alas e enfermarias para a organização de quartos e leitos; 

 Permitir o cadastro de quartos vinculados a uma ala ou enfermaria; 

 Permitir o cadastro e a organização de leitos entre a estrutura de quartos e enfermarias da unidade 

hospitalar; 

 Possibilitar a pesquisa de pacientes utilizando um filtro para maximizar os resultados encontrados; 

 Possuir rotina para selecionar o paciente somente após pesquisa com filtragem; 

 Possuir opção de visualização de histórico completo do paciente, das passagens registradas pelo 

hospital e dos procedimentos realizados; 

 Possuir rotina para atualização dos dados cadastrais do paciente a cada atendimento; 

 Manter para o paciente um código de prontuário único e vinculado a unidade hospitalar, que 

possibilite acesso aos dados do paciente em qualquer módulo do sistema; 

 Possuir um tipo de visualização com os módulos relevantes para cada função cadastrada; 

 Permitir ao funcionário recepcionista escolher entre registrar para o paciente um atendimento 

ambulatorial ou uma internação hospitalar de imediato; 

 Permitir o registro de atendimentos ambulatoriais contendo dados específicos como: nome e 

telefone do responsável pelo paciente; profissional a realizar o atendimento; procedimento de 

entrada; data, hora e caráter do atendimento; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Permitir imprimir a ficha do atendimento com opção de impressão normal e reduzida, divergindo 

apenas na quantidade de espaços para inserção de procedimentos, onde a ficha reduzida permite 

numa folha A4 imprimir duas fichas, provendo economia de recursos; 

 Possuir rotina para inserir os procedimentos realizados durante o atendimento ambulatorial do 

paciente, informando dados como: profissional que realizou o procedimento; quantidade de 

procedimentos realizada; data e horário da realização do procedimento; 

 Possuir rotina para verificação da compatibilidade entre o CBO do profissional executor e o 

procedimento executado; 

 Permitir registrar os medicamentos prescritos para o paciente durante o seu atendimento 

ambulatorial, contendo dados como: medicamento solicitado; profissional solicitante; forma de 

aplicação e posologia; 

 Permitir a realização do desfecho do atendimento informando o profissional a registrar o desfecho, 

a conduta do profissional, data e hora do desfecho; 

 Permitir a visualização em lista dos pacientes em estado ambulatorial; 

 Possuir módulo de classificação de risco, apresentado para o usuário a classificação do atendimento 

do paciente ao serem informados dados como: pressão arterial; frequência cardíaca; temperatura 

axilar; frequência respiratória; SPO2; HGT; IMC, entre outros dados; 

 Possuir módulo de consultório médico, para que o médico possa atender os pacientes dentro do 

sistema; 

 Possuir rotina para encaminhar atendimentos da classificação de risco para o consultório médico; 

 Permitir a visualização dos pacientes internados em formato de lista, ou classificados por leito; 

 Permitir o registro de internações hospitalares contendo dados específicos como: profissional a 

registrar a internação do paciente; nome e telefone do responsável; tipo da internação; especialidade 

do leito; data, horário e caráter do atendimento; leito no qual o paciente será internado; 

 Permitir a inclusão de dados que compõe a justificativa da internação do paciente; 

 Permitir o registro do diagnóstico principal e dos diagnósticos secundários da internação, 

vinculando cada procedimento com um código CID compatível; 

 Permitir o registro de prescrições de medicamentos durante a internação do paciente; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Permitir o registro da admissão de enfermagem na internação hospitalar do paciente, incluindo 

anamnese, registro de sinais vitais, avaliação neurológica, pele, cabeça, tórax, abdômen, genitália, 

sentidos, membros, eliminações e nutrição, sono e dependências; 

 Possuir rotina para inserir os procedimentos realizados durante a internação hospitalar do paciente, 

informando dados como: profissional que realizou o procedimento; quantidade de procedimentos 

realizada; data e horário da realização do procedimento; 

 Permitir, na ficha de internação do paciente presente na solução, a impressão formulários 

relevantes a internação como: autorização de internação hospitalar do paciente, admissão de 

enfermagem, fichas de evolução, termo de responsabilidade, entre outros; 

 Permitir registrar os medicamentos prescritos para o paciente durante a sua internação, contendo 

dados como: medicamento solicitado; profissional solicitante; forma de aplicação e posologia; 

 Permitir o registro da alta do paciente informando motivo da alta, data e hora do encerramento; 

 Possuir módulo de farmácia para dispensa individualizada, contendo gerência de estoque de 

medicamentos e rotinas para a gestão da dispensa dos medicamentos por solicitação; 

 Indicar no cadastro do medicamento a compor o estoque da farmácia da unidade, uma quantidade 

mínima para que o sistema informe ao usuário quais medicamentos ultrapassaram a quantidade crítica 

no estoque e precisam ser repostos; 

 Indicar medicamentos no estoque com data de vencimento próximas ou ultrapassadas. 

 Permitir o registro de entradas e saídas de medicamentos; 

 Possuir rotina de consolidação, para que os medicamentos dispensados sejam contabilizados no 

estoque apenas ao consolidar a saída; 

 Permitir o registro de pedidos solicitados para central de abastecimento farmacêutico. 

 Permitir o cadastro do inventario inicial do estoque da farmácia contendo só produto, quantidade, 

lote e data de validade do medicamento/insumo; 

 Possuir módulo de gestão para laboratório de análises clínicas; 

 Permitir o registro de solicitações de exames, mantendo dados como o tipo do exame, coleta de 

materiais, data para encaminhamento e unidade que solicitante; 

 Permitir o registro de unidades solicitantes; 

 Permitir vincular profissionais aos laudos de exames como responsáveis; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Permitir a impressão completa da agenda diária do laboratório; 

 Permitir a impressão do mapa de mesa por exame; 

 Gerenciar o descarte, encaminhamento, liberação e entrega de exames 

 Permitir o cadastro de exames e a inserção dos valores de referência por exame. 

 Permitir o controle e a gestão de estoque de medicamentos e insumos da unidade hospitalar; 

 Permitir o controle e a gestão de estoque para o serviço de nutrição e dietética;  

 Permitir a impressão de formulários em branco, organizando-os por relevância; 

 Possuir módulo de SAME digital contendo todos os registros e arquivos do paciente na unidade 

hospitalar; 

 Possuir módulo de faturamento que permita faturar a produção ambulatorial (BPA) e hospitalar 

(AIH); 

 Possuir rotina de confecção de arquivos para comunicação com os sistemas legado governamentais 

SISAIH e SIHD; 

 Permitir o armazenamento de prontuários digitalizados; 

 Permitir a classificação das internações quanto a situação do seu faturamento; 

 Permitir o gerenciamento de competências, possuindo rotinas para abrir, consolidar e concluir uma 

competência em questão; 

 Permitir a visualização da relação de procedimentos ambulatoriais realizados pela unidade 

hospitalar por competência; 

 Possuir rotina para gerar o BPA unificado da unidade hospitalar, tanto dos procedimentos 

consolidados, quando os individualizados, em cada competência, consolidando de forma automática 

todos os atendimentos que foram efetuados, exibindo dados referentes ao volume de informações, 

como: Linha, folhas, número de controle e data de geração do faturamento; 

 Possuir módulo para auditoria de prontuários das internações hospitalares registradas pelo 

hospital, que permita o envio de laudos para auditoria externa e o retorno para revisão por um 

responsável local; 

 Possuir indicadores estatísticos e descritivos a respeitos das informações registradas em cada 

módulo disponível na solução, além de indicadores de natalidade, morbidade e mortalidade, entre 

outros.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

4.8.5.6.  SOFTWARE PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO 

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

Abastecimento Farmacêutico); 

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

decrementos de acordo com necessidade; 

 Permitir a dispensa de medicamentos para pacientes. 

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

como: vencidos e danificados. 

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

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

CAF. 

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

profissionais. 

 Permitir o cadastro de fornecedores de medicamento e insumos farmacêuticos.  

 Possuir relatórios de medicamentos retidos por pacientes 

 Possuir relatórios de unidades que mais solicitam medicamentos.  

 Possuir relatórios de unidades que mais efetuam saída de medicamentos. 

 Possuir relatórios de pacientes que mais recebem medicamentos. 

 Possuir relatórios de insumos farmacêuticos por profissionais. 

 Possuir relatórios de motivos por solicitação negada.  

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

medicamento, quantidade e lote. 

 Permitir registro de inventários para comparação. 

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

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

 Possuir cadastro do profissional solicitante do medicamento. 

 Permitir o cadastro dos fornecedores dos produtos farmacêuticos. 

4.8.5.7.  SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU – 192 

 Permitir a configuração de profissionais disponíveis como socorristas. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

básica ou avançada. 

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

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

de reaproveitamento semanal da escala. 

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

frota. 

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

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

dentre os modelos previstos pelo item 3.1.6. 

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

avançada) 

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

aos veículos que compõem a frota. 

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

para faturamento da unidade de Urgência e Emergência do município. 

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

mantendo dados como: Local da Ocorrência (Município, Tipo do Logradouro, Logradouro, Número, 

Bairro, Complemento); Data e Hora da Ocorrência; Veículo da Ocorrência; Paciente da Ocorrência 

permitindo o registro com pacientes cadastrados na base de dados do próprio sistema ou permitindo 

ainda um cadastro mínimo do paciente para casos em que o mesmo não esteja munido de 

documentos ou de informações essenciais; Código de CID compatível com o ocorrido por paciente; 

Desfecho da ocorrência por paciente, permitindo opções como paciente encaminhado para unidade de 

referência, evasão, ocorrência resolvida no local, óbito, trote, entre outros; Campo para dissertação a 

respeito do ocorrido com o paciente. 

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

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

visando a compatibilidade dos procedimentos com o CBO do socorrista em questão. 

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



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

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

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

Emergência por competência. 

 Possuir rotina para gerar o BPA unificado da unidade de saúde, tanto dos procedimentos 

consolidados, quando os individualizados, em cada competência, consolidando de forma automática 

todos os atendimentos que foram efetuados, exibindo dados referentes ao volume de informações, 

como: Linha, folhas, número de controle e data de geração do faturamento. 

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

SAMU. 

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

 Possuir relatório estatístico para análise das ocorrências por período. 

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

 Possuir relatório estatístico para análise das ocorrências realizadas por socorrista. 

 
4.9. SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

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

manutenção dos equipamentos de informática, não sendo permitido o uso de profissionais 

empregados em órgãos públicos do município em situações de responsabilidade da CONTRATADA;  

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

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

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

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

 Todos os atendimentos deverão ser registrados de forma Centralizada com a devida identificação 

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

realizados nos estabelecimentos. Tais informações deverão ser armazenadas de forma segura e de 

acordo a Lei de Proteção de Dados (LGPD); 

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

SOFTWARES, fazendo uso de manutenções corretivas e preventivas; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Deverão ser cumpridos com os seguintes prazos: 

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

 

 É de responsabilidade da CONTRATADA ofertar suporte técnico com profissionais qualificados para 

o atendimento e com curto tempo de resposta; 

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

os problemas que venham ocorrer conforme responsabilidade da CONTRATADA.  

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

Auditoria em Saúde e Tecnologia da Informação, que deverão estar disponíveis de forma integral nos 

dias úteis, das 07:30h às 18:00h, com a possibilidade de serem acionados por diferentes canais de 

atendimento e com utilização de recursos modernos de suporte técnico, como programas de acesso 

remoto e mídias informativas; 

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

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

o Iniciar o atendimento: máximo de 15 minutos; 

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

atendimento; 

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

minutos após o início do atendimento; 

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

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

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

o Solicitação de treinamento remoto: 24 horas após solicitação; 

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

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

customizações de softwares, equipamentos adicionais e outros serviços aqui não especificadas, deverá 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ser realizado um orçamento prévio por parte da CONTRATADA e ser apresentado à equipe técnica da 

CONTRATANTE para aprovação nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

6. DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA 

 
O serviço de assessoria e consultoria em gestão da Saúde Pública, incluindo orientação e 

análise dos Instrumentos de Gestão – Plano municipal de saúde, Programação anual de saúde, 

Pactuação de indicadores, Relatórios quadrimestrais e anual de gestão para o sistema DigiSUS, deverá 

ser prestado mensalmente pela contratada, por meio de mecanismos presenciais e/ou remotos. 

 

7. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

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

emissão da Ordem de Serviços emitida pelo Setor responsável; 

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

e capacitação dos profissionais; 

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

contados do término da implantação e capacitação, não havendo notificações e inexecução parcial ou 

total dos serviços no período; 

 Durante o período que se refere o subitem anterior, os técnicos e profissionais da Secretaria 

Municipal de Saúde avaliarão a qualidade dos serviços prestados, podendo reportar ao fiscal do 

contrato possíveis falhas, atrasos, inconsistências, e falta de capacitada técnica no desenvolvimento 

dos trabalhos não sanados pela contratada. 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES: 
8.1.  CONTRATADA: 

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

indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 

acompanhado do fiscal do contrato ou por pessoal indicada pelo gestor da Secretaria Municipal de 

Saúde, constatando o detalhamento dos serviços contratados, qualidade, capacidade técnica dos 

profissionais envolvidos e prazos estabelecidos; 

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

manutenção técnica de forma mensal dos serviços executados;  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

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

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

às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, o equipamento danificado por outro de 

igual especificação; 

 Atender prontamente os chamados técnicos da Administração inerentes aos serviços contratados 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas independente de sábados, domingos e feriados em função da 

natureza dos serviços, respondendo qual o tempo necessário para a solução do problema; 

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

atividades de implantação e capacitação, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

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

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

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

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas 

neste Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

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

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

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

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

seguros e deslocamento de pessoal para o cumprimento das obrigações assumidas durante toda 

vigência do contrato.  

 
8.2. CONTRATANTE: 

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

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivos;  

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

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

 Efetuar o pagamento no prazo previsto em contrato. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
9. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
A fiscalização da contratação será exercida por um ou mais representantes da Administração, 

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

tudo dará ciência à Administração. 

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

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

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

10. DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 

2002 e no Decreto nº 10.024 de 2019. Ficará impedido de licitar e contratar com o município de 

Beneditinos-PI pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das 

demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 

o Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  

o Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 

o Apresentar documentação falsa; 

o Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

o Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 

o Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

o Comportar-se de modo inidôneo; 

o Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Beneditinos-PI, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 

(dois) anos, nos casos citados no item 3.1, conforme detalhado nos itens 3.1.1 ao 3.1.8.; 

 A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos no item 3.1, sempre que a 

administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da CONTRATADA 

e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público; 

 Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de 

Beneditinos-PI poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, 

sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à 

espécie: 

 Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de 

sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, 

caracterizará inexecução total da obrigação assumida; 

 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total 

ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 

 Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra 

obrigação pactuada; 

 As sanções previstas nos itens 3.1 e 3.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 

multa. 

 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Prefeitura Municipal de Beneditinos - PI, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas 

nos itens 3.2 e 3.3.; 

 As penalidades serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Diário Oficial do Município, e no 

caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado de contratar com o município por 

igual período, sem prejuízo das multas previstas neste T.R. e das demais cominações legais; 

 O percentual de multa previsto no item 3.4 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do item 

do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo 

como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – 

que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, 

ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada 

deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil S/A, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados 

da notificação, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM; 

 Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os 

valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais; 

 Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a 

rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das 

consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à 

CONTRATANTE; 

 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 

de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999; 

 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 
11. DO MÉTODO E ESTRATÉGIA DA CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA 

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

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

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

IV da Lei 8.666/93 e suas alterações, considerados contínuos, podendo estender sua vigência até 48 

(quarenta e oito) meses após o início de sua vigência. 

 

12. DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

 

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

adotando medidas que antecedem o vencimento do contrato em 45 (quarenta e cinco) dias anteriores; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 A contratante emitirá carta consulta a contratada quanto ao interesse da continuidade dos serviços 

por igual período do contrato inicial; 

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

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

prorrogação, em caso de desinteresse a contratada deverá justificar de forma fundamentada; 

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

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

 Ocorrendo a aceitabilidade, a contratada encaminhará a contratante, juntamente com a carta-

consulta, as condições de manutenção da regularidade Fiscal, Trabalhista, Qualificação Técnica e 

demais documentos que julgar necessários quanto a Habilitação da contratada, principalmente nos 

casos de alteração contratual; 

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

em prazo inferior à 30 (trinta) dias da expiração do contrato, a contratada se reserva no direito de 

aceitar ou não a prorrogação, sem as devidas justificativas. 

 
13. DA POSSIBILIDADE DE ADITIVOS 

 

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

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

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

existentes. 

 
14. DO REAJUSTE CONTRATUAL (SERVIÇOS) 

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

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

de Preços de Mercado) acumulado nos últimos 12 (doze) meses, com o único fim de restabelecer o 

poder aquisitivo da moeda, com fundamento no artigo 40, inciso XI, artigo 55, inciso III, ambos da Lei 

8.666/93, e Lei 10.192/01. 

 

15. DA PLANILHA DE SERVIÇOS 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QTD UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR  TOTAL 
ESTIMADO 

01 

Serviço especializado de implantação do 
Prontuário Eletrônico do Cidadão, 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde 
(e-SUS APS PEC) em 05 UBS, assim como 
os aplicativos e-SUS AB Território e e-SUS 
Atividade Coletiva, incluindo capacitação 
dos profissionais de saúde por categorial 
profissional, adequação e configuração da 
rede local de computadores e 
disponibilização de equipamentos de 
informática, conforme este T.R. 

01 

IM
P

LA
N

TA
Ç

Ã
O

 

  

02 

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

01 

IM
P

LA
N

TA
Ç

Ã
O

 

  

03 

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

12 MENSAL   

04 
Licenciamento mensal de software 
modular para gerenciamento dos 
estabelecimentos administrativos (SMS) e 
atendimento da média-complexidade, 

12 MENSAL   



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

incluindo suporte técnico especializado 
presencial e por canais de chamados via 
telefone (fixo e móvel), sistema de web-
chat e aplicativos de mensagens, no 
horário das 07:30h às 18h, de segunda a 
sexta-feira; Disponibilização de Serviços 
mensais especializados de capacitação, 
educação continuada, faturamento de 
contas médicas, monitoramento e 
qualificação de indicadores.  

05 

Serviço especializado de assessoria e 
consultoria em gestão da Saúde Pública, 
incluindo orientação e análise estratégica 
dos Instrumentos de Gestão – Plano 
municipal de saúde, Programação anual 
de saúde, Pactuação de indicadores, 
Relatórios quadrimestrais e anual de 
gestão para o sistema DigiSUS.  

12 MENSAL   

Valor Global Estimado  

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 

 

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0._______/2021 
SESSÃO PÚBLICA: ----/----/2021, ÀS ----H----MIN (----) HORAS. 
LOCAL:  PREFEITURA MUNCIPAL DE BENEDITINOS / UF-PI 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

NOME DE FANTASIA:   

RAZÃO SOCIAL:   

CNPJ:   

INSC. EST.:  

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (    ) NÃO(    ) 

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  CIDADE:   

CEP: 64.0001-260 E-MAIL:   

TELEFONE: 3222-0098 FAX: 

CONTATO DA LICITANTE:   TELEFONE:   

BANCO DA LICITANTE:    CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:   

Nº DA AGÊNCIA:   

ITENS DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

1.        

TOTAL POR EXTENSO:   

A EMPRESA: ............................................ DECLARA QUE: 
1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS 
TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS 
COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS. 

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO 
DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO. 

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BENEDITINOS / UF-PI, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU. 

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO 
ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU 
DOCUMENTO SIMILAR, NA (ENDEREÇO): _______________________ TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, 
SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO 
REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE. 

LOCAL E DATA 
_____________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA e ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, 
SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM 
PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES 
  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 

 

 ANEXO III – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01._______/2021 
 
[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA 
NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], 
PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], DECLARA, SOB AS 
PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS 
TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS 
BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES 
LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER: 
 
(  ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A  360.______________ /,00 E ESTANDO 
APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM 
NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 
ALTERADA PELA LC 147/2014. 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A  360.______________ /,00 E IGUAL OU 
INFERIOR A  4.800.______________ /,00, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE 
INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

 ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, 
NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006; 
 

 A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA 
LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO 
DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.  

LOCAL E DATA 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR 
(NO CASO DE ME E EPP) 

CPF: XXX.XXX.XXX-XX 
CRC: ______________ 
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ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/____ 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº __/____ 
 
O MUNICÍPIO DE BENEDITINOS, ESTADO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, por meio 
..............., inscrita no CNPJ/MF ................, com sede na ...............,  bairro, Beneditinos - Estado do PIAUÍ, neste 
ato Representada pelo .............., o Sr. ......................., brasileiro(a), portador(a) do R.G nº .......... e inscrito(a) no 
CPF sob nº ..............., residente neste Município de Beneditinos-PI, neste ato denominado simplesmente 
ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ..../......, tudo 
em conformidade com o processo administrativo nº ..../......, nas cláusulas e condições constantes do 
instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da 
empresa .......................... CNPJ ..............., estabelecia na Rua/Av. .............. nº ...., Bairro ........., na cidade de 
......... – Estado de ............, CEP ..........., Fone/Fax ........., E-mail .............., neste ato representado pelo Sr(a) 
............, brasileiro(a) ............., .............., portador do RG. ......... SSP/.... e CPF/MF nº ................, atendendo as 
condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se 
as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 
demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
 
1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para Futuras Aquisições 
de ________________________, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº __/____, constituindo assim, em documento vinculativo e 
obrigacional às partes.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  
 
2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº __/____, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua 
transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS  
 
3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 
__/____ – Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo: 
 

Item Especificação Marca Unid Quant. 
Valor Registrado R$ 

Unitário Total 

       

 
3.2. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.  
 
3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão 
advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis 
alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o 
disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais 
prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 
da Lei nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA 
 
5.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, 
Termo de Referência – Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem 
que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os serviços deverão ser prestados em 
perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem 
devolvidos e exigidos sua substituição. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
 
6.1. Os pagamentos referente à prestação dos serviços objeto da presente Ata será efetuado nos termos do 
edital da licitação e anexos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 
7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo 
de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, de ocorr ncia de situação prevista na al nea “d” do inciso II do art  6  da Lei nº 
8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado. 
 
7.3. Mesmo comprovada a ocorr ncia de situação prevista na al nea “d” do inciso II do art  6  da Lei 8 666/93, o 
Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 
licitatório. 
 
7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) 
promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na al nea “d” do inciso II 
do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
 
7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
 
7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro 
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pela Prefeitura Municipal de Beneditinos para determinado item. 
 
7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor 
e aquele vigente no mercado à época do registro. 
 
7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, 
serão publicadas no Diário Oficial. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Beneditinos quando:  
 
8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;  
 
8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  
 
8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no 
mercado;  
 
8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 
87 da Lei 8.666/93;  
 
8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 
8.666/93;  
 
8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável;  
 
8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da 
legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;  
 
8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.  
 
8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 
8.4.1. Por razões de interesse público; ou  
 
8.4.2. A pedido do fornecedor. 
 
8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:  
 
8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente 
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;  
 
8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o 
pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.  
 
8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando 
motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula 
nona deste instrumento.  
 
8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, 
mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.  
 
8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada 
através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro 
dia subsequente ao da publicação.  
 
8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do 
prazo de sua vigência. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA  
 
9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:  
 
9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento 
equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;  
 
9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e 
seus anexos;  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e 
participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;  
 
9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, 
documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
 
9.1.5. Responsabilizar–se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 
seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;  
 
9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;  
 
9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por 
produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;  
 
9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de 
preços, para representa-la sempre que for necessário.  
 
9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas 
execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os 
esclarecimentos necessários.  
 
9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura. 
 
9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA  
 
10.1. A Prefeitura compromete-se a:  
 
10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive 
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, 
quando necessário, às dependências da Prefeitura;  
 
10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
contratuais;  
 
10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio 
da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;  
 
10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e 
interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;  
 
10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os praticados no mercado;  
 
10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas 
pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados; 
 
10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU 
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 
 
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que 
devidamente comprovada a vantagem. 
 
11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador 
da Ata, para que este, através da CCL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 
praticados, obedecida a ordem de classificação. 
 
11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação dos serviços, decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata 
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de 
órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 
9.488, de 2018); 
 
11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 
2018); 
 
11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 
do Decreto nº 7.892/2013; 
 
11.6.1. A Prefeitura Municipal de Beneditinos poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 
do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, 
quando solicitada pelo órgão não participante. 
 
11.7.  Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS  
 
12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia 
defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade 
com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos 
termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato 
ensejar.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que 
dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela 
licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.  
 
13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula 
Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital da 
Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão 
Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.  
 
13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 
8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal n° 7.892/2013.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  
 
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI.  
 
E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este 
instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito. 
 

Beneditinos-PI, .......... de ................... de 2021. 
 
 
 

______________________________                    ______________________________                 
                   XXXXXXXXXX                                            Rep. Legal 
              Órgão Gerenciador                                     Fornecedor 
 
 
  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 

 

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2021 

 
 

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

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

 

ITENS DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNID. 
VALOR R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

       

VALOR TOTAL:______  

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

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 
 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

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

 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE. 
 

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

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao 
Edital. 
 

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO. 
 
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
 
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo 
do Edital. 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do 
Edital. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO. 
 
12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 
78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  
 
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO. 
 
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do 
Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

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

 
 
 

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

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 

 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 

  


