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EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2019.007087 

 
PREÂMBULO 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE - GURUPI/TO, através 

de seu Gestor e Secretário Municipal, nomeado pelo Decreto Municipal nº 0392/2019, de 01/04/2019, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará a Licitação Pública na 

Modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo TÉCNICA e PREÇO, AMPLA CONCORRÊNCIA, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE. 

 
I - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Reger-se-á o procedimento licitatório em observância das exigências e condições estabelecidas no 
presente Edital e Anexos; obediência às legislações pertinentes, em especial da Lei Federal nº 8.666, de 
21.06.1993; da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006; da Lei Complementar nº 147, de 07.08.2014; da 
Lei Complementar nº 155/2016, de 27.10.2016, Decreto Federal nº 9.412/2018, Decreto nº 8.538/2015, 
observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 

 

Os procedimentos e o julgamento desta Tomada de Preços serão conduzidos pela Comissão 
Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto Municipal nº 1.221, de 16 de agosto de 2019, que 
realizará os trabalhos em Sessão Pública, referente ao credenciamento das licitantes, recebimentos dos 
envelopes contendo os documentos de habilitação, Propostas Técnica e Preço e demais atos pertinentes à 
realização do certame.  

 

II -  DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
 

DATA DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: DIA 17 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 
HORÁRIO: às 09:00 (nove horas) horário local. 
LOCAL:  Sala de Licitações instalada na BR 242, KM 405 (saída p/ Peixe-TO), Lt. 04, gleba 08, 4ª 

etapa, Bloco H, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 77410-970, Caixa Postal 410, 
Gurupi/TO. 

 

 

Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Gurupi 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 horário e local estabelecido neste Edital, desde que 
não haja comunicação da Presidente da CPL em contrário. 
   

III. DO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS 
III.1. O presente Edital e seus Anexos serão disponibilizados no site oficial da Prefeitura através do 

endereço eletrônico www.gurupi.to.gov.br.  
 

III.2. São partes integrantes deste Instrumento Convocatório os seguintes Anexos: 
 

 ANEXO I  - Termo de Referência; 

  ANEXO II - Modelo Carta de Credenciamento (fora dos envelopes); 

 ANEXO III - Minuta do Contrato; 

 ANEXO IV - Modelo de Declaração Atend. Disposto XXXIII Art. 7° CF (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO V - Modelo de Declaração Inexistência fatos Impeditivos (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO VI - Modelo de Declaração Enquadramento ME-EPP (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO VII - Modelo de Declaração Responsabilidade (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO VIII - Modelo de Termo de Renúncia;  

 ANEXO IX - Modelo de Apresentação de Proposta Preços (Envelope de Proposta); 

 ANEXO X - Modelo de Declaração Vínculo Empregatício (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO XI - Modelo de Indicação de Preposto (para o dia de assinatura do Contrato); 

 ANEXO XII - Comprovante de Retirada do Edital e Anexos (para ser enviado à CPL). 
 

IV. DOS ESCLARECIMENTOS AO ATO CONVOCATÓRIO 
IV.1. Os esclarecimentos complementares sobre o Edital e respectivos anexos poderão ser solicitados até 

o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para a abertura da licitação, mediante provocação 
por escrito dos interessados, permanecendo a Comissão Permanente de Licitação à disposição para 
esclarecê-las e prestar informações das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas na sala de 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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licitações instalada à BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Bloco H, 
parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, Gurupi/TO, Fone: (63) 3301-4308, e-mail: 
cpl@gurupi.to.gov.br.   

 

IV.2. Os pedidos de esclarecimentos somente serão respondidos se forem considerados pertinentes, a 
exclusivo critério pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. As respostas aos pedidos de 
esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail para a licitante requerente e divulgadas na internet 
no site da Prefeitura Municipal de Gurupi/TO, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.gurupi.to.gov.br/.  

 

IV.3. As eventuais dúvidas e demais informações poderão ser prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, no telefone (063) 3301-4308;   

 

IV.4. A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente implicará na 
tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas contidas neste Edital e no Processo foram 
consideradas suficientes para sua devida participação no certame. 

 
V. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

V.1. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo, para 
tanto, formalizar seu pedido até cinco dias úteis antes da data da abertura dos envelopes. 

 

V.2. A licitante poderá impugnar os termos editalícios desta Tomada de Preços quanto às falhas ou 
irregularidades que o viciarem, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 

 

V.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, a licitante que não 
o fizer no prazo estabelecido, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

V.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

V.5. A impugnação a este ato convocatório deverá ser dirigida à Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, protocolada no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h no Protocolo Geral da Prefeitura 

Municipal de Gurupi, sito na BR 242, Km 405 (saída para a cidade de Peixe), Prédio Central, 

Gurupi/TO, observando-se, obrigatoriamente, o seguinte:  

a) Estar redigida em petição escrita devidamente fundamentada e acompanhada da documentação 

pertinente, devidamente autenticada (ato constitutivo, estatuto ou contrato social com seus termos 

aditivos ou contrato social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no cartório 

de pessoas jurídicas, conforme o caso), e instruída com o número desta Tomada de Preço e do 

respectivo Processo Administrativo;  

b) Estar devidamente assinada pelo representante legal do licitante, com comprovação da aptidão do 

signatário que tem os poderes para tal, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento 

procuratório, se for o caso. 
 

V.6. Não será admitida a impugnação do edital por intermédio de e-mail e/ou fax. 
 

V.7. Caso seja acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame. 
 

1. DO OBJETO E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES  
1.1. Constitui objeto deste Edital a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

LOCAÇÃO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA 
DA SAÚDE. 

 

1.1.1. Deverão ser consideradas para a execução do objeto as especificações e informações técnicas 
constantes neste Edital e Anexos, bem como nas informações contidas no Processo Administrativo 
nº 2019.007087 

 

1.2. Das Descrições dos Serviços 
 

1.2.1. Desenvolvimento de Sistema informatizado de Gestão de Saúde com acesso através de 
navegadores de internet, com cadastro unificado e integrado dos servidores e serviços de saúde, 
prontuário eletrônico do paciente, com registros de todos os atendimentos sistematização das rotinas e 
processos de trabalho de todas as unidades de atendimento e sistematização da base para geração das 
informações exigidas pelos órgãos de financiamento, fiscalização e controle. O sistema a ser 
disponibilizado pode ser composto por módulos desde que atendam aos requisitos de funcionalidade 

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br
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solicitados, que façam parte do mesmo ambiente tecnológico e, que sejam desenvolvidos e (ou) 
mantidos pela própria proponente. Os módulos e serviços que deverão ser disponibilizados deverão 
atingir os seguintes resultados: 
 
1.2.2. Norteamento para o respaldo técnico na tomada de decisões da Secretaria da Saúde, tornando 

mais eficaz, para o planejamento de controle, atendimento, crescimento e desenvolvimento público;  
 

1.2.3. Consultoria especializada em saúde pública, buscando maximizar recursos e minimizar receitas, 
buscando qualidade, agilidade ao atendimento público de saúde para população de Gurupi-TO e 
municípios vizinhos com encaminhamento via PPI (Programação Pactuada Integrada);  

 
1.2.4. Gestão em atendimento, controle o acesso dos usuários nas unidades de Saúde; 
 
1.2.5. Gestão de medicamentos, Controle de Medicamentos, dispensação dos medicamentos;  
 
1.2.6. Acompanhamento da produção de todos os profissionais com produção para o fundo municipal 

de saúde, buscando com isso verificar o atendimento recebido pela população tanto em caráter 
qualitativo quanto quantitativo.  

 

1.3 Prestação de serviços de assessoria especializado em Saúde Pública 
1.3.1. Levantamento situacional com apresentação de diagnóstico via relatório e apresentação de 

soluções;  
  

1.3.2. Cadastro nacional de estabelecimento saúde – SCNES;  
 

1.3.3. Orçamentação dos procedimentos ambulatoriais especializados, para unidades de saúde;  
 

1.3.4. Desenvolvimento de uma Central de Regulação para controle de serviços prestados pelo 
município assim como por entes publicos, filantrópicos, e/ou privados, utilizando como parâmetro 
PPI (Programação Pactuada Integrada), portanto deve ser observadas as demais exigências contidas 
no item 6.2 do Termo de Referência - Anexo 1 –  deste Edital. 

 
1.4 Ferramentas de Informação para Gestão 
1.4.1. Sistema de Gerenciamento Ambulatorial que contempla Sistema de Portaria (Prontuário 

Eletrônico), Agendamento e Produção com acompanhamento mensal do fechamento SIA/SUS 
efetuado dentro do próprio município, portanto deve ser observadas as demais exigências contidas 
no item 6.3 do Termo de Referência - Anexo 1 –  deste Edital. 

 
1.5 Locais para Implantação do Sistema 
 

1.5.1. Relação de unidades para implantação do sistema: 
 

ITEM DEPARTAMENTO SISTEMA 

1 CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL - CAPS AD III - VIDA 
NOVA 

Recepção, RAAS (Registro das Ações 
Ambulatoriais de Saúde), Consultório 
Médico, Painel Eletrônico, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção. 

2 CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL DRº SANDRA 
NASCIMENTO OLIVEIRA PAIVA  

Recepção, Triagem, Consultório, Painel 
Eletrônico, Controle de Produção, Controle 
de Medicamentos. 

3 COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE 
DE GURUPI 

Sistema para Regulação Interno e pacientes 
Encaminhados e Recebidos. 

4 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
BELA VISTA 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 

5 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
CASEGO 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 
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6 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
JOAO MANOEL DOS SANTOS 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 

7 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
JOÃO DE QUEIROZ NETO  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 

8 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
ULISSES MOREIRA MILHOMENS  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

9 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
SÃO JOSE 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 

10 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
SEVILHA 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 

11 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
PRº MOISÉS MARTINS DA ROCHA  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 

12 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
NEY LUZ E SILVA  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 

13 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
FRANCISCO NOGUEIRA LIMA  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 

14 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
ROSENDO BARBOSA DE ARAÚJO  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

15 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
VILA NOVA 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 

16 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
WALDIR LINS 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 

17 UNIDADE DE SAÚDE MOVEL GURUPI e-SUS Controle de Produção, Farmácia, 
Controle de Medicamentos, Controle de 
Produção. 

18 UNIDADE DE SAÚDE VILA IRIS Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
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Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 

19 UPA DR MARCIA MUCKY Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Farmácia. 

20 GABINETE DA SECRETÁRIA Regulação, Sistema de Epidemiologia, 
Sistema Financeiro e Laboratório Municipal, 
Mapa Eletrônico Coordenação PSF e 
Epidemiologia. 

21 POSTO DE SAÚDE TREVO DO 
TOCANTINS 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 

22 CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLOGICAS CEO 

Recepção, Consultório, Painel Eletrônico, 
Controle de Produção, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Importação do Cartão-Sus. 

23 NASF- NÚCLEO AMPLIADO DA 
SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO 
BÁSICA  

Relatórios, cadastros, pesquisas de CID e 
procedimentos, Produção de atendimento 
individual coletiva e procedimentos. 

24 LABORATÓRIO POLICLINICA  Recepção, Painel Eletrônico, Controle de 
Produção, Sistema Financeiro, Sistema de 
Laboratório, Controle de Medicamentos, 
Importação do Cartão-Sus. 

25 ALMOXARIFADO Controle de Medicamentos, Controle de 
Produção, Sistema Financeiro. 

26 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 
(TFD) 

Sistema para Regulação Interno e pacientes 
Encaminhados e Recebidos, Painel 
Eletrônico, Controle de Produção, 
Importação do Cartão Sus. 

27 FARMACIA CENTRAL  Recepção, Painel Eletrônico, Importação do 
Cartão-Sus. 

28 CCZ (CONTROLE VETORIAL 
ZOONOZES) 

Recepção, Triagem, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Importação do Cartão-Sus, 
Sistema Laboratorial. 

29 CCZ (CONTROLE VETORIAL 
DENGUE) 

Recepção, Triagem, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico para Coordenação da 
Vigilância Epidemiológica, e-SUS, Controle 
de Medicamentos, Importação do Cartão-Sus, 
Sistema de Epidemiologia com 
Monitoramento da Dengue. 

30 CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS - CPD 

Importação do Cartão-Sus, e-SUS, Controle 
de Medicamentos, PPI, FPO, SCNES, 
SIGTAP, SIAB 

31 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

Controle de Produção, Mapa Eletrônico, e-
SUS, Controle de Medicamentos, Importação 
do Cartão-Sus, Sistema de Vigilância 
Sanitária. 

32 COORDENADORIA DA SAÚDE DA 
FAMÍLIA (PACS PSF) 

Controle de Produção, Mapa Eletrônico, e-
SUS, Controle de Medicamentos, Importação 
do Cartão-Sus, Sistema de Epidemiologia 
com Monitoramento da Dengue, SIAB, 
SCNES, PPI. 

33 COORDENADORIA DE SAÚDE DA 
MULHER 

Controle de Produção, Mapa Eletrônico, e-
SUS, Controle de Medicamentos, Importação 
do Cartão-Sus. 
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34 DIRETORIA DE SAÚDE PÚBLICA Controle de Produção, Mapa Eletrônico, e-
SUS, Controle de Medicamentos, Importação 
do Cartão-SUS, Sistema de Epidemiologia 
com Monitoramento da Dengue, SIAB, 
SCNES,PPI, FPO, SIGTAB. 

35 SALA DE VACINA e-SUS, Controle de Medicamentos, Controle 
de Produção, Mapa Eletrônico, Sistema 
Laboratório, Vacinação Crianças e Adultos, 
Farmácia. 

 
1.6. Do Prazo de Início da Execução do Serviço 

1.6.1. A implantação do sistema deverá ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data 
da assinatura do contrato, mediante a emissão da Ordem de Implantação do Sistema.  

   

1.6.2. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus 
deveres e responsabilidades relativos à execução dos serviços, deverá comunicar e justificar o fato 
por escrito para que o Contratante tome as providências cabíveis. 

 

1.6.3. A Contratante se reserva o direito de contratar a execução dos serviços com outra empresa, desde 
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à 
Contratada de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

 
2. DO VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO 
  

2.1. O valor estimado da prestação de serviços do objeto a ser licitado para o período de 12 (doze) meses, 
é de R$ 137.800,00 (cento e trinta e sete mil e oitocentos reais). 

 

2.2. Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará todos os custos diretos e indiretos, inclusive 
os resultados da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das 
legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a qual sujeita. 

 
2.3. Os quantitativos e valores indicados correspondem à média dos praticados no mercado e foram 

apurados para o efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando às concorrentes, 
que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, 
desde que atendidos os fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos neste Ato 
Convocatório. 

 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

3.1. As despesas decorrentes do objeto desta Contratação correrá à conta dos recursos específicos 
consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, conforme a 
seguir: 
Ação: NASF – NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2119 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 

 
Ação: TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.301.1042.2125  

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
  

Ação: CENTRO DE CONTROLE ZOONOSES - BLVIG 
Dotação: 07.0709.10.304.1045.2149 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
  

Ação: SAMU - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2142 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 

Ação: CAPS-ADIII-CENTRO AT PSICOSS - BLMAC 
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Dotação: 07.0709.10.302.1043.2308 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 
Ação: CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2146 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 
Ação: UPA – UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2144 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 
Ação: CAPS – CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2143 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 

Ação: SAUDE DA MULHER - BLATB 
Dotação: 07.0709.10.301.1042.2136 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 

 

Ação: BLMAC – MANUTENCAO DA POLICLINICA 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2147 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 

Ação: APOIO ADMINISTRATIVO 

Dotação: 07.0709.10.122.1040.2114 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4000 
  

Ação: UNIDADE BASICA SAUDE – PSF - BLATB 

Dotação: 07.0709.10.301.1042.2132 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 

3.2. A Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde se reserva o direito de, a seu juízo, 
utilizar ou não a totalidade dos recursos previstos. 

 

4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, 
regularmente instaladas no País, inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 
Gurupi - TO, cujo Certificado de Registro Cadastral - CRC esteja em vigor ou, ainda, licitantes não 

cadastrados, que satisfaçam às exigências concernentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal e 
trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, em conformidade com o 
prescrito no presente Edital. 

4.2.  Não será admitida a participação nesta licitação: 
a) De consórcios ou grupos de firmas;  
b) De pessoa jurídica concordatária, em processo de recuperação judicial ou falimentar;  
c) De pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, 

consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio tenham vínculo laboral com o Município; 
d) De empresa declarada inidônea, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual ou 

municipal, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  
e) De empresa suspensa do direito de licitar e contratar com Administração Pública nos termos da lei 

vigente;  
f) Empresas estrangeiras sem representação legal no país; 
g) De empresas que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9° inc. I; II e III da Lei nº 8.666/1993; 

 

4.2.1. A observação das vedações do subitem anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, 
pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
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4.2.2. Fica vedado a formação de consórcio, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.666/93, pois a vedação não 
tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais, por conseguinte, não ocasionará 
qualquer prejuízo à competitividade do certame; especialmente, porque o objeto da contratação não 
envolve questões de alta complexidade, múltiplas especialidades ou grande vulto econômico os 
quais, por consequência, teriam o condão de afastar a possibilidade de participação isolada dos 
interessados. 

     
4.3. A participação das licitantes implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas 

nesta Tomada de Preço, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria, e todas as 
condições gerais e peculiaridades da execução do objeto licitado, sendo vedado invocar, 
posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. 

 

4.3.1. A participação na licitação, entendida a mesma como entrega dos envelopes, sem a objeção 
manifestada na forma e prazo legais, implica na aceitação integral e irretratável de todas as 

condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, obrigando as licitantes à observância dos 
regulamentos administrativos e às regras gerais ou especiais pertinentes e aplicáveis. 

 

4.3.2.  A simples participação neste certame implica: 
a) Na plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
b) Que os preços apresentados abrangem todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação já 

expostos neste Edital, bem como os descontos porventura concedidos; 
c) No conhecimento das condições e dificuldades para a realização dos serviços objeto deste certame; 
d) Que a licitante vencedora se compromete a iniciar a execução dos serviços, imediatamente após a 

ciência na Ordem de Implantação do Sistema a ser expedida pela Contratante; 
e) Que a licitante contratada se compromete a executar os serviços, objeto desta licitação, no prazo 

estabelecido; 
f) Que o prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) dias, contados da data estipulada para 

abertura da proposta, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta. 
 

4.4. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros, modelo dos 
documentos, exigências, leis, decretos, normas, especificações e outras referências citadas neste 
Edital e seus Anexos. 

 

4.5. Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para a apresentação dos 
documentos e propostas serão consideradas de responsabilidade exclusiva da licitante. 

 

4.6. Será admitida a participação de licitantes que enviarem seus Envelopes contendo os Documentos de 
Habilitação e Propostas via Correios ou outro meio de transporte desde que sejam recebidos pela 
CPL em tempo hábil da realização do Certame, na forma prevista neste Edital e cumpram 
integralmente as exigências nele contidas. 

 

4.6.1.  A Comissão de Licitação não se responsabilizará por envelopes de Documentação de Habilitação 
e Propostas Técnicas e de Preços endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local 
diverso do local de realização deste certame, ou que por outro motivo alheio a esta Comissão, não 
cheguem tempestivamente para serem reconhecidos.  

 

4.7. A Comissão de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) 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);  

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.  
 

4.7.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, podendo também ser 
realizada em nome/CPF de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 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. 

 

 5. DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC 
5.1. O Certificado de Registro Cadastral que trata o item 4.1 será providenciado junto à Comissão 

Permanente de Licitação até o 3° (terceiro) dia anterior à data de recebimento das propostas.  
 

5.2. As interessadas em inscrever-se para emissão do CRC deverão entregar os documentos na sala da 
Comissão Permanente de Licitação em dia de expediente das 08:00h as 12:00h e das 14:00h às 17:00h.  
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5.3. Os documentos necessários para emissão do CRC são os elencados, no que couber, no item 8.4 deste 
Edital. 

   

5.4. A falta do referido Cadastro não impede a participação da Licitante interessada, desde que 
apresente os documentos de habilitação na forma disposta no item 8 deste Edital. 

 

6.  DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
E DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇOS 

6.1. Os Documentos necessários à Habilitação e às Propostas exigidos no presente Edital deverão ser 
entregues em 03 (três) envelopes distintos e hermeticamente lacrados, de preferência 
personalizados pela empresa licitante, contendo na parte externa, no mínimo as seguintes 
informações: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que não 
cause dúvida quanto a seu conteúdo ou não prejudique o andamento do processo, não será motivo 
para exclusão do procedimento licitatório. 

 

6.3. Para agilização dos trabalhos solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 
endereço completo, e-mail e os números do fax e telefone. 

 

6.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos Documentos de Habilitação e Propostas fora do prazo 
estabelecido nesta Tomada de Preços. 

 

7.  DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE 
7.1. No local, data e horário fixados no preâmbulo deste Edital, a Comissão Permanente de Licitação, em 

sessão pública, receberá simultaneamente, os documentos necessários para realização do 
Credenciamento do Representante da licitante (fora de envelope), e os envelopes contendo 
respectivamente os Documentos de Habilitação, a Proposta Técnica e a Proposta de Preços, 
devidamente lacrados, os quais serão rubricados pela CPL juntamente com os representantes 
credenciados. 

 
 

7.2. As licitantes participantes do certame através de representantes, deverão credenciá-lo perante a 
CPL, sendo obrigatória a comprovação da outorga dos poderes para tal representação no certame 
por quem de direito. 

7.3. A pessoa que pretende se credenciar para representar a licitante no certame e praticar todo e 
qualquer ato previsto ou referente ao processamento da licitação, inclusive e especialmente, desistir 
do direito de recurso deverá apresentar-se munida de documento de identidade oficial que 
contenha foto capaz de identificar o portador de tal documento. 

 
7.4. Considera-se como representante da licitante no certame a pessoa habilitada por ela mediante 

estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, Carta de 
Credenciamento, e outro documento legal equivalente, em via original ou autenticada em cartório, 
conforme o caso, devendo ser observados os seguintes itens: 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 
ENVELOPE “A”  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ............................................. 
CGC/CNPJ: ....................................................................................... 
ENDEREÇO: .................................................................................... 
TELEFONE: ...................................................................................... 

E-MAIL: ............................................................................................ 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 
ENVELOPE “C”  

PROPOSTA DE PREÇO 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ............................................ 
CGC/CNPJ: ...................................................................................... 
ENDEREÇO: .................................................................................. 
TELEFONE: ..................................................................................... 
E-MAIL: ....................................................................................... 
...... 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 
ENVELOPE “B”  

PROPOSTA TÉCNICA 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ............................................ 
CGC/CNPJ: ...................................................................................... 
ENDEREÇO: ................................................................................... 
TELEFONE: ..................................................................................... 
E-MAIL: ............................................................................................ 
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7.5. Se Representante Credenciado: 
7.5.1. Tratando-se de Representante Credenciado, este deverá apresentar a Carta de Credenciamento, 

com firma reconhecida do signatário, a qual deve ser firmada pelo representante legal da empresa e 
estar devidamente acompanhada do Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de 
Registro Comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o Ato 
Constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas que, por sua vez, deverá 
comprovar, obrigatoriamente, haver capacidade por parte do titular para a delegação ou outorga de 
poderes ao representante a ser credenciado.  

 

7.5.2. A Carta de Credenciamento do representante da licitante deverá ser elaborada observando-se o 

modelo do Anexo II deste Edital, apresentada em via original, preferencialmente em papel 
timbrado/personalizado da empresa (se tiver). 

 

7.6. Se Representante legal (Proprietário, Sócio-Gerente, Dirigente ou Administrador da Empresa): 
7.6.1. Tratando-se de Representante Legal (Proprietário, Sócio-Gerente, Dirigente ou Administrador 

da empresa), deverá apresentar Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de Registro 
Comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o Ato Constitutivo 
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos os poderes 
para administrar/representar a empresa, bem como, exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura.  

 

7.6.2. Tratando-se de Diretor da empresa, deverá também apresentar a comprovação da qualidade de 
Diretor, nomeado ou contratado, por meio de documento hábil em via original ou autenticada em 
cartório, consignando poderes para assinar em nome da empresa.  

 

7.6.3. Tratando-se de Administrador da empresa deverá também apresentar a comprovação da sua 
eleição, em se tratando de sociedades por ações, ou a qualidade de Administrador, por meio de 
documento hábil em via original ou autenticada em cartório, consignando poderes para assinar em 
nome da empresa. 

 

7.7. Se Procurador: 
7.7.1.  Tratando-se de Procurador, deverá apresentar Instrumento de Procuração Pública ou Particular 

com firma reconhecida do signatário, do qual constem poderes específicos para representar a 
licitante em licitações públicas, tomar as decisões que julgar necessárias, durante o procedimento da 
habilitação e abertura de propostas, praticar todo e qualquer ato previsto ou referente ao 
processamento da licitação, inclusive e especialmente de interpor recursos e desistir do direito de sua 
interposição.  

 

7.7.2. A procuração deve ser firmada pelo representante legal da empresa e estar devidamente 
acompanhada do Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de Registro Comercial, 
registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o Ato Constitutivo registrado no 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas que, por sua vez, deverá comprovar, 
obrigatoriamente, haver capacidade por parte do titular para a delegação ou outorga de poderes ao 
procurador.  

 
 

7.8. Caso o representante da empresa licitante não apresente os documentos de credenciamento de 
acordo com as condições previstas neste Edital, seus envelopes serão recebidos pela Comissão 
Permanente de Licitação, entretanto, não será reconhecida qualquer impugnação, recurso ou 
observação em ata, por parte do portador dos envelopes, durante a reunião ou curso do Processo 
Licitatório, visto que ficará impedido de se manifestar em nome da respectiva interessada em virtude 
de não estar credenciado. 

 
 

7.9. Cada pessoa credenciada poderá representar apenas uma licitante e o representante credenciado da 
licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação. 

 
7.10. O credenciamento do representante da licitante junto à Comissão Permanente de Licitação implica 

a presunção de sua capacidade e responsabilidade legal pelos atos praticados e documentos 
apresentados. 

 

7.11. O representante credenciado poderá ser substituído a qualquer momento, desde que tal 
substituição seja devidamente justificada mediante comunicação escrita da licitante, em tempo hábil, 
apresentando novo representante, nos mesmos termos e exigências já evidenciados neste capítulo, 
devendo tal substituição ser aceita pela Comissão Permanente de Licitação. 
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7.12. Os documentos elencados nestes itens deverão ser entregues em cópias autenticadas em cartório ou 
mediante a apresentação das respectivas vias originais, para fins de autenticação por membro da 
CPL no ato da sessão. 

 

7.13. Caso o Ato Constitutivo, o Estatuto Social ou Contrato Social determinem que mais de uma pessoa 
representem, administrem ou assinem em conjunto documentos de assuntos de interesse da 
empresa, entender-se-á que assim deverá ser quanto às assinaturas da procuração (pública ou 
particular) ou a Carta de Credenciamento (Anexo II), sendo que, a falta de qualquer uma delas 
invalida o documento de credenciamento para os fins de participação nesta Tomada de Preços, 
acarretando no não credenciamento do representante. 

 
7.14. Caso o representante da empresa seja o proprietário ou sócio–gerente e não estiver portando em 

mãos o Ato Constitutivo, o Estatuto Social ou Contrato Social, a CPL poderá diligenciar junto ao 
envelope de habilitação, com a finalidade precípua de promover apenas a confirmação dos poderes 
necessários para o exercício da representação e credenciamento, sendo, obviamente, proibida 
qualquer conferência antecipada de quaisquer dos demais documentos de habilitação, hipótese em 
que concluída a diligência o envelope de habilitação deverá ser novamente lacrado. 

 
7.15. Do Reconhecimento de Firma  
7.15.1. Se o reconhecimento de firma for da pessoa física, o instrumento/documento deve estar 

acompanhado do Ato Constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a 
legitimidade do outorgante. 

 

7.15.2. Se o reconhecimento de firma for da pessoa jurídica (empresa licitante), fica dispensada a 
apresentação do Ato Constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade 
do signatário.  

 

7.15.3. O representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome de 
pessoa física ou jurídica (empresa licitante) atualizado, pois, caso o outorgante não faça mais parte 
da sociedade, a empresa será inabilitada na fase de “Habilitação”.  

 

7.15.4. Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa administrem/assinem 
em conjunto documentos de assuntos de interesse da empresa, entender-se-á que assim deverá ser 
quanto às assinaturas da procuração (pública ou particular) ou a Carta de Credenciamento (Anexo 
II), sendo que, a falta de qualquer uma delas invalida o documento de credenciamento para os fins 
de participação nesta Tomada de Preços, acarretando no não credenciamento do representante.  

 
8. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

8.1. Para a habilitação, os interessados deverão apresentar uma via de cada um dos documentos 
relacionados nos itens seguintes dentro do Envelope “A” - Documentos de Habilitação, na ordem 

sequencial em que é elencada neste Edital; numerados, folha por folha, em ordem crescente; 
apresentados em original ou cópia autenticada ou cópia acompanhada da original para conferência e 
autenticação pela CPL. 

   

8.1.1. A falta de numeração dos documentos não inabilitará o licitante, mas firmará a presunção de que 
documentos faltantes não foram apresentados. 

 

8.1.2. Os documentos elencados neste item que forem apresentados em cópia deverão estar 
preferencialmente, autenticados em cartório ou mediante publicação em imprensa oficial, podendo 
ser apresentados, conforme o caso, acompanhados das respectivas vias originais para fins de 
autenticação por membro da CPL no ato da sessão. 

 

8.1.3. Somente serão aceitas cópias de documentos, mesmo autenticadas, que estejam legíveis. Não 
sendo aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas e assinaturas. 

 
8.1.4. Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes, quanto aos 

documentos mencionados neste Capítulo. 
 

8.2. As Certidões/Documentos impressas via internet serão considerados originais e poderão ter sua 
autenticidade aferida pela Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços/páginas 
eletrônicas dos órgãos emissores.  

   

8.2.1. Quanto à autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico a CPL poderá efetuar 
pesquisa por meio de consulta ao respectivo site oficial. 
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8.2.2. A verificação será certificada pela CPL e serão anexados aos autos os documentos passíveis de 
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada, conforme o caso.  

 

8.2.3. Para efeito de regularidade, constatando-se divergência entre o documento apresentado e o 
disponível no endereço eletrônico do órgão emissor, prevalecerá o constante deste último, ainda que 
emitido posteriormente ao primeiro.  

 

8.2.4. A CPL não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento 
da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a licitante poderá ser inabilitada. 

 

8.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a exata compreensão e comprovação de sua habilitação. 

 

8.3.1. A CPL poderá sanar eventuais falhas ou omissões formais que não alterem a substância dos 
documentos e das propostas, ou sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado 
na ata da sessão acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e 
habilitação, podendo ser verificado por meio eletrônico hábil de informações, sendo juntado à ata da 
sessão, se necessário e conforme o caso. 

 

8.4. Os documentos relacionados nos subitens 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5 e 8.5.6 (Habilitação Jurídica) e 8.6.1, 

8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6 e 8.6.7 (Regularidade Fiscal e Trabalhista) deste instrumento, poderão ser 
substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela Comissão Permanente de 
Licitação, em vigor na data da entrega dos envelopes e realização do certame. 

 

8.4.1. Os documentos constantes do CRC que estiverem com sua vigência expirada quando da realização 
do certame, não serão reconhecidos pela Comissão, e deverão ser apresentados devidamente 
atualizados, conforme exige este Edital. 

 

8.5. Da Habilitação Jurídica 
A habilitação jurídica será comprovada pelos seguintes documentos: 

   

8.5.1. Certificado do Registro Cadastral – CRC devidamente atualizado (se houver, conforme item 5.1); 
   

8.5.2. Cópia autenticada de Documento de Identidade com foto e do CPF, dos proprietários e/ou sócios 
e/ou responsáveis legais da empresa, conforme Contrato Social da empresa; 

 

8.5.3. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 
 

8.5.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores registro comercial, no caso de empresa individual;  

 

8.5.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício;  

 

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

 

8.5.7. Os documentos neste capítulo elencados não precisam ser apresentados dentro do envelope de 
habilitação caso tenham sido apresentados no ato de credenciamento.  

 

8.6. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista 

A habilitação quanto à regularidade fiscal e trabalhista será exteriorizada pelos seguintes 
documentos: 
 

8.6.1. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 
de outubro de 2014, ou outra equivalente na forma da Lei; 

 

8.6.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; 
 

8.6.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal do 
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 

 

8.6.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente válida, 
emitida pela Caixa Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o FGTS; 
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8.6.5. Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de inscrição 
no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  

 

8.6.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

 

8.6.7. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidão, 
de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011, ou outra que tenha a mesma comprovação na forma 
da lei. 

 

8.6.8 Dos Benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006 

8.6.8.1. Caso a licitante seja Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP, Microempreendedor 
Individual-MEI ou outra da categoria, para fazer jus aos benefícios da LC nº 123/2006, deverá 
apresentar: 

a) CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 
103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU 
de 22/05/2007) ou Declaração de Enquadramento validada pela Junta Comercial, ambas 
EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NOS ÚTIMOS 60(SESSENTA DIAS) antes da 
abertura do certame caso não conste data da validade; ou Documento que comprove 
enquadramento no Simples Nacional; 

b) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO emitida pela Empresa de acordo com sua categoria 

(conforme modelo constante do Anexo VI). 
 

8.6.8.2. Caso a licitante se apresente na condição de Microempreendedor Individual-MEI, será 
observado o disposto no art. 3º, inciso IX da Resolução nº016, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê 
para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de empresas e 
Negócios – REDESIM, devendo ser apresentados com fins de comprovação: 

a) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO emitida pela Empresa de acordo com sua categoria, 
podendo ser observado o modelo constante no Anexo VI deste Edital; 

b) CERTIFICADO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI. Deverá ser 
EXPEDIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE NOS ÚTIMOS 60 (SESSENTA DIAS) antes da 
abertura do certame caso não conste data da validade. 

 

8.6.8.3. O não atendimento do disposto nos subitens 8.6.8.1 e 8.6.8.2, implicará renuncia ao direito de 
fruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, nesta licitação. 

 

8.6.8.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim definidas no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014 e Lei 
Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, bem como a licitante enquadrada como Micro 
Empreendedor Individual-MEI, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 
43, caput da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 
2016). 

 

8.6.8.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, quando requerido 
pelo licitante, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, exceto nos casos de 
urgência na contratação ou de prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado no 
processo (art. 43, §1 º da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 155, de 
27 de outubro de 2016). 

 

8.6.8.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 
21.06.1993, sendo facultado à Administração Municipal, através de Autoridade competente, convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a 
licitação (art. 43, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 155, de 
27 de outubro de 2016). 

 

8.6.8.5. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 
123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o 
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somatório dos valores recebidos pela ME/EPP/MEI, no exercício anterior, extrapola o limite previsto 
no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo 
diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

 

8.6.8.5.1. Para a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a consulta também abrangerá o exercício 
corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês 
anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do 
percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 
123, de 2006. 

 

 8.6.8.6. A participação em licitação na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sem 
que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a 
exclusão do regime de tratamento diferenciado. 

   

8.6.8.7. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, 
caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em 
outras figuras penais e da sanção administrativa prevista neste Edital. 

 

8.7. Da Qualificação Técnica 

A habilitação quanto à qualificação técnica deverá ser demonstrada pelos seguintes documentos: 
   
8.7.1. A licitante deverá apresentar como documento de Qualificação Técnica Atestado ou Declaração de 

Capacidade Técnica, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado 
da emitente, comprovando que a empresa executou e/ou está executando de maneira satisfatória 
serviços compatíveis, pertinentes e similares ao objeto da presente licitação, qual seja, locação de 

sistema e serviços de informática na área de gestão pública da saúde. 
  
8.7.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser necessariamente emitidos em nome da empresa proponente, em 

papel timbrado, e deverão conter a identificação do órgão da Administração Pública ou empresa 
emitente, a identificação do contrato extinto ou vigente de prestação de serviços, a discriminação dos 
serviços executados, do prazo de execução e dos quantitativos empregados.  

   
8.7.3. O(s) atestado(s) ou certidão (ões) que não atender (em) as características citadas nas condições 

acima, não será(ão) considerado(s) pela Comissão, ficando esclarecido que o não atendimento de tais 
requisitos implicará na inabilitação da empresa licitante por falta de elementos imprescindíveis ao 
julgamento da capacidade técnica. 

 
8.7.4. O atestado de capacidade técnica poderá ser objeto de diligência, a exclusivo critério da Comissão 

Permanente de Licitação, para verificação de autenticidade de seu conteúdo.  
 

8.7.5. Caso seja solicitado, o licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, disponibilizando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 
em que foram prestados os serviços, além de telefone de contato do emissor e outros dados. 

 
8.8. Da Qualificação Econômico-Financeira 

A habilitação quanto à qualificação econômico/financeira deverá ser comprovada pelos seguintes 
documentos: 

 
8.8.1. Certidão Negativa de Distribuição de Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial, 

na forma da Lei nº 11.101/05, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou pela 
internet, com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes, quando não 
constar em seu corpo a validade. 

 

8.8.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração 

do Resultado do Exercício), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado a mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 

 
8.8.2.1. Caso a empresa seja constituída no corrente exercício, deverá ser apresentado o balanço de 

abertura; 
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8.8.3. Quando se tratar das empresas individuais ou das sociedades por cotas de responsabilidade 
limitada, a Administração se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário, onde o 
balanço fiscal foi transcrito, para efeito da extração dos parâmetros para o julgamento, e verificação 
dos valores apresentados e calculados pelas licitantes. 

 

8.8.4. Apresentar declaração com seguintes índices demonstrativos, devidamente calculados e 

assinados pelo contador da empresa (nome e o número do registro no CRC), e pelo responsável 

legal da licitante, cujos elementos serão retirados do Balanço Patrimonial exigido pelo subitem 8.8.2;  
 
8.8.4.1. Índice de Liquidez Corrente cujo valor apurado não poderá ser igual ou inferior a 1 (um), obtida 

pela fórmula:  ILC = AC / PC 
 

8.8.4.2. Índice de Liquidez Geral cujo valor apurado não poderá ser igual ou inferior a 1 (um), obtida 
pela fórmula:  ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 

 

8.8.4.3. Índice de Solvência Geral cujo valor apurado não poderá ser igual ou inferior a 1 (um), obtida 
pela fórmula: ISG = AT / (PC+ELP). 

 

8.8.4.4. Os elementos contábeis contidos nas fórmulas dos subitens 8.8.4.1 a 8.8.4.3 são os a seguir 
identificados: 
ILC = Índice de Liquidez Corrente; 
ILG = Índice de Liquidez Geral; 
ISG = Índice de Solvência Geral; 
AC = Ativo Circulante; 
RLP = Realizável em Longo Prazo; 
AT = Ativo Total; 
PC = Passivo Circulante; 
ELP = Exigível em Longo Prazo. 
 

8.8.4.5. Os índices contábeis previstos nos itens 8.8.4.1, 8.8.4.2 e 8.8.4.3 são aqueles usualmente 
praticados, conforme estabelece o §5º, do art. 31 da Lei nº 8.666/93, provenientes da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA MARE-GM Nº 05, DE 21 DE JULHO DE 1995.  

 

8.8.5. Comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo não inferior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação (artigo 31, parágrafo 2º e 3º da Lei nº 8.666/93), a qual será 
exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado inferior a 1,0 (um) no Índice de 
Liquidez Corrente (ILC) ou Índice de Liquidez Geral (ILG). 

 

8.9.  Das Demais Declarações  
8.9.1. A Comissão Permanente de Licitação verificará, ainda, juntamente com os documentos acima 

elencados dentro do envelope de Documentação, sob pena de inabilitação das licitantes os seguintes 
documentos: 

 

a) Declaração expressa da licitante da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 
bem como, de não ter recebido da Administração Municipal ou de qualquer outra entidade da 
Administração direta ou indireta de âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA de participação em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, 
assim como não ter recebido declaração da INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a 
Administração Federal, Estadual e Municipal, observando-se o modelo do Anexo V deste Edital; 

b) Declaração expressa da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inciso XXXIII do Art. 7o da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), observando-se o modelo 
do Anexo IV deste Edital. 

c) Declaração expressa da licitante de que seu pessoal não possui Vínculo Empregatício com o 
Município (ANEXO X). 
 

9. DOS CRITÉRIOS DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DEMAIS 
PROCEDIMENTOS 

9.1. Após o credenciamento do(s) representante(s) serão abertos primeiramente os envelopes contendo a 
documentação de habilitação, sendo efetuada a consulta e verificação quanto à situação das licitantes 
na forma exigida neste Edital.  

9.2. Os envelopes terão seus lacres rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e 
pelos representantes credenciados das licitantes presentes à sessão, bem como todos os documentos 
apresentados. 
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9.3. A ausência ou a apresentação da documentação de habilitação em desacordo com o previsto neste 
Edital, ou a verificação de irregularidade nas consultas aos sites dos órgãos emissores, conforme o 
caso, poderá inabilitar a licitante, impossibilitando a abertura dos envelopes de Propostas da 
respectiva licitante. 

 

9.4. Serão inabilitados os licitantes cuja documentação estiver em desacordo com as condições e 
especificações deste edital e/ou da Lei Federal nº 8.666/93 e respectivas atualizações. Não sendo 
causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a 
idoneidade/legitimidade do documento ou não impeça seu entendimento. 

 

9.5. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

 

9.6. A CPL poderá consultar os sistemas de registros de sanções (SICAF, Lista de Inidôneos do TCU, 
CNJ e CEIS), visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a impedida de 
participar deste certame. 

 
9.7. Quanto à análise e julgamento dos documentos a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu 

critério, solicitar assessoria da Comissão Especial designada para analisar a proposta técnica deste 
certame, como também profissionais especializados. 

 
9.8. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
9.9. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas não caberão desclassificá-las 

por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes só conhecidos após o 
resultado do julgamento. 

 
9.10. Considera-se vencida a fase de habilitação: 
a) Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito (Conforme Modelo no Anexo VIII) 

de todas as licitantes ao direito de interposição de recurso, nos termos do art. 43, III e art. 109, § 1º da 
Lei Federal nº 8.666/93; ou  

b) Após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou  
c) Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 
 

9.11. Os documentos das licitantes consideradas inabilitadas permanecerão apensados aos autos. 
 
9.12. O resultado da HABILITAÇÃO será lavrado em ata circunstanciada e comunicado às licitantes 

após o encerramento dessa primeira fase dos trabalhos, no site: www.gurupi.to.gov.br; 
    
9.12.1. Havendo renúncia expressa de todas as licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da 

HABILITAÇÃO, os envelopes de PROPOSTA TÉCNICA das licitantes habilitadas poderão ser 
abertos imediatamente depois de encerrados os procedimentos relativos àquela fase; caso contrário, a 
CPL, sendo possível, designará de imediato uma nova data intimando a todos os presentes e, não 
sendo possível, convocará oportunamente as licitantes presentes para comparecerem a uma nova 
sessão, observado o artigo 109 da Lei 8.666/93. 

 
9.13. Após a abertura dos envelopes contendo a PROPOSTA TÉCNICA, a Comissão Permanente de 

Licitação encaminhará o processo para a COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL, a qual promoverá a 
análise das propostas técnicas, com a avaliação dos critérios definidos no Termo de Referência 

(Anexo I) e elaboração do relatório, que poderá ser feito no mesmo dia, caso a Comissão Técnica 
julgue ser possível. 

   

9.13.1. Intimados os interessados na forma da Lei e havendo renúncia expressa de todos os 
participantes ao direito recursal, concordando com o relatório apresentado, os envelopes 
PROPOSTA COMERCIAL poderão ser abertos imediatamente.  

 

9.13.2. Caso não seja Possível a abertura dos envelopes contendo as Propostas Comerciais, logo após a 
divulgação do resultado das Propostas Técnicas, mediante a renúncia aos recursos, a Comissão 
Permanente de Licitação marcará nova data para a abertura dos envelopes PROPOSTA 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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COMERCIAL das licitantes classificadas na fase anterior, somente depois de escoado o prazo legal, 
sem que tenha havido a interposição dos recursos, ou após o julgamento dos mesmos. 

 

9.14. Os envelopes de PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL das licitantes 
desclassificadas serão devolvidos, devidamente lacrados, aos respectivos proponentes, desde que 
tenham decorrido os prazos recursais relativos às respectivas fases e não tenha havido recursos, ou 
após a denegação destes. 

 
9.15. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase dos trabalhos, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer e/ou a complementar a instrução do processo, não sendo aceita a 
inclusão posterior de quaisquer documentos. 

 
9.16. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão poderá dar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de 
outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação, respectivamente. Neste 
caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data de abertura das mesmas. 

 

9.17. Toda a documentação solicitada neste Edital poderá ser apresentada em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, antecipadamente, por tabelião de notas ou por servidor da Comissão 
Permanente de Licitação (mediante apresentação do original), ou por publicação em órgão de 
imprensa oficial. O documento emitido via Internet poderão ser verificados pela Administração 
quanto a sua autenticidade e validade mediante pesquisa nas respectivas páginas;  

 
9.18. Considerar-se-ão tão somente aquelas certidões com o respectivo prazo de validade em vigor, ou 

conforme o caso, se inexistir ou for omisso esse prazo, emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data 
de entrega daquela documentação, de sorte que, inobservada essa condição tal, acarretará na 
inabilitação do interessado;  

 

9.19. O interessado que deixar de apresentar quaisquer dos documentos e/ou comprovantes 
relacionados nos itens antecedentes (Habilitação), nas condições ali elencadas, será julgado 

inabilitado, para todos os fins e efeitos. 
 
10. DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE “B” 

10.1 A Proposta “Técnica” será avaliada e pontuada de acordo com os seguintes requisitos: 
 

1. Prestação de serviços de assessoria especializado em saúde Pública - Peso 8 - Pontuação Máxima: 72 
(setenta e dois) pontos  

I. Revisão  Cadastro nacional de estabelecimento saúde - SCNES;  
II. Revisão da Orçamentação dos procedimentos ambulatoriais especializados, para unidades de 

saúde;  
III. Revisão  Programação pactuada integrada - PPI;  
IV. Treinamento para o corpo médico, fisioterapeuta, cirurgiões dentistas, psicólogos, enfermeiros, 

agentes de saúde para preenchimento dos mapas de produção, com utilização do  CID10 e 
grupos de procedimentos do SUS, e normativas do MS/DATASUS;  

V. Treinamento para os profissionais da vigilância sanitária para cadastramento de 
estabelecimentos, emissão de guia de recolhimento, baixa de guias de recolhimento, emissão do 
alvará de funcionamento, e relatórios de pagamento dos estabelecimentos, controle de 
notificação e intimação dos estabelecimentos; 

VI. Atualização, geração de envio e acompanhamento do Sistema E-SUS PEC transmissor 
posteriormente acompanhamento da remessa SISAB; 

VII. Capacitação de profissionais para coleta de dados dos principais programas de saúde como 
Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal e Núcleo de Apoio ao Saúde da Família(NASF); 

VIII. Apresentação de 03 (três) contratos de prestação de serviço no período entre 2012 a 2015, 
compatível com objeto licitado; 

IX. Apresentação de 03 (três) atestados de capacidade técnica com pessoa jurídica similar a 
licitante, compatível com objeto licitado. 
  

2. Características Gerais para o Ambiente do Servidor de Aplicação- Peso 4 - Pontuação Máxima: 16 
(dezesseis) pontos 

I. Compatível com Sistema Operacional Linux, ADSL sem a exigência de IP fixo nas estações 
clientes.  Operar com base em Sistemas Operacionais Windows  7  ou superior  ou  LINUX  
kernel  2.5.26  ou  superior.  Operar  a  partir  dos  navegadores  Chrome  ou Firefox versão 30.0 
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ou superior, não sendo aceitável operar através de serviços de terminal (Terminal  Services)  ou  
emuladores  de  terminal  de  qualquer  natureza.  Dispor  de  acesso seguro (SSL) integral para 
todas as operações;  

II. Servidor de Banco de Dados, Compatível com Sistema Operacional Linux; 
III. Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional baseado em Software Livre, MySql ou 

PostGres; 
IV. Interface desenvolvida em Web (HTML, JavaScript, Java e SQL). 

  

3. Características Gerais para acesso dos usuários ao sistema - Peso 3 - Pontuação Máxima: 63 
(sessenta e três) pontos 

I. Acesso e Utilização do sistema via browser;  
II. Sistema com módulos interligados/integrados e multiusuário; 

III. Licença ilimitada de usuários; 
IV. Sistema com toda a interface e apresentação em língua portuguesa do Brasil; 
V. Controle de acesso baseado em usuários, por meio de login e senhas individualizadas, com 

possibilidade de limitação de acesso por meio de perfil de usuários e por funções do sistema; 
VI. Controle de acesso, gerenciamento de Login e senhas, Log de auditoria;  

VII. O mecanismo de autenticação do usuário deve utilizar senhas com métrica mínima;  

VIII. Deve existir mecanismo de escolha da senha pelos novos usuários sem a interferência do 
pessoal de apoio; 

IX. Deve existir mecanismo de bloqueio de acesso após número definido de tentativas de Login 
com falha; 

X. Controle de acesso deve ser uniforme em todo o sistema, utilizando-se uma única rotina de 
verificação; 

XI. Controle de acesso ao sistema configurável por usuário, com senhas individualizadas e de 
conhecimento somente do mesmo, com restrições através de grupos de usuários e módulos do 
sistema; 

XII. Realizar o acesso ao ambiente através de senhas individuais que caracterizam o acesso 
individual e particular apenas aos módulos e funcionalidades cujo usuário tenha permissão de 
acesso; 

XIII. Permitir o Log do que é realizado no sistema com determinação da organização, data no 
formato (DD\MM\AAAA) e Hora (hh:mm:ss), usuário e módulo acessado; 

XIV. Controle e armazenamento das transações críticas realizadas com registro do local, horário e 
usuário, responsável pelas mesmas; 

XV. Possibilidade de ser utilizada em ambientes híbridos de sistema operacional nas estações de 
trabalho; 

XVI. Capacidade de atualização de versões de forma remota; 
XVII. Possuir pelo menos o Manual do Usuário em Língua Portuguesa do Brasil; 

XVIII. Compatibilidade mínima com os seguintes padrões: Cartão Nacional Saúde, Tabela Unificada 
do SUS, CID10, SISRCA(AIH, BPA (CON)e (IND), RAAS, APAC), SIAB, ESUS, SCNES – 
Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, SI-PNI Sistema do Programa 
Nacional de Imunização; 

XIX. Possibilitar o cadastramento de novos procedimentos, além dos existentes na Tabela SUS, para 
atender eventuais necessidades locais de registro de atividades e procedimentos não existentes 
na Tabela SUS (SIGTAP); 

XX. Realizar a entrada de todos os dados clínicos diretamente pelos profissionais de saúde; 
XXI. Compartilhamento eletrônico da informação - Os dados clínicos devem ser acessados a partir de 

qualquer estação de trabalho. 

  
4.  Cadastro de Pacientes - Peso 2 - Pontuação Máxima: 12 (doze) pontos 

I. Realizar cadastramento ilimitado dos prontuários já existentes e vinculando-os aos seus 
respectivos Estabelecimentos;  

II. Realizar a captura e armazenamento de imagem digital do paciente, não sendo permitida 
digitalização; 

III. Realizar a pesquisa aos Cidadãos-Usuários cadastrados pelos dados demográficos (nome, nome 
da mãe e data do nascimento), pela Cidade de Residência, pelo número do Cartão Nacional de 
Saúde e Prontuário pelo menos; 

IV. Vincular o armazenamento de todas as informações clinicas, eletronicamente coletadas, com o 
Cadastro Eletrônico do paciente, implementando o Registro Eletrônico de Saúde para a 
Assistência Integral; 
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V. Cadastramento de dados residências realizar consulta a base de CEP do Correios retornando 
Tipo de Logradouro, Logradouro e Bairro; 

VI. Registro de histórico de alterações feitas em cada cadastro sendo armazenado sempre que 
alterado no mínimo as informações: nome do paciente anterior e atual, data de nascimento 
anterior e atual, sexo anterior e atual, numero de cartão sus anterior e atual, data, hora no 
formato (DD/MM/AAAA) além do usuário que realizou essas alterações, nada sendo alterado 
registrar data, hora no formato (hh:mm:ss) e usuário que acesso o cadastro. 

  
5. Cadastro de Profissionais - Peso 2 - Pontuação Máxima: 14 (quatorze) pontos 

I. Possuir os relacionamentos de cadastro profissionais compatíveis com o CNES; 
II. Identificar lotação dos profissionais nos Estabelecimentos de Saúde; 

III. Identificar as atividades executadas pelo profissional e emitir lista de procedimentos (SIGTAP) 
compatível com seu CBO; 

IV. Identificar a situação funcional do profissional ativo ou inativo;   
V. Realizar a caracterização e controle do número mínimo previsto de consultas; 

VI. Realizar a elaboração de agendas dos profissionais, identificando especialidade, horários 
disponíveis, locais de atendimento; 

VII. Não permitir a Inclusão de Profissionais, devendo ser feita exclusivamente no SCNES e 
importada para o sistema. 

 
6. Posição de Atendimento/Portarias - Peso 2 - Pontuação Máxima: 12 (doze) pontos 

I. Realizar a emissão da ficha eletrônica de atendimento emergencial; 
II. Realizar classificação de risco do paciente; 

III. Realizar triagem do paciente; 
IV. Acesso a avaliação da triagem no momento do atendimento de Urgência/Emergência; 
V. Emitir senhas de Atendimento; 

VI. Realizar chamamento eletrônico de senhas e pacientes em painel de chamadas. 
 
7. Atendimentos de Urgência - Peso 2 - Pontuação Máxima: 24 (vinte e quatro) pontos 

I. Identificar os pacientes em espera para atendimento; 
II. Realizar a qualificação do “status” da consulta; 

III. Acessar o Registro Eletrônico de Saúde para Atenção Integral a partir da lista de espera para 
agilizar o registro dos dados clínicos pelo profissional de saúde durante o atendimento; 

IV. Realizar a utilização do sistema pelo profissional de saúde para registro do atendimento de 
Urgência/Emergência, com história, exame físico, antecedentes pertinentes, diagnósticos e 
evolução; 

V. Realizar a solicitação de exames complementares; 
VI. Realizar a prescrição eletrônica de dieta, cuidados e medicações, a partir do registro eletrônico 

de saúde do paciente nas unidades de Urgência/Emergência; 
VII. Realizar o acesso aos resultados de exames de Urgência/Emergência a partir do registro 

eletrônico de saúde do paciente; 
VIII. Realizar prescrição eletrônica de receituário, incluindo orientações, cuidados e medicamentos; 

IX. Realizar chamamento eletrônico de pacientes em painel de chamadas; 
X. Registrar o sumário do atendimento contendo os procedimentos (SIGTAP) realizados, CID10, 

descrições do diagnóstico, história da doença atual, exames físico e evolução clinica;  
XI. Estatísticas de atendimentos e produtividade; 

XII. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 
  

8. Posição de Atendimento/ Portarias/Ambulatórios - Peso 2 - Pontuação Máxima: 18 (dezoito) pontos 

I. Realizar a emissão da ficha eletrônica de atendimento emergencial; 
II. Realizar classificação de risco do paciente; 

III. Realizar triagem do paciente; 
IV. Acesso a avaliação da triagem no momento do atendimento ambulatorial 
V. Classificação do atendimento em “PRIMEIRA CONSULTA, RETORNO e RESERVA” 

VI. Realizar encaixes de pacientes não agendados; 
VII. Controle do cadastro dos pacientes ambulatoriais integrado ao registro eletrônico de saúde para 

atenção integral; 
VIII. Realizar o agendamento de consultas; 

IX. Prover a integração com módulo de consultório médico. 
 

9.  Ambulatório Atendimentos- Peso 3 - Pontuação Máxima: 36 (trinta e seis) pontos 
I. Identificar os pacientes em espera para atendimento; 
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II. Realizar a qualificação do “status” da consulta; 
III. Acessar o Registro Eletrônico de Saúde para Atenção Integral a partir da lista de espera para 

agilizar o registro dos dados clínicos pelo profissional de saúde durante o atendimento; 
IV. Realizar a utilização do sistema pelo profissional de saúde para registro do atendimento 

ambulatorial, com história, exame físico, antecedentes pertinentes, diagnósticos e evolução; 
V. Realizar a solicitação de exames complementares; 

VI. Realizar a prescrição eletrônica de cuidados e medicações, a partir do registro eletrônico de 
saúde do paciente nas unidades de Ambulatorial e Urgência/Emergência; 

VII. Realizar o acesso aos resultados de exames de Ambulatoriais e de Urgência/Emergência a 
partir do registro eletrônico de saúde do paciente; 

VIII. Realizar prescrição eletrônica de receituário, incluindo orientações, cuidados e medicamentos; 
IX. Realizar chamamento eletrônico de pacientes em painel de chamadas; 
X. Registrar o sumário do atendimento contendo os procedimentos (SIGTAP) realizados, CID10, 

descrições do diagnóstico, história da doença atual, exames físico e evolução clinica;  
XI. Estatísticas de atendimentos e produtividade; 

XII. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 
  

10. Serviço de Arquivo Médico e Estatística – SAME - Peso 2 - Pontuação Máxima: 2 (dois) pontos 

I. Estabelecimento de vínculo entre o registro do prontuário em papel com o identificador único 
do registro eletrônico de saúde para atenção integral. 

   

11.  Vacinação de Crianças e Adultos - Peso 2 - Pontuação Máxima: 10 (dez) pontos 
I. Realizar o agendamento de atendimento no programa; 

II. Realizar registro e acompanhamento do cartão de vacinação digital; 
III. Realizar a possibilidade de inclusão de vacinas fora do programa de vacinação; 
IV. Realizar a captura de vacinação em campanhas de vacinação; 
V. Realizar a exportação para SIPNI (Sistema do Programa Nacional de Imunização). 

 

12. Saúde da Família - Peso 1 - Pontuação Máxima: 22 (vinte e dois) pontos 
I. Realizar o agendamento de atendimento no programa; 

II. Realizar captura de data e hora do atendimento no programa; 
III. Realizar visualização da agenda do programa; 
IV. Realizar a importação dos Segmentos; 
V. Realizar importação das Áreas; 

VI. Realizar importação das Micro -Áreas; 
VII. Realizar inclusão da residência; 

VIII. Realizar consulta a base de CEP do correios retornando Tipo de Logradouro, Logradouro e 
Bairro; 

IX. Realizar inclusão das condições de construção do domicílio; 
X. Realizar inclusão das condições sanitárias do domicílio; 

XI. Realizar inclusão do número de famílias na residência; 
XII. Realizar inclusão de pessoas na família; 

XIII. Realizar inclusão do número de crianças em idade escolar; 
XIV. Realizar inclusão da presença de gestantes; 
XV. Realizar inclusão da renda familiar; 

XVI. Realizar inclusão das crianças em idade escolar; 
XVII. Realizar inclusão das doenças na família; 

XVIII. Realizar inclusão do uso de medicações na família; 
XIX. Realizar integração do módulo SAUDE DA FAMILIA em tempo real; 
XX. Realizar integração do módulo SAÚDE DA FAMILIA em off-line para Agentes Comunitários 

da Saúde; 
XXI. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line; 

XXII. Exportação dos dados das famílias para sistemas de atenção SIAB e e-SUS(AB). 
  
13. Encaminhamentos (referência e contra referência) - Peso 4 - Pontuação Máxima: 32 (trinta e dois) 
pontos 

I. Realizar a solicitação de encaminhamento de paciente para agendamento de consulta no 
ambulatório de dentro do registro eletrônico de saúde para atenção integral do paciente;  

II. Realizar a gestão de filas de encaminhamentos por especialidade;  
III. Realizar a resposta eletrônica do parecer;  
IV. Realizar o controle da realização e solicitação do encaminhamento do registro eletrônico de 

saúde do paciente (emitido, autorizado e auditado);  
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V. Realizar o controle de usuários de outros municípios; 
VI. Realizar a inclusão de todos os procedimentos pactuados entre os municípios; 

VII. Permitir que a unidade controlada trabalhe com a tabela de procedimentos do SUS (SIGTAP), 
mas onde os valores possam ser definidos conforme acordos firmados entre a Gestão e o 
Prestador; 

VIII. Permitir que caso um exame seja liberado antes de um determinado prazo o  sistema 
bloqueie o acesso e emissão de nova guia sem a liberação de uma pessoa autorizada. 
 

14. Atendimentos de Enfermagem - Peso 2 - Pontuação Máxima: 22 (vinte e dois) pontos 
I. Realizar o agendamento de atendimento no programa; 

II. Realizar captura de data e hora do atendimento no programa; 
III. Realizar visualização da agenda do programa; 
IV. Realizar a captura do profissional que realizou; 
V. Realizar a captura da unidade onde foi realizado os procedimentos; 

VI. Realizar captura do tipo de atendimento de enfermagem; 
VII. Realizar captura do procedimento realizado pelo enfermeiro;  

VIII. Realizar captura da solicitação de exames pela enfermagem (prevenção de câncer de colo 
uterino); 

IX. Realizar captura de atividades educativas realizadas pelo enfermeiro;  
X. Realizar visualização de relatórios do programa de atividades de enfermagem; 

XI. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 
 
15. Orientação coletiva de Saúde - Peso 2 Pontuação Máxima: 18 (dezoito) pontos 

I. Realizar captura da data e hora da atividade; 
II. Realizar captura da descrição da atividade educativa; 

III. Realizar captura da realização de atividade educativa na unidade de saúde; 
IV. Realizar captura da realização de atividade educativa comunitária; 
V. Realizar visualização de relatórios de atividades educativas; 

VI. Realizar a captura do profissional que realizou a atividade; 
VII. Realizar captura do público alvo; 

VIII. Realizar a captura do número de participantes; 
IX. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 

 
16. Saúde Bucal - Peso 2 - Pontuação Máxima: 16 (dezesseis) pontos 

I. Realizar captura da data da atividade; 
II. Realizar a captura do profissional que realizou; 

III. Realizar a captura da unidade onde foi realizado os procedimentos; 
IV. Realizar captura dos procedimentos realizados por cada paciente, informando o dente onde foi 

realizado;  
V. Realizar a captura da demanda de atendimento; 

VI. Realizar a captura do tipo de atendimento;  
VII. Realizar visualização de relatórios; 

VIII. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 
 
17. Laboratório - Peso 3 - Pontuação Máxima: 33 (trinta e três) pontos 

I. Realizar o cadastro de pacientes; 
II. Permitir vincular assinatura digital ao cadastro de profissionais; 

III. Emitir laudo de exame laboratorial via internet e com a assinatura digital do profissional; 
IV. Emitir protocolo para o paciente com senha de acesso ao pedido; 
V. Realizar o controle e agendamento de exames laboratoriais; 

VI. Emitir ficha de controle interno para realização dos exames; 
VII. Possuir campo de orientações para cada exame, podendo ser ajustado conforme cada unidade 

de saúde; 
VIII. Possuir registro de liberação do profissional responsável pelo laudo; 

IX. Ser integrado ao prontuário do paciente; 
X. Permitir ao médico acesso aos laudos emitidos a determinado paciente; 

XI. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line; 
 

18.  Vigilância Sanitária - Peso 3 - Pontuação Máxima: 48 (quarenta e oito) pontos 
I. Realizar cadastros de todos os estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária; 

II. Realizar cadastros de Natureza dos Estabelecimentos; 
III. Realizar cadastros de Bancos para pagamentos; 
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IV. Emitir guias de recolhimento; 
V. Utilização de código de barras, padrão de arrecadação/recebimento Febraban Versão 4.0 ou 

superior; 
VI. Baixa das guias de recolhimento através de arquivo de retorno gerado pelo(s) banco(s); 

VII. Emissão de Alvará Sanitário; 
VIII. Controle de pagamentos das guias; 

IX. Emissão de Auto de Imposição de Penalidade; 
X. Emissão de Auto de Infração; 

XI. Emissão de Laudo de Vistoria; 
XII. Emissão de Termo de Notificação/Intimação; 

XIII. Realizar o controle dos documentos emitidos afim de obedecer os prazos definidos; 
XIV. Emitir Relatórios dos estabelecimentos cadastrados; 
XV. Emitir Relatórios dos pagamentos efetuados ou não; 

XVI. Relatório para visualizar o total de alvarás emitidos. 
 
19. Controle social - Peso 1 Pontuação Máxima: 5 (cinco) pontos 

I. Realizar o registro de doações realizadas pela prefeitura; 
II. Emitir recibo ao paciente com cada doação realizada; 

III. Registra o valor de cada benéfico entre; 
IV. Realizar o registro de solicitação de medicamentos de alto custo; 
V. Emitir relatórios com as doações já realizadas pelo município. 

  

20. Ouvidoria - Peso 1 - Pontuação Máxima: 5 (cinco) pontos 

I. Realizar o registro de Sugestões e Reclamações; 
II. Realizar o acompanhamento e cada pedido; 

III. Emitir um comprovante caso solicitado e número de protocolo; 
IV. Emitir situação do chamado, se finalizado ou em andamento; 
V. Emitir relatório gerencial de todos os chamados na ouvidoria, com suas respectivas inteirações. 

  
21. Central de Relacionamento com o Cliente - Peso 2 - Pontuação Máxima: 8 (oito) pontos 

I. Registrar as solicitações dos usuários do sistema, melhorias, adaptações e criações de novos 
serviços; 

II. Realizar o acompanhamento de cada solicitação; 
III. Permitir o envio de arquivos; 
IV. Controle de situação dos pedidos, se pendente, em andamento ou finalizado. 

 

22. Comunicador Interno (Chat) - Peso 2 - Pontuação Máxima: 10 (dez) pontos 
I. Realizar conversas via sistema entre cliente/empresa e cliente/cliente; 

II. Armazenar todos os diálogos feitos entre os clientes/empresa; 
III. Registrar se o atendimento solicitado se foi ou não atendido; 
IV. Permitir informar um prazo para finalização do pedido; 
V. Registrar o sistema que foi solicitado atendimento. 

 
23. Gestão do Estoque - Peso 4 - Pontuação Máxima: 64 (sessenta e quatro) pontos 

I. Realizar o cadastro de todos os matérias que sejam possíveis realização do controle de estoque; 
II. Realizar classificação de cada material em grupos; 

III. Realizar o cadastro de posição/localização de cada material (Prateleiras, Bloco, Armários); 
IV. Realizar a entrada de Notas Fiscais, informando o fornecedor, itens, vencimento, valor e o tipo 

da compra; 
V. Realizar a saída/dispensação já associando o material a um paciente; 

VI. Realizar transferências entre unidades de saúde; 
VII. Realizar pedidos de materiais entre unidades e o centro distribuidor da secretaria de saúde; 

VIII. Registrar histórico de alterações em cada item da nota fiscal; 
IX. Registrar a posologia do medicamento entregue a um paciente a fim de controlar a demanda do 

paciente em busca do mesmo material; 
X. Registrar as perdas por: Ajuste de Estoque, Apreensão Sanitária, Devolução de Produtos, 

Doações, Danos, Perdas, Vencidos; 
XI. Registrar a quantidade máxima, mínima e o ponto de compra para cada material; 

XII. Transmitir as movimentações para webservice HORUS DATASUS; 
XIII. Possuir no mínimo relatório de Estoque Atual detalhado mostrando estoque anterior, Entradas 

realizadas e saídas realizadas conforme o período informado, Media de Consumo, Saídas 
realizadas para pacientes e Unidades de Saúde, Materiais a vencer;  
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XIV. Realizar a baixa automática dos itens vencidos todo o final do mês e exibir notificação ao 
usuário para que ele possa visualizar os itens que foram baixados. 

XV. Exibir notificação de quando o material atingir uns dos limites definidos pelo usuário (PONTO 
DE COMPRA, ESTOQUE MINIMO e ESTOQUE MÁXIMO). 

XVI. Exibir notificação de materiais a vencer com prazo de 90 dias para frente da data atual. 
 
24. Gerenciamento do Programa Remédio em Casa (PRC) - Peso 3 - Pontuação Máxima: 27 (vinte e 
sete) pontos 

I. Criação de Etapas de distribuição; 
II. Associação de Etapas às Unidades, Áreas e Micro-Áreas; 

III. Pacientes com número de rastreio com código de barras; 
IV. Criação de lista de atendimento; 
V. Medicamentos que serão entregues; 

VI. Quantidade de cada medicamento; 
VII. Controle das Entregas: Registro do entregador, data e hora de saída e chegada; 

VIII. Permitir no mínimo os seguintes relatórios gerenciais: etapas em aberto, fechadas, pacotes 
entregues ou não; 

IX. Emissão de etiquetas com endereçamento e posologia de cada  material a ser entregue. 
 
25. Pesquisas operacionais - Peso 4 - Pontuação Máxima: 12 (doze) pontos 

I. Possuir acesso a tabela de procedimentos do ministério da saúde SIGTAP dentro da própria 
ferramenta sem a necessidade de ser direcionado para outros sites/sistemas; 

II. Consulta detalhada de cada procedimento no SIGTAP e possibilitando a consulta pelo código 
do procedimento ou pela sua descrição. 

III. Exibir os seguintes dados: Procedimento, Descrição, Compatibilidades de Sexo, Tipo de 
Financiamento, Valores (SA, SP e SH), Modalidades, OPM, Forma de Registro, 
Compatibilidades de CBO’s, Compatibilidades de CID’s, Compatibilidades de Serviço e 
Classificação, Compatibilidades de Habilitação, Forma de Organização, Informações 
Complementares e a Descrição completa do procedimento. 

 
26. Painel Eletrônico de Chamadas - Peso 5 - Pontuação Máxima: 20 (vinte) pontos 

I. Realizar chamadas por voz, proporcionar o chamamento de senhas e pacientes; 
II. Visualização das últimas chamadas de senhas; 

III. Visualização das últimas chamadas de pacientes; 
IV. Visualização de informações e outros dados da unidade. 

  
27. Registro de Atividades dos Agentes de Endemias - Peso 4 - Pontuação Máxima: 32 (trinta e dois) 
pontos 

I. Realizar o cadastramento de Localidades juntamente com as informações que a vigilância 
epidemiológica/controle de vetores, solicita em seus formulários, associado com coordenadas 
geográficas, longitude e latitude e integrado ao servido do Google Maps, sendo possível a 
localização da localidade e determinação de suas coordenadas pelo próprio serviço; 

II. Realizar o cadastramento de Quarteirões juntamente com as informações que a vigilância 
epidemiológica solicita em seus formulários, associado com coordenadas geográficas, longitude 
e latitude e integrado ao servido do Google Maps, sendo possível a localização do Quarteirão e 
determinação de suas coordenadas pelo próprio serviço; 

III. Realizar o Cadastramento de Logradouros juntamente com as informações que a vigilância 
epidemiológica solicita em seus formulários além de imagem digital que identifique o 
logradouro, associado com coordenadas geográficas, longitude e latitude e integrado ao servido 
Google Maps, sendo possível a localização do Logradouro e determinação de suas coordenadas 
pelo próprio serviço; 

IV. Realizar o cadastramento de ciclos conforme determinado pelo Ministério da Saúde; 
V. Realizar o registro de visitas realizadas pelos agentes de epidemiologia, conforme seu mapa de 

produção, além de registrar uma imagem digital do tipo de Deposito inspecionado; 
VI. Possuir no mínimo os seguintes relatórios: RG1, RG2, RG3, Resumo Diario das Ações, Resumo 

das Atividades e um relatório dinâmico onde através das coordenas e do serviço 
disponibilizado pelo Google, o Maps possam ser marcados os foco conforme a visita do agente. 

VII. Realizar a exportação das informações no formato do LIRAa, Levantamento Rápido do Índice 
de Infestação por Aedes aegypt LIRAa. 

VIII. Realizar exportação das informações no formato do SisPNCD, Sistema do Programa Nacional 
de Controle da Dengue. 
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28. Cadastro de Unidades -Peso 2 - Pontuação Máxima: 6 (seis) pontos 
I. Ter relacionamento com o cadastro de unidade no SCNES, Sistema de Cadastro Nacional e 

Estabelecimento de Saúde; 
II. Exibir dados cadastrais como SERVIÇO e CLASSIFICAÇÃO, HABILITAÇÕES, Numero de 

CNES, Nome da Unidade, dados esses que devem ser importados do SCNES; 
III. Não permitir o cadastramento de Estabelecimentos de Saúde, deveram ser importados do 

SCNES já finalizada e com as devidas consistências do próprio sistema. 
 
29. Cadastro de usuários - Peso 2 - Pontuação Máxima: 10 (dez) pontos 

I. Permitir o cadastramento ilimitado de usuários do sistema; 
II. Realizar a liberação de acessos conforme a função do usuário; 

III. Exigir número CNS do usuário no seu cadastramento; 
IV. Realizar a liberação de acesso por unidades de saúde para cada usuário; 
V. Permitir que o usuário realize a alteração de sua senha a qualquer momento, sem necessidade 

de um usuário administrador intervir. 
  

30. Registro de atendimentos de atenção domiciliar e psicossocial (RAAS) - Peso 4 - Pontuação 
Máxima: 28 (vinte e oito) pontos 

I. Realizar a inclusão de atendimentos efetuados dentro e fora do CAPS; 
II. Coletar o diagnostico principal; 

III. Estar associado ao cadastro de pacientes; 
IV. Coletar as ações realizadas e quem as realizou; 
V. Emitir espelhos dos atendimentos; 

VI. Emitir Relatórios de produção com base na tabela de procedimentos SIGTAP; 
VII. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 

 

31. Registro de atendimentos de Alta Complexidade (APAC) - Peso 4 - Pontuação Máxima: 28 (vinte e 
oito) pontos 

I. Realizar a inclusão de atendimentos efetuados; 
II. Coletar o diagnostico principal; 

III. Estar associado ao cadastro de pacientes; 
IV. Coletar as ações realizadas e quem as realizaram; 
V. Emitir espelhos dos atendimentos; 

VI. Emitir Relatórios de produção com base na tabela de procedimentos SIGTAP; 
VII. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 

 

32. Atendimento Individual profissionais médicos - Peso 2 - Pontuação Máxima: 16 (dezesseis) pontos 
I. Realizar captura da data da atividade; 

II. Realizar a captura do profissional que realizou; 
III. Realizar a captura da unidade onde foram realizados os procedimentos; 
IV. Realizar captura dos procedimentos individualizados por paciente; 
V. Realizar a captura de avaliação antropométrica; 

VI. Realizar a captura do tipo de atendimento;  
VII. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line; 

VIII. Emitir Relatórios de produção, por profissionais e unidades com base na tabela de 
procedimentos SIGTAP. 

 
33. Serviço de Apoio Financeiro - Peso 2 - Pontuação Máxima: 14 (quatorze) pontos 
 

I. Realizar o registro/cadastro de valores recebidos nas esferas FEDERAL, ESTADUAL e 
MUNICIPAL; 

II. Trazer ao gestor conforme a portaria Nº 204_GM DE 29 DE JANEIRO 2007 auxilio na utilização 
das verbas, informando se ele poderá ou não utilizar determinada verba na compra de 
materiais, pagamentos de profissionais entre outros conforme estabelece a portaria; 

III. Permitir a customização de cada bloco de financiamento, FNS (Fundo Nacional de Saúde) 
define, passando informações que em lançamentos futuros o sistema direcione o lançamento 
das despesas conforme o bloco; 

IV. Realizar o controle de despesas e trazer o saldo em Reais (R$) para cada bloco de financiamento, 
FNS (Fundo Nacional de Saúde), mostrando ao gestor se ele utilizou ou não todo o seu recurso; 

V. Disponibilizar ao gestor relatórios que mostre o orçamento anual programado em paralelo aos 
gastos realizados, visando um melhor entendimento de como está sendo gerido os recursos 
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financeiros disponibilizados pelo FNS (Fundo Nacional de Saúde), possibilitando previsões de 
gastos e melhor utilização dos recursos; 

VI. Sistema de busca, que auxilia o gestor a entender os tipos de verbas disponíveis e mostra uma 
exemplificação de como deve ser utilizado cada recurso, e onde devo lançar uma determinada 
despesas ou gastos com efetivo e insumos relacionado a Saúde; 

VII. Todas as telas do sistema do sistema possuem botões auto explicativos que explica e 
exemplifica determinada operação direcionando o usuário a correta utilização do sistema. 

 

34. Módulo E-SUS - Peso 6 - Pontuação Máxima: 54 (cinquenta e quatro) pontos 
  
 

I. Permitir o Cadastramentos das Fichas Cadastrais Individual e Domiciliar; 
II. Permitir o Registro de Produção das equipes de saúde da família, NASF, PSE nas fichas de 

produção: Individual, Procedimentos, Visita Domiciliar, Atividade Coletiva e Atendimento 
Odontológico, Ficha de Atendimento Domiciliar, Ficha de Avaliação de Elegibilidade e 
Admissão, Ficha de Marcadores de Consumo Alimentar; 

III. Permitir a exportação para o E-SUS(PEC CENTRALIZADOR) seguindo o Thrift-RAS 
disponibilizado pelo DAB no setor de INTEGRAÇÃO(SISTEMAS PROPRIOS); 

IV. Permitir a importação das fichas (Domiciliar e Individual), já incluídas no E-SUS(PEC-
CENTRALIZADOR) versão 1.3, para dentro do sistema(próprio), evitando a redigitação de 
dados já incluídos anteriormente através do e-sus CDS fichas de cadastro; 

V. Permitir a geração do BPA seguindo o LAYOUT do mesmo que é disponibilizado pelo 
DATASUS através do endereço http://sia.datasus.gov.br/principal/index.php no campo 
DOCUMENTOS, através das fichas de produção sem a necessidade e exportar para o E-
SUS(PEC-CENTRALIZADOR), o sistema deverá gerar tais dados através das fichas de 
produção (Individual, Procedimentos, Visita Domiciliar, Atividade Coletiva e Atendimento 
Odontológico); 

VI. Possuir o atendimento informatizado, para os profissionais de nível superior e médio, 
Agendamento de Consultas, Fila de Atendimento e Prontuário eletrônico; 

VII. Emitir Receitas, Atestados, Solicitações de Exames, Declarações pelos profissionais envolvidos 
no atendimento ao paciente; 

VIII. Emitir Relatórios pré-definidos, que possibilitem a visualização das famílias e seus 
componentes, produção dos profissionais e acompanhamento de digitação das fichas de 
cadastro e produção; 

IX. Modulo Mobile que abranja as fichas visita domiciliar, cadastro individual e cadastro domiciliar 
a serem utilizados pelos agentes comunitários de saúde de forma off-line que permita a 
sincronização com servidor on-line.  

    

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA “TÉCNICA” 

11.1. Os critérios de Julgamentos das Propostas Técnicas apresentadas pelas licitantes habilitadas 
seguirá detalhadamente, na íntegra, o item 21 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.  

 

12. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “C” 
12.1. A proposta deverá ser apresentada em modelo próprio, contendo as informações exigidas neste 

Edital, impressa em papel personalizado da empresa (se tiver), elaborada em língua portuguesa, 
apresentada sem alternativas, emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à 
Administração ou não impedir a exata compreensão de seu conteúdo, devendo ser apresentada em 
uma única via, observando-se o modelo constante no Anexo IX deste Edital. 

 

12.2. Suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelos seus representantes legais ou 
procuradores devidamente credenciados devendo obrigatoriamente, constar: 

a) A identificação completa da licitante, tais como: razão social, nome fantasia, CNPJ/MF, Inscrição 
Municipal, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) da 
proponente se houver; 

b) Dados bancários da empresa licitante, contendo nome do banco, agência e número da conta corrente 
e outras informações complementares pertinentes; 

c) Dados da pessoa juridicamente competente para assinar o instrumento contratual; 
d) Objeto desta Tomada de Preços; 
e) Fazer menção ao número desta Tomada de Preços e ao Número do Processo Licitatório; 
f) Valor unitário (mensal) e Global da proposta expresso em algarismos e por extenso, prevalecendo 

o último em caso de divergência;  
g) Prazo de execução dos serviços, não excedendo o estipulado no Termo de Referência; 

http://sia.datasus.gov.br/principal/index.php
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h) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data da abertura dos envelopes de proposta de preço; (Caso não seja indicado, considerar-se-á o referido 
prazo); 

i) Declaração expressa na própria proposta de que o preço proposto inclui todas as despesas e custos 
diretos e indiretos necessários para a execução completa dos serviços discriminados no Termo de 
Referência. 
 

12.3. A proposta deverá constar as suas folhas dispostas ordenadamente, preferencialmente numeradas 
sequencialmente e rubricadas de modo a não conter folhas soltas. 

 

12.3.1. Caso a proposta esteja sem a assinatura, esta poderá ser suprida através de seu representante 
credenciado, desde que este tenha competência para tal. 

 

12.4. O preço global dos serviços, constante da proposta, deverá englobar, além daquelas explicitadas 
neste Edital, todas as despesas com materiais, encargos sociais, previdenciários, fiscais, trabalhistas e 
comerciais, seguros, tributos incidentes, e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas 
para a execução dos serviços especificada neste Edital. 

 

12.4.1. O preço global não poderá ser superior ao preço estimado apresentado neste Edital. 
 

12.5. Não serão levadas em consideração as propostas que:  
a) Tenham sido elaboradas em desacordo com o presente Edital; 
b) Refiram-se à execução parcial dos serviços; 
c) Que contenham quaisquer ofertas de vantagens não previstas no Edital; 
d) Que contenham apenas o oferecimento de uma redução sobre a proposta de menor preço. 
 

12.6. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a 
justa remuneração de todas as etapas dos serviços, objeto da licitação. 

 

12.7. As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação, para efeito de finalização 
do processo licitacional, por um período mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data 
da abertura das propostas. Findo este prazo, fica o participante liberado dos compromissos 
assumidos, se assim o desejarem. 

 

12.7.1. Antes de expirar o período de validade original da Proposta, a Secretaria Municipal de Saúde 
poderá solicitar que o licitante estenda este período de vigência por um prazo adicional. 

   
12.7.2. Na hipótese de não homologação e adjudicação do processo licitatório dentro do prazo de 

validade da proposta, deverá o licitante independentemente de comunicação formal da Secretaria 
Municipal de Saúde, revalidar, por igual período, ambos os documentos, sob pena do licitante ser 
declarado desistente do feito licitatório. 

 

12.8. Eventuais erros ou irregularidades meramente formais na apresentação da proposta, desde que 
não comprometa seu conteúdo e seja irrelevante face à isonomia do certame, serão relevados pela 
Comissão Permanente de Licitação, que procederá a correção de ofício. 

 
 

12.8.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas desconsiderarem 
evidentes falhas formais sanáveis, que não impedem a exata compreensão de seu conteúdo, não 
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes e não gerem prejuízo à Administração. 

 

12.9. Quanto à análise e julgamento das Propostas de Preços das licitantes, a Comissão de Licitação 
poderá, a seu critério, solicitar assessoria técnica de órgãos ou de profissionais competentes para tal. 

 

12.10. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atenderem às exigências e requisitos deste Edital;  
b) Não se refiram à integralidade do objeto; 
c) Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração;  

d) Apresente preços superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos 
do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

 

12.10.1. Se a Comissão Permanente de Licitação entender que o preço é inexequível fixará prazo para 
que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou outros 
documentos. 
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12.10.2. Não havendo comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada, 
sujeitando-se a licitante às sanções legais. 

 

12.10.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará na desclassificação da 
proposta da proponente, desde que seja possível a aferição e exata compreensão da mesma. 

 

12.11. Quanto à análise e julgamento da proposta de preços a Comissão Permanente de Licitação 
reserva-se o direito de solicitar assessoria por meio de servidores técnicos deste município, 
solicitando parecer técnico, ou, ainda de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar-se 
na sua decisão. 

 

12.12. Caso a Comissão julgue necessária, poderá suspender a reunião para analisar as propostas e julgar 
sua classificação, marcando nova data e horário em que voltará a reunir-se para dar continuidade ao 
certame. 

 

12.12.1. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e as propostas deverão ser 
rubricados pelos membros da Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até que 
sejam julgadas. 

 

12.12.2. A Comissão Permanente de Licitação convocará os interessados presentes na sessão anterior 
acerca da data e hora da sessão, caso haja a hipótese do subitem 13.12, e não tenha sido determinada 
na sessão anterior.  

 

12.13 Do Direito de Preferência das ME/EPP e Equiparados 
12.13.1. Classificadas as propostas (técnica e preço), será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/06 e Art. 5º, § 8º do Decreto nº 8538/2015: 
a) A ME/EPP ou equiparados mais bem classificado, em caso de empate, poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado; 

b) Não ocorrendo à contratação da ME/EPP, na forma da alínea “a” deste subitem, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do §1º do art. 44 da Lei Complementar nº 
123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
12.13.2. Entende-se por empate aquelas situações em que o resultado da ponderação entre a técnica e o 

preço na proposta apresentada pelas microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superior ao resultado final mais bem classificada (Art. 5º, § 8º 
do Decreto nº 8.538/2015). 

 
12.13.3. No caso de equivalência de propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos no § 1º do art. 44 da Lei nº 123/2006, será realizado sorteio 
para determinar a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 

 
12.13.4. No caso de não comparecimento de representantes da ME/EPP ou equiparados na sessão 

pública de abertura das propostas, em virtude de ter enviado sua proposta pelo correio ou por 
qualquer outra forma, e sua proposta estiver dentro do limite previsto no §1º do art. 44 da Lei nº 
123/2006, a comissão de licitação deve intimar a ME, EPP ou equiparados, para exercer o direito de 
preferência, por meio de carta registrada ou outro instrumento, concedendo a ela o prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, após o recebimento da correspondência, para apresentar ou não, sua nova 
proposta, nos termo da alínea “a” do subitem 14.13.1. 

 
12.13.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
12.13.6. O disposto neste item 14.13 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06). 
 
13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

13.1. O julgamento das Propostas de Preços, bom como, os critérios para a definição da nota final são 
aqueles estabelecidos nos itens 22 e 23 do Termo de Referência (Anexo I). 

13.2. A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das NOTAS FINAIS, 
sendo declarada vencedora a licitante que atingir a maior Nota Final.    
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13.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no § 2º do art. 
3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 
sendo vedado qualquer outro processo.  

 
14. DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES 
14.1. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à disposição dos 

interessados para vistas, pelo prazo necessário à interposição de recursos conforme legislação em 
vigor. 

 

14.2. É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes, a ser 
apresentado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, publicação no 
Mural da Prefeitura ou lavratura da ata, de acordo com os preceitos do artigo 109 da Lei no 8.666/93. 

 

14.3. Dos atos praticados pela Administração caberão os seguintes recursos, dento do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de: 

 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
e) rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93; 
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
 

14.3.1. A intimação dos atos referidos no subitem 15.3, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, excluídos os relativos 
à advertência e multa de mora, será feita mediante publicação no quadro de avisos da Prefeitura, 
salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em 
que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e 
consignada em Ata de sessão. 

 

14.3.2. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão efeito 
suspensivo, não o sendo nos demais casos, podendo a autoridade competente, motivadamente e 
presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 

 

14.4. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o objeto 
da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

 
14.5. Pedido de reconsideração de decisão da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 

Saúde, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, na hipótese do parágrafo 3º do art. 87 da 
Lei nº 8.666/93. 

   

14.6. Os recursos e respectivas contrarrazões deverão ser manifestados por escrito e endereçados à 
Comissão Permanente de Licitação na pessoa de seu Presidente, o qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo a requerimento do recorrente na 
forma de hierarquia administrativa, fazê-lo subir devidamente informados, encaminhando-os a 
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi/TO, que fará a sua apreciação e decisão no mesmo prazo 
sob pena de responsabilidade. 

 

14.6.1. As petições deverão ser apresentadas em uma via original, datilografada ou emitida em 
computador, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e 
assinado pelo representante legal da licitante, devidamente comprovando-se poderes para tal ato.  

 
14.7. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 

05 (cinco) dias úteis. 
 

14.8. Os recursos e respectivas contrarrazões deverão ser protocolizados das 08 às 12 horas e das 14 às 18 
hora no Protocolo Geral da Prefeitura, sito na BR 242, Km 405, saída para Peixe/TO. 

 

14.9. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por memoriais de recursos e 
contrarrazões endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do 
mencionado no subitem acima, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

 
14.10. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  
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14.11. A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação 
estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º da Lei nº 8.666/93. 

 

14.12. A decisão acerca de recurso interposto será divulgada no site oficial da Prefeitura: 
www.gurupi.to.gov.br. 

 

14.13. O prazo de validade da proposta será suspenso na hipótese de interposição do recurso 
administrativo, nos termos do item 14.3.2. 

 
15. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DA ADJUDICAÇÃO DO 

OBJETO 

15.1. Decididos os recursos eventualmente interpostos, ou na hipótese da renúncia à apresentação de 
recursos através de apresentação de declaração escrita (vide Anexo IX) ou, sendo esta declarada em 

sessão e lavrada em Ata, será o Processo Licitatório encaminhado à Procuradoria Jurídica do 
Município para análise e parecer acerca do procedimento licitacional, sendo após, caso seja aprovada 
a observação da legislação pertinente, submetido ao Controle Interno do Município para análise e 
aprovação. 

 

15.2. Após aprovação da Procuradoria Jurídica e do Controle Interno, o resultado da licitação será 
submetido a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi/TO para providências acerca da 
Homologação do Procedimento licitacional e da Adjudicação do objeto do certame à vencedora, caso 
esteja de acordo. 

 

15.3. O resultado desta licitação será comunicado às licitantes na sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitação, no mural e no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi, via e-mail aos 
participantes e, caso seja determinado, publicado no DOE e/ou DOU.  

 
15.4. Considerando o disposto no Art. 195, § 3º da Constituição Federal e no Art. 2º da Lei nº 9.012, de 

30.03.1995, obrigar-se-á a licitante, caso declarado vencedor, mediante solicitação por parte da 
Administração, a atualizar a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União e o Certificado de Regularidade do FGTS ou documento denominado "Situação de 
Regularidade do Empregador", que deverão estar em plena validade no Ato da 

Adjudicação/contratação e quando da emissão da Nota de Empenho, caso as Certidões apresentadas 
na fase de habilitação tenham sua validade expirada durante a tramitação do certame licitatório. 

 
16. DA FORMALIZAÇÃO, DA VIGÊNCIA, DAS ALTERAÇÕES E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

E DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

16.1. Da Contratação   
16.1.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de Instrumento 

Contratual cuja minuta é parte integrante deste Edital como Anexo III. 
   

16.1.2. Após a homologação do procedimento licitacional, o representante legal da adjudicatária será 
convocado para assinar o respectivo contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

16.1.3. Após assinatura do Contrato ficará obrigada aos termos nele constantes, que terá suas cláusulas e 
condições reguladas pela Lei nº 8.666/93, e atualizações pertinentes. 

 

16.1.3.1. Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do recebimento da convocação, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa 
por escrito e aceita pelo Gestor da Pasta, caducará o seu direito de vencedora, sujeitando-se às 
penalidades aludidas na Lei nº 8.666/93. 

 

16.1.3.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, é facultado à Administração mediante 
convocação, adjudicar o objeto desta licitação à licitante remanescente, na ordem de classificação, nas 
mesmas condições propostas pela licitante vencedora quanto ao prazo e preço, podendo optar por 
revogar esta licitação nos termos do art. 64, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

 
16.1.4. Quando a adjudicatária, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar 

a situação regular conforme documentos exigidos para habilitação neste Edital para celebrar a 
contratação, será convocada outra licitante na ordem de classificação das propostas, e assim 
sucessivamente, com vistas à celebração da contratação. 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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16.1.5. Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora, que 
tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas nesta 
Tomada de Preços e seus anexos, independentemente de transcrição. 

 

16.1.6. A contratada deverá indicar, no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, 01 
(um) Preposto qualificado para representá-la perante a Contratante e para acompanhar e fiscalizar 
a execução dos serviços, devendo este Preposto responder por todos os assuntos relativos ao 
contrato. (observar o modelo do Anexo XI do Edital). 

 

16.1.6.1. O Preposto deverá possuir o conhecimento e a capacidade profissional necessário para 
responder pela contratada, bem como ter autonomia e autoridade para resolver qualquer assunto 
relacionado com os serviços contratados. 

 
 

 

16.2. Da Vigência do Contrato 

16.2.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado 
nos limites e condições estabelecidas pela Lei de Licitações nos termos do art. 57, II, respeitando-se o 
exercício financeiro em relação à nota de empenho e pagamento. 

 

16.3. Das Alterações e da Rescisão do Contrato 
16.3.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme previsto no art. 65 da Lei 

nº 8.666/93, devendo ser observadas as exigências contidas na clausula 13º da Minuta do Contrato – 
Anexo III deste Edital. 

 

16.3.2. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, ou bilateralmente, mas 
sempre atendida a conveniência administrativa, sendo observadas as disposições contidas nos arts. 
77, 78, 79 e 80 da Lei nº8.666/93, no que couber ao objeto do Contrato. 

 

16.4. Da Fiscalização dos Serviços 

16.4.1. Para fiscalização do sistema, recebimento do serviço e atesto das Notas Fiscais, fica nomeado o 
servidor Arilthon Alves Lopes, Cargo: Executor de Sistemas, telefone para contato: (63) 98456-1890, 

endereço de e-mail eletrônico: arilthony@gmail.com.br, observando-se no que couber as obrigações 
elencadas neste Edital, e as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93. 

   

16.4.2. O servidor responsável pelo acompanhamento da entrega do objeto deste Edital, conforme 
descrição de prestação de serviço atestará no verso da Nota Fiscal que os mesmos foram executados 
de acordo com o especificado. 

 

16.4.3. A falta de qualquer informação na Nota Fiscal, das exigidas neste Edital, não autorizará o 
pagamento, assim como, o não preenchimento dos requisitos enumerados no Edital. 

 

16.4.4. O fornecedor sujeitar-se á mais ampla e irrestrita fiscalização do Órgão solicitante, encarregado 
de acompanhar a execução do objeto, prestando esclarecimento solicitado atendendo as reclamações 
formuladas, inclusive todas as execuções dos serviços e anexar a Nota Fiscal, a qual deverá ser 
acompanhada por um encarregado.  

 

16.4.5 A fiscalização de que trata este ítem não exclui nem reduz a responsabilidade do licitante 
vencedor pelos danos causados direta ou indiretamente á Contratante ou a terceiros decorrentes de 
culpa ou dolo na execução do contrato em conformidade com artigo 70 da lei 8.666/93.  

 

17. DOS PAGAMENTOS 

17.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente, através de Ordem Bancária na conta corrente da 
Fornecedora, mediante a apresentação de Notas Fiscais/Faturas, de acordo com a execução da 
prestação dos serviços contratados, no período referente, mediante o respectivo atestado pela 
fiscalização, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora, e será efetuado em até 30 
dias após o Atesto de Execução dos Serviços, conforme previsto no item 13 do Termo de Referência – 
Anexo I, do Edital e clausula 5º da Minuta do Contrato - Anexo III do Edital. 

 

18.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES   

18.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, de outras contidas no Contrato 
a ser firmado e deste Edital, as obrigações das partes estão elencadas no item 16 do Termo de 
Referência - Anexo I e na cláusula 9º da Minuta do Contrato - Anexo III do Edital. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, e respectivas 

atualizações, a licitante vencedora que descumprir as condições deste Edital, garantida a prévia 
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defesa, ficará sujeita às seguintes penalidades previstas, mediante publicação oficial, devendo ser 
observadas as exigências contidas no item 17 do Termo de Referência – Anexo I e na cláusula 10º da 
Minuta do Contrato – Anexo III deste Edital. 

 

20.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. A participação das licitantes implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas 
nesta Tomada de Preços, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria, e todas as 
condições gerais e peculiaridades da execução/fornecimento do objeto licitado, sendo vedado 
invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. 

 

20.2. O julgamento do certame será realizado em tantas sessões públicas quantas forem necessárias para 
a completa análise e julgamento dos documentos e propostas, sempre com a lavratura da respectiva 
Ata circunstanciada com os fatos ocorridos durante as sessões e demais ocorrências que interessarem 
ao julgamento desta licitação. 

 

20.2.1. As atas decorrentes das sessões realizadas serão assinadas pelos representantes das licitantes 
presentes, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos membros/servidores do 
apoio técnico. 

   

20.3. A falta de data e/ou rubrica nas declarações ou na proposta apresentadas poderá ser suprida pelo 
representante credenciado, desde que tenha poderes para esse ato, e que esteja presente na sessão no 
momento necessário. 

 

20.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na 
presente licitação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com 
irregularidades insanáveis, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

 

20.5. Caso haja a necessidade de suspensão da sessão para continuação em horário ou data posterior à 
da realização do certame conforme especificado neste Edital, na ata da sessão ocorrente deverão ser 
marcados nova data e/ou horário em que se voltará a reunir para dar continuidade aos trabalhos, 
conforme o caso. 

 

20.5.1. A Comissão Permanente de Licitação convocará os interessados presentes na sessão anterior 
acerca da data e hora da sessão, caso haja a hipótese do subitem anterior e não tenha sido 
determinada na sessão anterior.  

   

20.5.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, todos os documentos e os envelopes contendo 
as propostas devidamente lacradas deverão ser rubricados pelos membros da Comissão e licitantes 
presentes, ficando em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação. 

 

20.5.3. O não comparecimento de proponentes a qualquer das sessões designadas pela Comissão, não 
impedirá que ela se realize. 

 

20.6. Caso não haja o comparecimento de licitantes interessadas em participar do certame, a sessão será 
considerada DESERTA pela Comissão Permanente de Licitação. Sendo assim, se lavrará ata de 
realização de sessão, narrando-se a(s) decisão(ões) acerca do prosseguimento do processo 
licitacional. 

 

20.7. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta 
Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar 
originalmente nos envelopes entregues pela licitante. 

 

20.7.1. Poderá a Autoridade Competente, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho 
motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, 
que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. 

   

20.8. A Autoridade Competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

20.8.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93. 

  

20.8.2.  A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo 
único do art. 59 da Lei nº 8.666/93. 
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20.8.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

20.9. Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. 

20.10. As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
 

20.11. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação 

ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis 
e penais cabíveis. 

 
20.12. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação ou proposta relativa ao presente Edital. 
 
 

20.13. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas aos interessados, podendo 
ser aplicado o disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e ser divulgadas no site da 
Prefeitura. 

 
20.14. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas relativas a este Edital e seus Anexos serão dirimidos 

pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi, Estado do Tocantins.   
 

 
Gurupi- TO, aos 17 dias do mês de dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 

GUTIERRES BORGES TORQUATO 
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 

Decreto nº 0392/2019 
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TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2019.007087 
 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

 
 

1.  DEMANDANTE:   
Demandante: Município de Gurupi por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde 
Responsável: Gutierres Borges Torquato 
Telefone: (63) 3315-0081. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA:  

2.1. O sistema de gestão aplicado à rotina da Secretaria de Saúde terá grande importância e 
eficiência vez que contribuirá para o bom funcionamento, regulando o cadastro de pacientes, 
todas as consultas desde a mais simples a mais especializada, exames, cirurgias, controle no 
agendamento e lista de espera, incluindo priorização de pacientes, além de suprir as 
necessidades operacionais da Secretaria, como agenda, cadastro de servidores, serviços 
prestados, controle de estoque de medicamentos, reduzindo os custos e possibilitando a 
otimização dos recursos.  

 
3. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
3.1. A licitação a ser realizada para a contratação do objeto deste Termo de Referência será 

processada na modalidade TOMADA DE PREÇO, TIPO TÉCNICA E PREÇO. 
 
3.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o que determina o art. 14 da Lei 

nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei Complementar nº 147, de 07.08.2014, 
Lei Complementar nº 155/2016, de 27.10.2016, Decreto Federal nº 9.412/2018, respectivas 
alterações, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no presente. 

 
4. DO OBJETO: 
4.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 

locação de sistema e serviços de informática na área de gestão pública da saúde. 
 
5. DO QUANTITATIVO DO OBJETO: 
 

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD. 

01 49083 

SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA COM PRESTAÇÃO 

DE ASSESSORIA TÉCNICA-SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE 

PÚBLICA CONTENDO MÓDULOS DE: SISTEMA DE 

GERENCIAMENTO AMBULATORIAL QUE CONTEMPLA 

SISTEMA DE PORTARIA (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), 

AGENDAMENTO E PRODUÇÃO COM ACOMPANHAMENTO 

MENSAL DO FECHAMENTO SIA/SUS EFETUADO DENTRO DO 

PRÓPRIO MUNICÍPIO; SISTEMA DE CONTROLE DE 

MEDICAMENTOS; SISTEMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 

SISTEMA DE REGULAÇÃO; SISTEMA LABORATÓRIO; 

IMPORTAÇÃO DO CARTÃO-SUS, PPI, FPO E SCNES; PESQUISA 

DO SIGTAP DIRETAMENTE NO SISTEMA; SISTEMA SIAB COM 

IMPLEMENTAÇÃO DE RELATÓRIOS E POSSIBILIDADE DE 

UTILIZAÇÃO INDIVIDUAL POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

 

SV 

 

12 
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SAÚDE; SISTEMA DE EPIDEMIOLOGIA COM 

MONITORAMENTO DA DENGUE; SISTEMA PARA UNIDADE DE 

PRONTO ATENDIMENTO; MODULO E-SUS; MAPA 

ELETRÔNICO PARA COORDENAÇÃO PSF, COM ÁREAS DE 

ATUAÇÃO DE CADA EQUIPE COM PREENCHIMENTO DIGITAL; 

MAPA ELETRÔNICO PARA COORDENAÇÃO VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, COM ÁREAS DE ATUAÇÃO DE CADA 

EQUIPE COM PREENCHIMENTO DIGITAL; PAINEL 

ELETRÔNICO DE CHAMADA E POSIÇÃO DE ATENDIMENTO E 

ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PÚBLICA DE SAUDE 

  
 
 

6. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. Desenvolvimento de Sistema informatizado de Gestão de Saúde com acesso através de 

navegadores de internet, com cadastro unificado e integrado dos servidores e serviços de saúde, 
prontuário eletrônico do paciente, com registros de todos os atendimentos sistematização das 
rotinas e processos de trabalho de todas as unidades de atendimento e sistematização da base 
para geração das informações exigidas pelos órgãos de financiamento, fiscalização e controle. O 
sistema a ser disponibilizado pode ser composto por módulos desde que atendam aos 
requisitos de funcionalidade solicitados, que façam parte do mesmo ambiente tecnológico e, 
que sejam desenvolvidos e (ou) mantidos pela própria proponente. Os módulos e serviços que 
deverão ser disponibilizados deverão atingir os seguintes resultados: 

 
6.1.2. Norteamento para o respaldo técnico na tomada de decisões da Secretaria da Saúde, 

tornando mais eficaz, para o planejamento de controle, atendimento, crescimento e 
desenvolvimento público;  

 
6.1.3. Consultoria especializada em saúde pública, buscando maximizar recursos e minimizar 

receitas, buscando qualidade, agilidade ao atendimento público de saúde para população de 
Gurupi-TO e municípios vizinhos com encaminhamento via PPI (Programação Pactuada 
Integrada);  

 
6.1.4. Gestão em atendimento, controle o acesso dos usuários nas unidades de Saúde; 
 

6.1.5. Gestão de medicamentos, Controle de Medicamentos, dispensação dos medicamentos;  
 

6.1.6. Acompanhamento da produção de todos os profissionais com produção para o fundo 
municipal de saúde, buscando com isso verificar o atendimento recebido pela população tanto 
em caráter qualitativo quanto quantitativo.  

 
6.2 Prestação de serviços de assessoria especializado em Saúde Pública 
6.2.1. Levantamento situacional com apresentação de diagnóstico via relatório e apresentação de 

soluções;  
  

6.2.2. Cadastro nacional de estabelecimento saúde – SCNES;  
 

6.2.3. Orçamentação dos procedimentos ambulatoriais especializados, para unidades de saúde;  
 

6.2.4. Desenvolvimento de uma Central de Regulação para controle de serviços prestados pelo 
município assim como por entes publicos, filantrópicos, e/ou privados, utilizando como 
parâmetro PPI (Programação Pactuada Integrada);  

 

6.2.5. Revisão do Plano municipal de saúde (Portaria GM 2751/2009 e 3176/2008); 
 

6.2.6. Programação pactuada integrada - PPI;  
 

6.2.7. Treinamento e capacitação da equipe técnica da Saúde municipal com ênfase no histórico, a 
Saúde no Brasil, Constituição Federal, Blocos de Financiamento do MS/DATASUS (PAB, MAC, 
FAEC, Vigilância Sanitária, Assistência Farmacêutica), normatização, diretrizes, Lei 8080, Lei 



   Anexo 1 – Termo de Referência – Tomada de Preços nº 013/2019 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

______________________________________________________________________________ 

Av. Pernambuco, n.1345, Centro - Gurupi-TO, CEP: 77.405-070. Fone (63) 3315-0085          3 

8142, ESF – Equipe de Saúde da Família, ESB – Equipe de Saúde Bucal, NASF – Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família, Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria, Planejamento, 
Orçamento, Programação, Regionalização, Gestão do Trabalho, Educação em Saúde, Incentivo à 
participação e controle social, LCP 141 tratando de despesas com ações e serviços públicos de 
saúde, responsabilidade com movimentação financeira Dec. 6.507, SINAN, SI-PNI, SINASC, 
SIA, SIAB, CNES, SIH, SIM, Suspensão de Repasse de Recursos, Penalidades, Procedimentos e 
ações do MS/DATASUS. 

 

6.2.8. Treinamento para o corpo médico, fisioterapeuta, cirurgiões dentistas, psicólogos, 
enfermeiros, agentes de saúde para preenchimento dos mapas de produção, com utilização do 
CID10 e grupos de procedimentos do SUS, e normativas do MS/DATASUS,  

 
6.2.9. Treinamento para os profissionais da vigilância sanitária para cadastramento de 

estabelecimentos, emissão de guia de recolhimento, baixa de guias de recolhimento, emissão do 
alvará de funcionamento, e relatórios de pagamento dos estabelecimentos, controle de 
notificação e intimação dos estabelecimentos, 

 
6.2.10. Apoio técnico visando subsidiar informações no SARGSUS para elaboração do Relatório 

Anual de Gestão e Relatório Quadrimestral de Gestão;  
 
6.2.11. Orientação ao processo de adesão e controle dos programas ministeriais; 
 
6.2.12. Análise dos dados levantados visando elaboração de projetos e implantação de serviços por 

meio de convênios e demais modalidades junto à Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da 
Saúde. 

 

6.2.13. Capacitação de profissionais com vistas a executar os principais programas de saúde como 
Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal e Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). 

 
6.2.14. Desenvolvimento da Atenção Básica do Município baseado na ampliação da cobertura de 

Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal incluindo projetos de adesão, implantação e 
capacitação de pessoal por meio do Curso Introdutório ao Programa Saúde da Família. 

 

6.2.15. Curso de Introdução ao Programa de Melhorias no Acesso e na Qualidade (PMAQ). 

6.2.16. Assessoria e suporte  no desenvolvimento da Programação Anual de Saúde (Anexo da 
Portaria GM 2.751/2009 e Lei Complementar n. 141 de 13/01/2012, Artigo 36 parágrafo 2°. 

6.2.17. Assessoria e suporte no desenvolvimento do Relatório de gestão (Portarias GM 2751/2009 e 
3176/2008, Lei Complementar n. 141  de 13/01/2012, art. 36 parágrafo 1º. 

6.2.18. Apoio técnico visando subsidiar informações no SARGSUS para elaboração do Relatório 
Anual de Gestão e Relatório Quadrimestral de Gestão.  

6.2.19. Assessoria e suporte para processamento e fechamento do faturamento SIA/SUS.  

6.2.20.  Assessoria e suporte para atualizações do CNES.  

6.3 Ferramentas de Informação para Gestão 

6.3.1. Sistema de Gerenciamento Ambulatorial que contempla Sistema de Portaria (Prontuário 
Eletrônico), Agendamento e Produção com acompanhamento mensal do fechamento SIA/SUS 
efetuado dentro do próprio município;  

 

6.3.2. Sistema de Controle de Medicamentos;  

6.3.3. Sistema de Vigilância Sanitária; 

6.3.4 Sistema de Regulação; 

6.3.5 Sistema Laboratório; 
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6.3.6 Importação do Cartão-Sus, PPI, FPO e SCNES; 

6.3.7 Pesquisa do SIGTAP diretamente no sistema; 

6.3.8 Sistema SIAB com implementação de relatórios e possibilidade de utilização individual por 

agentes comunitários de saúde;  

6.3.9 Sistema de Epidemiologia com Monitoramento da Dengue; 

6.3.10 Sistema para Unidade de Pronto Atendimento;  

6.3.11 Modulo E-sus; 

6.3.12 Mapa eletrônico para coordenação PSF, com áreas de atuação de cada equipe com 

preenchimento digital;  

6.3.13 Mapa eletrônico para coordenação vigilância epidemiológica, com áreas de atuação de cada 

equipe com preenchimento digital;  
6.3.14 Painel eletrônico de chamada e posição de atendimento. 
 
7. DO VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO  
7.1. O valor estimado da prestação de serviços do objeto a ser licitado para o período de 12 (doze) 

meses, é de R$ 137.800,00 (cento e trinta e sete mil e oitocentos reais). 
 
8. LOCAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  
8.1 Relação de unidades para implantação do sistema:  
 

ITEM DEPARTAMENTO SISTEMA 

1 CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL - CAPS AD III - VIDA 
NOVA 

Recepção, RAAS (Registro das Ações 
Ambulatoriais de Saúde), Consultório 
Médico, Painel Eletrônico, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção. 

2 CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL DRº SANDRA 
NASCIMENTO OLIVEIRA PAIVA  

Recepção, Triagem, Consultório, Painel 
Eletrônico, Controle de Produção, Controle 
de Medicamentos 

3 COMPLEXO REGULADOR DE 
SAÚDE DE GURUPI 

Sistema para Regulação Interno e pacientes 
Encaminhados e Recebidos 

4 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
BELA VISTA 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia. 

5 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
CASEGO 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia 

6 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
JOAO MANOEL DOS SANTOS 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia 

7 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
JOÃO DE QUEIROZ NETO  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia 

8 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
ULISSES MOREIRA MILHOMENS  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
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Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia 

9 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
SÃO JOSE 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia 

10 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
SEVILHA 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia 

11 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
PRº MOISÉS MARTINS DA ROCHA  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia 

12 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
NEY LUZ E SILVA  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia 

13 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
FRANCISCO NOGUEIRA LIMA  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia 

14 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
ROSENDO BARBOSA DE ARAÚJO  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia 

15 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
VILA NOVA 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia 

16 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
WALDIR LINS 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia 

17 UNIDADE DE SAÚDE MOVEL 
GURUPI 

e-SUS Controle de Produção, Farmácia, 
Controle de Medicamentos, Controle de 
Produção 

18 UNIDADE DE SAÚDE VILA IRIS Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia 

19 UPA DR MARCIA MUCKY Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Farmácia 

20 GABINETE DA SECRETÁRIA Regulação, Sistema de Epidemiologia, 
Sistema Financeiro e Laboratório 
Municipal, Mapa Eletrônico Coordenação 
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PSF e Epidemiologia 

21 POSTO DE SAÚDE TREVO DO 
TOCANTINS 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, Sistema Laboratório, 
Vacinação Crianças e Adultos, Farmácia. 

22 CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLOGICAS CEO 

Recepção, Consultório, Painel Eletrônico, 
Controle de Produção, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Importação do Cartão-Sus 

23 NASF- NÚCLEO AMPLIADO DA 
SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO 
BÁSICA  

Relatórios, cadastros, pesquisas de CID e 
procedimentos, Produção de atendimento 
individual coletiva e procedimentos. 

24 LABORATÓRIO POLICLINICA  Recepção, Painel Eletrônico, Controle de 
Produção, Sistema Financeiro, Sistema de 
Laboratório, Controle de Medicamentos, 
Importação do Cartão-Sus. 

25 ALMOXARIFADO Controle de Medicamentos, Controle de 
Produção, Sistema Financeiro. 

26 TRATAMENTO FORA DO 
DOMICÍLIO (TFD) 

Sistema para Regulação Interno e pacientes 
Encaminhados e Recebidos, Painel 
Eletrônico, Controle de Produção, 
Importação do Cartão Sus. 

27 FARMACIA CENTRAL  Recepção, Painel Eletrônico, Importação do 
Cartão-Sus. 

28 CCZ (CONTROLE VETORIAL 
ZOONOZES) 

Recepção, Triagem, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Importação do Cartão-Sus, 
Sistema Laboratorial 

29 CCZ (CONTROLE VETORIAL 
DENGUE) 

Recepção, Triagem, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico para Coordenação da 
Vigilância Epidemiológica, e-SUS, Controle 
de Medicamentos, Importação do Cartão-
Sus, Sistema de Epidemiologia com 
Monitoramento da Dengue 

30 CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS - CPD 

Importação do Cartão-Sus, e-SUS, Controle 
de Medicamentos, PPI, FPO, SCNES, 
SIGTAP, SIAB 

31 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

Controle de Produção, Mapa Eletrônico, e-
SUS, Controle de Medicamentos, 
Importação do Cartão-Sus, Sistema de 
Vigilância Sanitária. 

32 COORDENADORIA DA SAÚDE DA 
FAMÍLIA (PACS PSF) 

Controle de Produção, Mapa Eletrônico, e-
SUS, Controle de Medicamentos, 
Importação do Cartão-Sus, Sistema de 
Epidemiologia com Monitoramento da 
Dengue, SIAB, SCNES,PPI, 

33 COORDENADORIA DE SAÚDE DA 
MULHER 

Controle de Produção, Mapa Eletrônico, e-
SUS, Controle de Medicamentos, 
Importação do Cartão-Sus, 

34 DIRETORIA DE SAÚDE PÚBLICA Controle de Produção, Mapa Eletrônico, e-
SUS, Controle de Medicamentos, 
Importação do Cartão-SUS, Sistema de 
Epidemiologia com Monitoramento da 
Dengue, SIAB, SCNES,PPI, FPO, SIGTAB, 

35 SALA DE VACINA e-SUS, Controle de Medicamentos, 
Controle de Produção, Mapa Eletrônico, 
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Sistema Laboratório, Vacinação Crianças e 
Adultos, Farmácia 

 
 

9. AMBIENTE COMPUTACIONAL 
9.1 Fornecer em documento oficial informações tecnológicas de acesso ao banco de dados para que, 

caso seja necessário, a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde tenha acesso 
direto ao banco de dados, sem depender da Contratada. As senhas e códigos de acesso devem 
estar válidas por tempo indeterminado, sob pena de multa diária até que seja reestabelecido o 
acesso. 

 

9.2 Operar conexão com o servidor via Internet, suportar conexões ADSL sem a exigência de IP fixo 
nas estações clientes.  Operar com base em Sistemas Operacionais Windows 7  ou superior  ou  
LINUX  kernel  2.5.26  ou  superior.  Operar a partir dos navegadores Chrome ou Firefox versão 
30.0 ou superior, não sendo aceitável operar através de serviços de terminal (Terminal  Services)  
ou  emuladores  de  terminal  de  qualquer  natureza.  Dispor de acesso seguro (SSL) integral 
para todas as operações. 

  

10. SUPORTE TÉCNICO  

10.1 Deverá ser garantido o atendimento para pedidos de suporte através de telefone e e-mail, 
atendendo no horário das 7h às 18h, de segunda a sexta (conforme horário local). 

 

10.2 A contratada deverá disponibilizar 01 (um) profissional sem custo para a Contratante, para 
atuar junto à Secretaria de Saúde do Município sempre que necessário, como administrador do 
sistema, objetivando novos treinamentos, atualização do sistema e suporte técnico.   

 

10.3 Disponibilidade de um e-mail para serviço ou serviço online para recebimento de solicitações 
de suporte para incidentes que venham a ocorrer fora do horário definido. 

  

10.4 A Contratada deverá garantir atualização tecnológica contínua dos programas de computador, 
que constituem o sistema utilizado para a prestação do serviço. A atualização dos programas de 
computador face às especificações do Sistema Único de Saúde-SUS, do Ministério da Saúde. 
Como também a atualização das bases de dados, daquelas tabelas que tem origem no Ministério 
da Saúde (por exemplo, Procedimentos da Tabela Unificada de Procedimentos). 

  

11. TREINAMENTO PARA O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

11.1 Treinamento em grupo de informática básica, objetivando preparar todos os profissionais 
potenciais operadores do Sistema para correta utilização do mesmo, segundo metodologia da 
proponente, com acompanhamento obrigatório do Administrador do Sistema, devendo as 
ferramentas e manuais ou apostilas de treinamento serem disponibilizadas em Língua 
Portuguesa do Brasil, ficando disponíveis ao Administrador do Sistema para  treinamento  de  
novos  profissionais. 

 

11.2 Deve ser realizado no município, em locais e horários designados pela Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde, com carga horária não inferior a 04 (quatro) horas-aula por 
turma. 

  

11.3 Treinamento individual dos profissionais na operação básica de cada módulo do Sistema em 
seu local de trabalho objetivando preparar à compreensão dos conceitos de usabilidade dos 
mesmos. A carga horária do treinamento individual deverá ser no mínimo 08 (oito) horas-aula 
por pessoa, sendo que a Contratada deverá acompanhar o processo de ativação de cada módulo 
em cada local. 

 

 

11.4. CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO 

11.4.1 A implantação de cada área passa a vigorar a partir do recebimento da notificação de que as 
condições necessárias para o funcionamento do Sistema para a informatização desta área em 
questão estejam adequadas (Computadores, Internet, Recursos Humanos), que se dará em cada 
Unidade especificada no item 8 deste Termo de Referência. 

  

11.4.2 O prazo de vigência do Contrato deverá ser de 12 (doze) meses, tendo início a partir da 
assinatura do mesmo. 

[[ 
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11.4.3 Durante a vigência do Contrato, a Contratada deverá manter-se compatível com as 
obrigações e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 
12. DA FORMA, PRAZO E LOCAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
12.1. Os serviços serão realizados nos locais indicados no Item 8 deste Termo de Referência. 
 

12.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações deste Termo de 
Referência, descritos no item 5, deste Termo de Referência bem como com os padrões de 
qualidade, resistência e segurança estabelecido nas normas aprovadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa 
técnica. Quando existirem recomendações adicionais às normas referentes à execução dos 
serviços, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas também deverão ser obedecidas.  
 

12.3. A implantação do sistema deverá ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data 
da assinatura do contrato, mediante a emissão da Ordem de Implantação do Sistema.  

  

12.4. Após a implantação do sistema, o prazo para a efetiva prestação dos serviços será de 12 (doze) 
meses, contados a partir da Ordem de Serviços. 

 

12.5. Por se tratar de serviço de prestação continuada, o contrato poderá ser aditivado, a cada 12 
(doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos previstos 
neste instrumento convocatório e autorizado formalmente pela Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde: 

• Os serviços forem prestados regularmente;  
• A Contratada não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária; 
• A Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde ainda tenha interesse na realização 
do serviço; 
•O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração Pública 
Municipal; e  
• A Contratada concorde com a prorrogação. 
 

12.6 A Contratada deverá manter sigilo de todas as informações que vierem a ser produzidas ao 
longo do Contrato, resguardando o sigilo dos Profissionais e Pacientes, devendo ser 
consideradas informações confidenciais e de uso privativo, sob pena de multas e sanções. 

 
13. DA FORMA DE PAGAMENTO  

13.1  Os pagamentos serão realizados mensalmente, através de Ordem Bancária na conta corrente 
da Fornecedora, mediante a apresentação de Notas Fiscais/Faturas, de acordo com a execução 
da prestação dos serviços contratados, no período referente, mediante o respectivo atestado 
pela fiscalização, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora, e será efetuado 
em até 30 dias após o Atesto de Execução dos Serviços. 

   

13.2  O pagamento será condicionado à apresentação do relatório mensal de disponibilidade e 
indisponibilidade do serviço, sem o qual o pagamento não será efetuado. 

 

13.3  O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que 
deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 

 
13.4  A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto 

fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o 
número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 

 
13.5  A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, 

a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº da Tomada de Preços e da Ordem de empenho, Nº 
do contrato, mês de referência e local onde o link se encontra instalado, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 

 

13.6  A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da 
Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras 



   Anexo 1 – Termo de Referência – Tomada de Preços nº 013/2019 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

______________________________________________________________________________ 

Av. Pernambuco, n.1345, Centro - Gurupi-TO, CEP: 77.405-070. Fone (63) 3315-0085          9 

emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por 
servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 

13.7  É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

13.8  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 

 

14. DA VIGÊNCIA   
14.1. O Contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da publicação de 

seu extrato, podendo ser prorrogado, conforme dispõe art. 57 da lei n° 8.666/93. 
 

14.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia do objeto. 
 

14.3. O Contrato terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins-DOE e a sua 
íntegra, após assinada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi 
(www.gurupi.to.gov.br) durante sua vigência. 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

15.1. Para fiscalização do sistema, recebimento do serviço e atesto das Notas Fiscais, fica nomeado 
o servidor Arilthon Alves Lopes, Cargo: Executor de Sistemas, telefone para contato: (63) 

98456-1890, endereço de email eletrônico: arilthony@gmail.com.br, observando-se  no que 
couber as obrigações elencadas neste termo, e as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93. 

 

15.2. O servidor responsável pelo acompanhamento da entrega do objeto deste Termo de 
Referência, conforme descrição de prestação de serviço atestará no verso da Nota Fiscal que os 
mesmos foram executados de acordo com o especificado. 

 

15.3. A falta de qualquer informação na Nota Fiscal, das exigidas neste Termo de Referência, não 
autorizará o pagamento, assim como, o não preenchimento dos requisitos enumerados no 
Edital. 

 

15.4. O fornecedor sujeitar-se á mais ampla e irrestrita fiscalização do Órgão solicitante, 
encarregado de acompanhar a execução do objeto, prestando esclarecimento solicitado 
atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as execuções dos serviços e anexar a 
Nota Fiscal, a qual deverá ser acompanhada por um encarregado.  

 

15.5. A fiscalização de que trata este ítem não exclui nem reduz a responsabilidade do licitante 
vencedor pelos danos causados direta ou indiretamente á Contratante ou a terceiros decorrentes 
de culpa ou dolo na execução do contrato em conformidade com artigo 70 da lei 8.666/93.  

 
16. Das obrigações das partes  

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 
 

16.1 Da Contratada: 
a) Implantar o sistema, sem custos para esta administração, em até 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da assinatura do contrato, mediante a emissão da Ordem de Implantação do Sistema, a 
qual deverá ser executada conforme cronograma de ações definido conjuntamente com a 
Contratante; 

b) Iniciar a prestação dos serviços, imediatamente, após a instalação do sistema, mediante Ordem 
de Serviço; 

c) Apresentar os funcionários responsáveis pelos serviços, devidamente uniformizados, 
identificados, portando crachá com timbre da empresa, foto e demais dados pessoais;  

 

d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários nos serviços objeto do contrato a ser firmado, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato observado as disposições do art. 65 da Lei 8.666/93; 

mailto:ipasgu3@gamail.com


   Anexo 1 – Termo de Referência – Tomada de Preços nº 013/2019 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

______________________________________________________________________________ 

Av. Pernambuco, n.1345, Centro - Gurupi-TO, CEP: 77.405-070. Fone (63) 3315-0085          10 

e) Prestar os serviços objeto deste contrato, sempre por intermédio de técnicos  treinados  e 
habilitados com todo os equipamentos necessários; 

f) Manter pessoa responsável com competência técnica e administrativa para representá-la 
quando do acompanhamento na execução dos serviços; 

g) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem imperfeições,  vícios,  defeitos  ou  incorreções resultantes da 
execução dos serviços.  

h) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes das ações judiciais, por 
prejuízos havidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a 
Administração Pública Municipal; 

i) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 
objeto do Contrato, sem prévia autorização da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde; 

j) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro  de  acidentes, impostos,  
contribuições  previdenciárias e segurança de trabalho  e quaisquer  outras  que  forem  devidas,  
referentes aos  serviços  executados  por  seus  empregados,  uma  vez  que  os  mesmos  não  
têm  nenhum vínculo empregatício com a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde; 

k) Arcar com eventuais danos pessoais ou materiais causados à Administração  Pública Municipal 
e (ou) a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados 
ou prepostos na execução dos serviços; 

l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, salvo mediante prévia e 
expressa autorização da Administração Pública Municipal; 

m) Comunicar, por escrito, à Administração Pública Municipal, quando verificar condições 
inadequadas para a prestação do serviço ou iminência de fatos que  possam  prejudicar  a 
perfeita execução deste Contrato; 

n) Garantir o perfeito funcionamento do sistema, de acordo com as especificações técnicas 
estabelecidas; 

o) Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela 
Administração, cujo representante terá poderes para sustar o serviço, total ou parcialmente, em 
qualquer  tempo,  sempre  que  considerar  a  medida  necessária  e  recusar  os  serviços 
disponibilizados que julgar inadequados; 

p) Manter atualizado o número de telefone, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação 
disponível para a solicitação de suporte; 

q) Manter, durante todo o prazo do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na licitação; 

r) Responsabilizar-se por todas as despesas (transporte, vigilância, seguros, combustível, 
alojamento, refeições e outros)  e  encargos  (trabalhista  e  outros) inerentes ao serviço, quando 
for o caso; 

s) Manter em completo sigilo as informações que lhe forem confiadas, pelo  município,  para  
implantação  do  sistema e durante a execução dos serviços,  não  podendo  cedê-las  a terceiros,  
sob  nenhum  pretexto,  comprometendo -se,  por  seus  empregados  e prepostos, a tê-las sob 
boa guarda. 

 

16.1.1 Todos os serviços prestados/executados pela Contratada deverão ser de melhor qualidade, 
obedecendo às especificações técnicas e as Normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas quando aplicáveis. 

 

16.2 Da Contratante 

a) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas neste Termo de 
Referência; 

b) Fornecer à Contratada documentos, informações e demais elementos que possuir, que sejam 
necessários para o desenvolvimento e instalação do objeto contratado; 

c) Atestar a execução do fornecimento objeto deste Termo de Referência, após verificar a execução 
e qualidade do mesmo; 

d) Supervisionar todas as fases de implantação do objeto, seu desenvolvimento e notificar caso 
necessário o que não estiver dentro da conformidade, acompanhado da devida notificação; 
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e) fiscalizar e controlar a qualidade dos serviços prestados/executados e se necessário Notificar  a  
contratada,  por  escrito,  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições  na prestação/execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção; 

f) Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 
contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

g) Observar para que sejam  mantidas,  durante  a  vigência  do  contrato,  todas  as condições de 
habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas no presente edital, incluindo o 
cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela Contratada; 

h) Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais; 
i)  Facultar o acesso irrestrito dos técnicos da Contratada às áreas de trabalho, registros,  

documentação  e  demais  informações  necessárias  à  fiel  execução  do presente contrato; 
j) Manter, na  operacionalização  dos  sistemas,  apenas  pessoal  devidamente treinado pela 

Contratada; 
k) Conceder à Contratada acesso remoto às suas estruturas virtuais, ambiente de rede ou intranet; 
l) Buscar manter alto padrão de clareza nas solicitações de alteração enviadas à Contratada,  

indicando  um  responsável  que  acompanhará  as tramitações  desta pela internet, 
respondendo-as diariamente; 

m) Assegurar a configuração adequada  da  máquina  e  instalação  dos  sistemas, manter  backup  
adequado  para  satisfazer  as  necessidades  de  segurança  e recuperação  no  caso  de  falha  da  
máquina,  dando  prioridade  aos  técnicos  da Contratada  na  utilização  de  qualquer  recurso  
necessário  à  fiel  execução  do presente contrato; 

n) Responsabilizar-se pela completa e correta inserção de dados nos sistemas. 
 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
17.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das 

responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições 
estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 
e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:  

 

I - Advertência  

A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o 
descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção 
mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 
 

a)  Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b)  Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
c)  Por atraso injustificado na execução Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não 

importem em prejuízo financeiro à Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 
   

II – Multas Contratuais:  
As multas a que alude este inciso não impede que o Instituto aplique as outras sanções previstas 
em lei.  Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
 

a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo 
não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da 
obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total Contratado;  

b)  Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por 
prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não 
cumprida sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;  

c)  Por inexecução total injustificada da Instrumento Contratual: 20% (vinte por cento) sobre o 
valor total da obrigação assumida;  

d)  Recusa do adjudicatário em receber a Instrumento Contratual, dentro de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

e)  Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor 
total da proposta; 

 

II. 1 - Da Multa por Indisponibilidade do Serviço: 
Caso haja indisponibilidade de serviço: 
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a) Por prazo superior a 12 (doze) horas consecutivas, além dos demais descontos mencionados 
neste Termo de Referência, a CONTRATADA será multada em 5% (cinco por cento) SOBRE O 

VALOR DO CONTRATO. 
b) Por prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas, consecutivas ou não, no acumulado do mês 

vigente, além do desconto mencionado no item anterior, a CONTRATADA será multada 
SOBRE O VALOR DO CONTRATO, conforme tabela a seguir: 

 

INDISPONIBILIDADE 
(ACUMULADA NO 

MÊS) 

MULTA 
(%) 

24 horas (mês) 1,00% (um por cento) 

36 horas (mês) 2,00% (dois por cento) 

48 horas (mês) 3,00% (três por cento) 

60 horas (mês) ou mais 5,00% (cinco por cento) 
 

c) As multas previstas nas alíneas a e b são cumulativas, perfazendo um total máximo de 10% (dez 
por cento) de multa dentro do mês vigente. 

d) A contagem de mês para efeito de contabilização para aplicação da multa seguirá a contagem 
de mês civil (expressão usada no mercado financeiro e administrativo. Considera todos os dias 
existentes no mês em questão – por exemplo: se estamos em fevereiro, teremos 28 ou 29 dias, se 
estamos em março, teremos 31 dias etc.). 

e) Permanecem inalteradas as demais sanções e multas previstas neste Termo de Referência. 
d) A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à 

ampla defesa e ao contraditório. 
e) A multa não será aplicada caso seja constatado que a indisponibilidade ocorreu por problemas 

com o acesso à internet, e não diretamente do sistema.  
 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Instituto:  
A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme 
prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
  

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da 
Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função 
da natureza e a gravidade da falta cometida. 

 

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Instituto e descredenciado no SICAF ou no 
sistema de cadastramento de fornecedores do Instituto, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 

 

a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
f) Falhar ou fraudar na execução da Contrato; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 

 

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Gurupi enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida 
sempre que o Licitante ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes, considerando para 
tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 

 

17.2. Para os fins do item 17.1. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 
93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

 

17.3. As multas previstas no item II e II.1 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou 
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cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 
 

17.4. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 17.1, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de 
prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93. 

   

17.5. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o 
transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer 
pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas 
tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário 
Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta 
considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende 
aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

  

17.6. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito 
constitucional à ampla defesa e ao contraditório. 

 
17.7. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 17.1 são da competência do Contratante. 
 

17.8. A sanção prevista no item V do item 17.1 é da competência de autoridade superior 
competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo 
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos 
de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 

 
18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
18.1 As despesas decorrentes do objeto desta Contratação correrá à conta dos recursos 

específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde, conforme a seguir: 
 

Ação: NASF – NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2119 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 

 
Ação: TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.301.1042.2125  

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
  

Ação: CENTRO DE CONTROLE ZOONOSES - BLVIG 
Dotação: 07.0709.10.304.1045.2149 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 

Ação: SAMU - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2142 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 

 
Ação: CAPS-ADIII-CENTRO AT PSICOSS - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2308 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 
Ação: CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2146 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 



   Anexo 1 – Termo de Referência – Tomada de Preços nº 013/2019 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

______________________________________________________________________________ 

Av. Pernambuco, n.1345, Centro - Gurupi-TO, CEP: 77.405-070. Fone (63) 3315-0085          14 

 
Ação: UPA – UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2144 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 
Ação: CAPS – CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2143 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 

Ação: SAUDE DA MULHER - BLATB 
Dotação: 07.0709.10.301.1042.2136 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 

 
Ação: BLMAC – MANUTENCAO DA POLICLINICA 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2147 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 
Ação: APOIO ADMINISTRATIVO 

Dotação: 07.0709.10.122.1040.2114 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4000 

 
Ação: UNIDADE BASICA SAUDE – PSF - BLATB 

Dotação: 07.0709.10.301.1042.2132 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 

 
19. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
19.1 O critério de julgamento será Tipo Técnica e Preço. 
 

19.2 Para todos os valores atribuídos, notas e valores, serão considerados 02 (duas) casas depois da 
vírgula, realizando regra de arredondamento de números decimais definida pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 5891. 
 

19.3 O atendimento dos requisitos relacionados para análise técnica será comprovado através de 
demonstração dos produtos e serviços descritos.  
 

19.4 A demonstração técnica visa verificar a conformidade dos serviços ofertados.  Todas as 
funções requeridas pelo sistema devem ser demonstradas, de tal forma que todo e qualquer serviço 
seja visualizado no ato da análise técnica. 
 

19.5 A demonstração deverá ser prática. Não serão aceitos folders, manuais, mídias alternativas 
como VTs, CDs tipo DEMO.  O proponente deverá apresentar seus produtos na versão que 
pretende oferecer, valendo-se de projeção de multimídia para o  acompanhamento  dos presentes. 
 
20. DA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

20.1 A Proposta “Técnica” será avaliada e pontuada de acordo com os seguintes requisitos: 
 

1. Prestação de serviços de assessoria especializado em saúde Pública - Peso 8 - Pontuação 
Máxima: 72 (setenta e dois) pontos  

I. Revisão  Cadastro nacional de estabelecimento saúde - SCNES;  
II. Revisão da Orçamentação dos procedimentos ambulatoriais especializados, para unidades 

de saúde;  
III. Revisão  Programação pactuada integrada - PPI;  
IV. Treinamento para o corpo médico, fisioterapeuta, cirurgiões dentistas, psicólogos, 
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enfermeiros, agentes de saúde para preenchimento dos mapas de produção, com utilização 
do  CID10 e grupos de procedimentos do SUS, e normativas do MS/DATASUS;  

V. Treinamento para os profissionais da vigilância sanitária para cadastramento de 
estabelecimentos, emissão de guia de recolhimento, baixa de guias de recolhimento, 
emissão do alvará de funcionamento, e relatórios de pagamento dos estabelecimentos, 
controle de notificação e intimação dos estabelecimentos; 

VI. Atualização, geração de envio e acompanhamento do Sistema E-SUS PEC transmissor 
posteriormente acompanhamento da remessa SISAB; 

VII. Capacitação de profissionais para coleta de dados dos principais programas de saúde 
como Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal e Núcleo de Apoio ao Saúde da 
Família(NASF); 

VIII. Apresentação de 03 (três) contratos de prestação de serviço no período entre 2012 a 2015, 
compatível com objeto licitado; 

IX. Apresentação de 03 (três) atestados de capacidade técnica com pessoa jurídica similar a 
licitante, compatível com objeto licitado. 

 
2. Características Gerais para o Ambiente do Servidor de Aplicação- Peso 4 - Pontuação Máxima: 
16 (dezesseis) pontos 

I. Compatível com Sistema Operacional Linux, ADSL sem a exigência de IP fixo nas estações 
clientes.  Operar com base  em  Sistemas  Operacionais  Windows  7  ou superior  ou  
LINUX  kernel  2.5.26  ou  superior.  Operar  a  partir  dos  navegadores  Chrome  ou 
Firefox versão 30.0 ou superior, não sendo aceitável operar através de serviços de terminal 
(Terminal  Services)  ou  emuladores  de  terminal  de  qualquer  natureza.  Dispor  de  
acesso seguro (SSL) integral para todas as operações;  

II. Servidor de Banco de Dados, Compatível com Sistema Operacional Linux; 
III. Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional baseado em Software Livre, MySql ou 

PostGres; 
IV. Interface desenvolvida em Web (HTML, JavaScript, Java e SQL). 

 

3. Características Gerais para acesso dos usuários ao sistema - Peso 3 - Pontuação Máxima: 63 
(sessenta e três) pontos 

I. Acesso e Utilização do sistema via browser;  
II. Sistema com módulos interligados/integrados e multiusuário; 

III. Licença ilimitada de usuários; 
IV. Sistema com toda a interface e apresentação em língua portuguesa do Brasil; 
V. Controle de acesso baseado em usuários, por meio de login e senhas individualizadas, com 

possibilidade de limitação de acesso por meio de perfil de usuários e por funções do 
sistema; 

VI. Controle de acesso, gerenciamento de Login e senhas, Log de auditoria;  
VII. O mecanismo de autenticação do usuário deve utilizar senhas com métrica mínima;  

VIII. Deve existir mecanismo de escolha da senha pelos novos usuários sem a interferência do 
pessoal de apoio; 

IX. Deve existir mecanismo de bloqueio de acesso após número definido de tentativas de 
Login com falha; 

X. Controle de acesso deve ser uniforme em todo o sistema, utilizando-se uma única rotina de 
verificação; 

XI. Controle de acesso ao sistema configurável por usuário, com senhas individualizadas e de 
conhecimento somente do mesmo, com restrições através de grupos de usuários e módulos 
do sistema; 

XII. Realizar o acesso ao ambiente através de senhas individuais que caracterizam o acesso 
individual e particular apenas aos módulos e funcionalidades cujo usuário tenha 
permissão de acesso; 

XIII. Permitir o Log do que é realizado no sistema com determinação da organização, data no 
formato (DD\MM\AAAA) e Hora (hh:mm:ss), usuário e módulo acessado; 

XIV. Controle e armazenamento das transações críticas realizadas com registro do local, horário 
e usuário, responsável pelas mesmas; 

XV. Possibilidade de ser utilizada em ambientes híbridos de sistema operacional nas estações 
de trabalho; 
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XVI. Capacidade de atualização de versões de forma remota; 
XVII. Possuir pelo menos o Manual do Usuário em Língua Portuguesa do Brasil; 

XVIII. Compatibilidade mínima com os seguintes padrões: Cartão Nacional Saúde, Tabela 
Unificada do SUS, CID10, SISRCA(AIH, BPA (CON)e (IND), RAAS, APAC), SIAB, ESUS, 
SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, SI-PNI Sistema do 
Programa Nacional de Imunização; 

XIX. Possibilitar o cadastramento de novos procedimentos, além dos existentes na Tabela SUS, 
para atender eventuais necessidades locais de registro de atividades e procedimentos não 
existentes na Tabela SUS (SIGTAP); 

XX. Realizar a entrada de todos os dados clínicos diretamente pelos profissionais de saúde; 
XXI. Compartilhamento eletrônico da informação - Os dados clínicos devem ser acessados a 

partir de qualquer estação de trabalho. 
 

4.  Cadastro de Pacientes - Peso 2 - Pontuação Máxima: 12 (doze) pontos 

I. Realizar cadastramento ilimitado dos prontuários já existentes e vinculando-os aos seus 
respectivos Estabelecimentos;  

II. Realizar a captura e armazenamento de imagem digital do paciente, não sendo permitida 
digitalização; 

III. Realizar a pesquisa aos Cidadãos-Usuários cadastrados pelos dados demográficos (nome, 
nome da mãe e data do nascimento), pela Cidade de Residência, pelo número do Cartão 
Nacional de Saúde e Prontuário pelo menos; 

IV. Vincular o armazenamento de todas as informações clinicas, eletronicamente coletadas, 
com o Cadastro Eletrônico do paciente, implementando o Registro Eletrônico de Saúde 
para a Assistência Integral; 

V. Cadastramento de dados residências realizar consulta a base de CEP do Correios 
retornando Tipo de Logradouro, Logradouro e Bairro; 

VI. Registro de histórico de alterações feitas em cada cadastro sendo armazenado sempre que 
alterado no mínimo as informações: nome do paciente anterior e atual, data de nascimento 
anterior e atual, sexo anterior e atual, numero de cartão sus anterior e atual, data, hora no 
formato (DD/MM/AAAA) além do usuário que realizou essas alterações, nada sendo 
alterado registrar data, hora no formato (hh:mm:ss) e usuário que acesso o cadastro. 

  
5. Cadastro de Profissionais - Peso 2 - Pontuação Máxima: 14 (quatorze) pontos 

I. Possuir os relacionamentos de cadastro profissionais compatíveis com o CNES; 
II. Identificar lotação dos profissionais nos Estabelecimentos de Saúde; 

III. Identificar as atividades executadas pelo profissional e emitir lista de procedimentos 
(SIGTAP) compatível com seu CBO; 

IV. Identificar a situação funcional do profissional ativo ou inativo;   
V. Realizar a caracterização e controle do número mínimo previsto de consultas; 

VI. Realizar a elaboração de agendas dos profissionais, identificando especialidade, horários 
disponíveis, locais de atendimento; 

VII. Não permitir a Inclusão de Profissionais, devendo ser feita exclusivamente no SCNES e 
importada para o sistema. 

 

6. Posição de Atendimento/Portarias - Peso 2 - Pontuação Máxima: 12 (doze) pontos 

I. Realizar a emissão da ficha eletrônica de atendimento emergencial; 
II. Realizar classificação de risco do paciente; 

III. Realizar triagem do paciente; 
IV. Acesso a avaliação da triagem no momento do atendimento de Urgência/Emergência; 
V. Emitir senhas de Atendimento; 

VI. Realizar chamamento eletrônico de senhas e pacientes em painel de chamadas. 
 

7. Atendimentos de Urgência - Peso 2 - Pontuação Máxima: 24 (vinte e quatro) pontos 
I. Identificar os pacientes em espera para atendimento; 

II. Realizar a qualificação do “status” da consulta; 
III. Acessar o Registro Eletrônico de Saúde para Atenção Integral a partir da lista de espera 

para agilizar o registro dos dados clínicos pelo profissional de saúde durante o 
atendimento; 
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IV. Realizar a utilização do sistema pelo profissional de saúde para registro do atendimento de 
Urgência/Emergência, com história, exame físico, antecedentes pertinentes, diagnósticos e 
evolução; 

V. Realizar a solicitação de exames complementares; 
VI. Realizar a prescrição eletrônica de dieta, cuidados e medicações, a partir do registro 

eletrônico de saúde do paciente nas unidades de Urgência/Emergência; 
VII. Realizar o acesso aos resultados de exames de Urgência/Emergência a partir do registro 

eletrônico de saúde do paciente; 
VIII. Realizar prescrição eletrônica de receituário, incluindo orientações, cuidados e 

medicamentos; 
IX. Realizar chamamento eletrônico de pacientes em painel de chamadas; 
X. Registrar o sumário do atendimento contendo os procedimentos (SIGTAP) realizados, 

CID10, descrições do diagnóstico, história da doença atual, exames físico e evolução 
clinica;  

XI. Estatísticas de atendimentos e produtividade; 
XII. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 
 
8. Posição de Atendimento/ Portarias/Ambulatórios - Peso 2 - Pontuação Máxima: 18 (dezoito) 
pontos 

I. Realizar a emissão da ficha eletrônica de atendimento emergencial; 
II. Realizar classificação de risco do paciente; 

III. Realizar triagem do paciente; 
IV. Acesso a avaliação da triagem no momento do atendimento ambulatorial 
V. Classificação do atendimento em “PRIMEIRA CONSULTA, RETORNO e RESERVA” 

VI. Realizar encaixes de pacientes não agendados; 
VII. Controle do cadastro dos pacientes ambulatoriais integrado ao registro eletrônico de saúde 

para atenção integral; 
VIII. Realizar o agendamento de consultas; 

IX. Prover a integração com módulo de consultório médico. 
 

9.  Ambulatório Atendimentos- Peso 3 - Pontuação Máxima: 36 (trinta e seis) pontos 

I. Identificar os pacientes em espera para atendimento; 
II. Realizar a qualificação do “status” da consulta; 

III. Acessar o Registro Eletrônico de Saúde para Atenção Integral a partir da lista de espera 
para agilizar o registro dos dados clínicos pelo profissional de saúde durante o 
atendimento; 

IV. Realizar a utilização do sistema pelo profissional de saúde para registro do atendimento 
ambulatorial, com história, exame físico, antecedentes pertinentes, diagnósticos e evolução; 

V. Realizar a solicitação de exames complementares; 
VI. Realizar a prescrição eletrônica de cuidados e medicações, a partir do registro eletrônico de 

saúde do paciente nas unidades de Ambulatorial e Urgência/Emergência; 
VII. Realizar o acesso aos resultados de exames de Ambulatoriais e de Urgência/Emergência a 

partir do registro eletrônico de saúde do paciente; 
VIII. Realizar prescrição eletrônica de receituário, incluindo orientações, cuidados e 

medicamentos; 
IX. Realizar chamamento eletrônico de pacientes em painel de chamadas; 
X. Registrar o sumário do atendimento contendo os procedimentos (SIGTAP) realizados, 

CID10, descrições do diagnóstico, história da doença atual, exames físico e evolução 
clinica;  

XI. Estatísticas de atendimentos e produtividade; 
XII. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 

 

10. Serviço de Arquivo Médico e Estatística – SAME - Peso 2 - Pontuação Máxima: 2 (dois) 
pontos 

I. Estabelecimento de vínculo entre o registro do prontuário em papel com o identificador 
único do registro eletrônico de saúde para atenção integral. 

 
11.  Vacinação de Crianças e Adultos - Peso 2 - Pontuação Máxima: 10 (dez) pontos 

I. Realizar o agendamento de atendimento no programa; 
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II. Realizar registro e acompanhamento do cartão de vacinação digital; 
III. Realizar a possibilidade de inclusão de vacinas fora do programa de vacinação; 
IV. Realizar a captura de vacinação em campanhas de vacinação; 
V. Realizar a exportação para SIPNI (Sistema do Programa Nacional de Imunização). 

 
12. Saúde da Família - Peso 1 - Pontuação Máxima: 22 (vinte e dois) pontos 

I. Realizar o agendamento de atendimento no programa; 
II. Realizar captura de data e hora do atendimento no programa; 

III. Realizar visualização da agenda do programa; 
IV. Realizar a importação dos Segmentos; 
V. Realizar importação das Áreas; 

VI. Realizar importação das  Micro -Áreas; 
VII. Realizar inclusão da residência; 

VIII. Realizar consulta a base de CEP do correios retornando Tipo de Logradouro, Logradouro e 
Bairro; 

IX. Realizar inclusão das condições de construção do domicílio; 
X. Realizar inclusão das condições sanitárias do domicílio; 

XI. Realizar inclusão do número de famílias na residência; 
XII. Realizar inclusão de pessoas na família; 

XIII. Realizar inclusão do número de crianças em idade escolar; 
XIV. Realizar inclusão da presença de gestantes; 
XV. Realizar inclusão da renda familiar; 

XVI. Realizar inclusão das crianças em idade escolar; 
XVII. Realizar inclusão das doenças na família; 

XVIII. Realizar inclusão do uso de medicações na família; 
XIX. Realizar integração do módulo SAUDE DA FAMILIA em tempo real; 
XX. Realizar integração do módulo SAÚDE DA FAMILIA em off-line para Agentes 

Comunitários da Saúde; 
XXI. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line; 

XXII. Exportação dos dados das famílias para sistemas de atenção SIAB e e-SUS(AB). 
 
13. Encaminhamentos (referência e contra-referência) - Peso 4 - Pontuação Máxima: 32 (trinta e 
dois) pontos 

I. Realizar a solicitação de encaminhamento de paciente para agendamento de consulta no 
ambulatório de dentro do registro eletrônico de saúde para atenção integral do paciente;  

II. Realizar a gestão de filas de encaminhamentos por especialidade;  
III. Realizar a resposta eletrônica do parecer;  
IV. Realizar o controle da realização e solicitação do encaminhamento do registro eletrônico de 

saúde do paciente (emitido, autorizado e auditado);  
V. Realizar o controle de usuários de outros municípios; 

VI. Realizar a inclusão de todos os procedimentos pactuados entre os municípios; 
VII. Permitir que a unidade controlada trabalhe com a tabela de procedimentos do SUS 

(SIGTAP), mas onde os valores possam ser definidos conforme acordos firmados entre a 
Gestão e o Prestador; 

VIII. Permitir que caso um exame seja liberado antes de um determinado prazo o  sistema 
bloqueie o acesso e emissão de nova guia sem a liberação de uma pessoa  autorizada. 

 
14. Atendimentos de Enfermagem - Peso 2 - Pontuação Máxima: 22 (vinte e dois) pontos 

I. Realizar o agendamento de atendimento no programa; 
II. Realizar captura de data e hora do atendimento no programa; 

III. Realizar visualização da agenda do programa; 
IV. Realizar a captura do profissional que realizou; 
V. Realizar a captura da unidade onde foi realizado os procedimentos; 

VI. Realizar captura do tipo de atendimento de enfermagem; 
VII. Realizar captura do procedimento realizado pelo enfermeiro;  

VIII. Realizar captura da solicitação de exames pela enfermagem (prevenção de câncer de colo 
uterino); 

IX. Realizar captura de atividades educativas realizadas pelo enfermeiro;  
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X. Realizar visualização de relatórios do programa de atividades de enfermagem; 
XI. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 

 
15. Orientação coletiva de Saúde - Peso 2  Pontuação Máxima: 18 (dezoito) pontos 

I. Realizar captura da data e hora da atividade; 
II. Realizar captura da descrição da atividade educativa; 

III. Realizar captura da realização de atividade educativa na unidade de saúde; 
IV. Realizar captura da realização de atividade educativa comunitária; 
V. Realizar visualização de relatórios de atividades educativas; 

VI. Realizar a captura do profissional que realizou a atividade; 
VII. Realizar captura do público alvo; 

VIII. Realizar a captura do número de participantes; 
IX. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 

 
16. Saúde Bucal - Peso 2 - Pontuação Máxima: 16 (dezesseis) pontos 

I. Realizar captura da data da atividade; 
II. Realizar a captura do profissional que realizou; 

III. Realizar a captura da unidade onde foi realizado os procedimentos; 
IV. Realizar captura dos procedimentos realizados por cada paciente, informando o dente 

onde foi realizado;  
V. Realizar a captura da demanda de atendimento; 

VI. Realizar a captura do tipo de atendimento;  
VII. Realizar visualização de relatórios; 

VIII. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 
 
17. Laboratório - Peso 3 - Pontuação Máxima: 33 (trinta e três) pontos 

I. Realizar o cadastro de pacientes; 
II. Permitir vincular assinatura digital ao cadastro de profissionais; 

III. Emitir laudo de exame laboratorial via internet e com a assinatura digital do profissional; 
IV. Emitir protocolo para o paciente com senha de acesso ao pedido; 
V. Realizar o controle e agendamento de exames laboratoriais; 

VI. Emitir ficha de controle interno para realização dos exames; 
VII. Possuir campo de orientações para cada exame, podendo ser ajustado conforme cada 

unidade de saúde; 
VIII. Possuir registro de liberação do profissional responsável pelo laudo; 

IX. Ser integrado ao prontuário do paciente; 
X. Permitir ao medico acesso aos laudos emitidos a determinado paciente; 

XI. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line; 
 
18.  Vigilância Sanitária - Peso 3 - Pontuação Máxima: 48 (quarenta e oito) pontos 

I. Realizar cadastros de todos os estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária; 
II. Realizar cadastros de Natureza dos Estabelecimentos; 

III. Realizar cadastros de Bancos para pagamentos; 
IV. Emitir guias de recolhimento; 
V. Utilização de código de barras, padrão de arrecadação/recebimento Febraban Versão 4.0 

ou superior; 
VI. Baixa das guias de recolhimento através de arquivo de retorno gerado pelo(s) banco(s); 

VII. Emissão de Alvará Sanitário; 
VIII. Controle de pagamentos das guias; 

IX. Emissão de Auto de Imposição de Penalidade; 
X. Emissão de Auto de Infração; 

XI. Emissão de Laudo de Vistoria; 
XII. Emissão de Termo de Notificação/Intimação; 

XIII. Realizar o controle dos documentos emitidos afim de obedecer os prazos definidos; 
XIV. Emitir Relatórios dos estabelecimentos cadastrados; 
XV. Emitir Relatórios dos pagamentos efetuados ou não; 

XVI. Relatório para visualizar o total de alvarás emitidos. 
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19. Controle social - Peso 1  Pontuação Máxima: 5 (cinco) pontos 
I. Realizar o registro de doações realizadas pela prefeitura; 

II. Emitir recibo ao paciente com cada doação realizada; 
III. Registra o valor de cada benéfico entre; 
IV. Realizar o registro de solicitação de medicamentos de alto custo; 
V. Emitir relatórios com as doações já realizadas pelo município. 

 
20. Ouvidoria - Peso 1 - Pontuação Máxima: 5 (cinco) pontos 

I. Realizar o registro de Sugestões e Reclamações; 
II. Realizar o acompanhamento e cada pedido; 

III. Emitir um comprovante caso solicitado e numero de protocolo; 
IV. Emitir situação do chamado, se finalizado ou em andamento; 
V. Emitir relatório gerencial de todos os chamados na ouvidoria, com suas respectivas 

inteirações. 
 
21. Central de Relacionamento com o Cliente - Peso 2 - Pontuação Máxima: 8 (oito) pontos 

I. Registrar as solicitações dos usuários do sistema, melhorias, adaptações e criações de 
novos serviços; 

II. Realizar o acompanhamento de cada solicitação; 
III. Permitir o envio de arquivos; 
IV. Controle de situação dos pedidos, se pendente, em andamento ou finalizado. 

 

22. Comunicador Interno (Chat) - Peso 2 - Pontuação Máxima: 10 (dez) pontos 

I. Realizar conversas via sistema entre cliente/empresa e cliente/cliente; 
II. Armazenar todos os diálogos feitos entre os clientes/empresa; 

III. Registrar se o atendimento solicitado se foi ou não atendido; 
IV. Permitir informar um prazo para finalização do pedido; 
V. Registrar o sistema que foi solicitado atendimento. 

 
23. Gestão do Estoque - Peso 4 - Pontuação Máxima: 64 (sessenta e quatro) pontos 

I. Realizar o cadastro de todos os matérias que sejam possíveis realização do controle de 
estoque; 

II. Realizar classificação de cada material em grupos; 
III. Realizar o cadastro de posição/localização de cada material (Prateleiras, Bloco, Armários); 
IV. Realizar a entrada de Notas Fiscais, informando o fornecedor, itens, vencimento, valor e o 

tipo da compra; 
V. Realizar a saída/dispensação já associando o material a um paciente; 

VI. Realizar transferências entre unidades de saúde; 
VII. Realizar pedidos de materiais entre unidades e o centro distribuidor da secretaria de 

saúde; 
VIII. Registrar histórico de alterações em cada item da nota fiscal; 

IX. Registrar a posologia do medicamento entregue a um paciente a fim de controlar a 
demanda do paciente em busca do mesmo material; 

X. Registrar as perdas por: Ajuste de Estoque, Apreensão Sanitária, Devolução de Produtos, 
Doações, Danos, Perdas, Vencidos; 

XI. Registrar a quantidade máxima, mínima e o ponto de compra para cada material; 
XII. Transmitir as movimentações para webservice HORUS DATASUS; 

XIII. Possuir no mínimo relatório de Estoque Atual detalhado mostrando estoque anterior, 
Entradas realizadas e saídas realizadas conforme o período informado, Media de 
Consumo, Saídas realizadas para pacientes e Unidades de Saúde, Materiais a vencer;  

XIV. Realizar a baixa automática dos itens vencidos todo o final do mês e exibir notificação ao 
usuário para que ele possa visualizar os itens que foram baixados. 

XV. Exibir notificação de quando o material atingir uns dos limites definidos pelo usuário 
(PONTO DE COMPRA, ESTOQUE MINIMO e ESTOQUE MÁXIMO). 

XVI. Exibir notificação de materiais a vencer com prazo de 90 dias para frente da data atual. 
 

24. Gerenciamento do Programa Remédio em Casa (PRC) - Peso 3 - Pontuação Máxima: 27 (vinte 
e sete) pontos 

I. Criação de Etapas de distribuição; 
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II. Associação de Etapas às Unidades, Áreas e Micro-Áreas; 
III. Pacientes com número de rastreio com código de barras; 
IV. Criação de lista de atendimento; 
V. Medicamentos que serão entregues; 

VI. Quantidade de cada medicamento; 
VII. Controle das Entregas: Registro do entregador, data e hora de saída e chegada; 

VIII. Permitir no mínimo os seguintes relatórios gerenciais: etapas em aberto, fechadas, pacotes 
entregues ou não; 

IX. Emissão de etiquetas com endereçamento e posologia de cada  material a ser entregue. 
 

25. Pesquisas operacionais - Peso 4 - Pontuação Máxima: 12 (doze) pontos 

I. Possuir acesso a tabela de procedimentos do ministério da saúde SIGTAP dentro da 
própria ferramenta sem a necessidade de ser direcionado para outros sites/sistemas; 

II. Consulta detalhada de cada procedimento no SIGTAP e possibilitando a consulta pelo 
código do procedimento ou pela sua descrição. 

III. Exibir os seguintes dados: Procedimento, Descrição, Compatibilidades de Sexo, Tipo de 
Financiamento, Valores (SA, SP e SH), Modalidades, OPM, Forma de Registro, 
Compatibilidades de CBO’s, Compatibilidades de CID’s, Compatibilidades de Serviço e 
Classificação, Compatibilidades de Habilitação, Forma de Organização, Informações 
Complementares e a Descrição completa do procedimento. 

 

26. Painel Eletrônico de Chamadas - Peso 5 - Pontuação Máxima: 20 (vinte) pontos 
I. Realizar chamadas por voz, proporcionar o chamamento de senhas e pacientes; 

II. Visualização das últimas chamadas de senhas; 
III. Visualização das últimas chamadas de pacientes; 
IV. Visualização de informações e outros dados da unidade. 

  
27. Registro de Atividades dos Agentes de Endemias - Peso 4 - Pontuação Máxima: 32 (trinta e 
dois) pontos 

I. Realizar o cadastramento de Localidades juntamente com as informações que a vigilância 
epidemiológica/controle de vetores, solicita em seus formulários, associado com 
coordenadas geográficas, longitude e latitude e integrado ao servido do Google Maps, 
sendo possível a localização da localidade e determinação de suas coordenadas pelo 
próprio serviço; 

II. Realizar o cadastramento de Quarteirões juntamente com as informações que a vigilância 
epidemiológica solicita em seus formulários, associado com coordenadas geográficas, 
longitude e latitude e integrado ao servido do Google Maps, sendo possível a localização 
do Quarteirão e determinação de suas coordenadas pelo próprio serviço; 

III. Realizar o Cadastramento de Logradouros juntamente com as informações que a vigilância 
epidemiológica solicita em seus formulários além de imagem digital que identifique o 
logradouro, associado com coordenadas geográficas, longitude e latitude e integrado ao 
servido Google Maps, sendo possível a localização do Logradouro e determinação de suas 
coordenadas pelo próprio serviço; 

IV. Realizar o cadastramento de ciclos conforme determinado pelo Ministério da Saúde; 
V. Realizar o registro de visitas realizadas pelos agentes de epidemiologia, conforme seu 

mapa de produção, além de registrar uma imagem digital do tipo de Deposito 
inspecionado; 

VI. Possuir no mínimo os seguintes relatórios: RG1, RG2, RG3, Resumo Diario das Ações, 
Resumo das Atividades e um relatório dinâmico onde através das coordenas e do serviço 
disponibilizado pelo Google, o Maps possam ser marcados os foco conforme a visita do 
agente. 

VII. Realizar a exportação das informações no formato do LIRAa, Levantamento Rápido do 
Índice de Infestação por Aedes aegypt LIRAa. 

VIII. Realizar exportação das informações no formato do SisPNCD, Sistema do Programa 
Nacional de Controle da Dengue. 

 
28. Cadastro de Unidades -Peso 2 - Pontuação Máxima: 6 (seis) pontos 

I. Ter relacionamento com o cadastro de unidade no SCNES, Sistema de Cadastro Nacional e 
Estabelecimento de Saúde; 
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II. Exibir dados cadastrais como SERVIÇO e CLASSIFICAÇÃO, HABILITAÇÕES, Numero de 
CNES, Nome da Unidade, dados esses que devem ser importados do SCNES; 

III. Não permitir o cadastramento de Estabelecimentos de Saúde, deveram ser importados do 
SCNES já finalizada e com as devidas consistências do próprio sistema. 
 

29. Cadastro de usuários - Peso 2 - Pontuação Máxima: 10 (dez) pontos 
I. Permitir o cadastramento ilimitado de usuários do sistema; 

II. Realizar a liberação de acessos conforme a função do usuário; 
III. Exigir número CNS do usuário no seu cadastramento; 
IV. Realizar a liberação de acesso por unidades de saúde para cada usuário; 
V. Permitir que o usuário realize a alteração de sua senha a qualquer momento, sem 

necessidade de um usuário administrador intervir. 
  

30. Registro de atendimentos de atenção domiciliar e psicossocial (RAAS) - Peso 4 - Pontuação 
Máxima: 28 (vinte e oito) pontos 

I. Realizar a inclusão de atendimentos efetuados dentro e fora do CAPS; 
II. Coletar o diagnostico principal; 

III. Estar associado ao cadastro de pacientes; 
IV. Coletar as ações realizadas e quem as realizou; 
V. Emitir espelhos dos atendimentos; 

VI. Emitir Relatórios de produção com base na tabela de procedimentos SIGTAP; 
VII. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 
 

31. Registro de atendimentos de Alta Complexidade (APAC) - Peso 4 - Pontuação Máxima: 28 
(vinte e oito) pontos 

I. Realizar a inclusão de atendimentos efetuados; 
II. Coletar o diagnostico principal; 

III. Estar associado ao cadastro de pacientes; 
IV. Coletar as ações realizadas e quem as realizaram; 
V. Emitir espelhos dos atendimentos; 

VI. Emitir Relatórios de produção com base na tabela de procedimentos SIGTAP; 
VII. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 
 

32. Atendimento Individual profissionais médicos - Peso 2 - Pontuação Máxima: 16 (dezesseis) 
pontos 

I. Realizar captura da data da atividade; 
II. Realizar a captura do profissional que realizou; 

III. Realizar a captura da unidade onde foram realizados os procedimentos; 
IV. Realizar captura dos procedimentos individualizados por paciente; 
V. Realizar a captura de avaliação antropométrica; 

VI. Realizar a captura do tipo de atendimento;  
VII. Integrar-se ao módulo de faturamento on-line; 

VIII. Emitir Relatórios de produção, por profissionais e unidades com base na tabela de 
procedimentos SIGTAP. 

 

33. Serviço de Apoio Financeiro - Peso 2 - Pontuação Máxima: 14 (quatorze) pontos 
 

I. Realizar o registro/cadastro de valores recebidos nas esferas FEDERAL, ESTADUAL e 
MUNICIPAL; 

II. Trazer ao gestor conforme a portaria Nº 204_GM DE 29 DE JANEIRO 2007 auxilio na 
utilização das verbas, informando se ele poderá ou não utilizar determinada verba na 
compra de materiais, pagamentos de profissionais entre outros conforme estabelece a 
portaria; 

III. Permitir a customização de cada bloco de financiamento, FNS (Fundo Nacional de Saúde) 
define, passando informações que em lançamentos futuros o sistema direcione o 
lançamento das despesas conforme o bloco; 

IV. Realizar o controle de despesas e trazer o saldo em Reais (R$) para cada bloco de 
financiamento, FNS (Fundo Nacional de Saúde), mostrando ao gestor se ele utilizou ou não 
todo o seu recurso; 
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V. Disponibilizar ao gestor relatórios que mostre o orçamento anual programado em paralelo 
aos gastos realizados, visando um melhor entendimento de como está sendo gerido os 
recursos financeiros disponibilizados pelo FNS (Fundo Nacional de Saúde), possibilitando 
previsões de gastos e melhor utilização dos recursos; 

VI. Sistema de busca, que auxilia o gestor a entender os tipos de verbas disponíveis e mostra 
uma exemplificação de como deve ser utilizado cada recurso, e onde devo lançar uma 
determinada despesas ou gastos com efetivo e insumos relacionado a Saúde; 

VII. Todas as telas do sistema do sistema possuem botões auto explicativos que explica e 
exemplifica determinada operação direcionando o usuário a correta utilização do sistema. 

 
34. Módulo E-SUS - Peso 6 - Pontuação Máxima: 54 (cinquenta e quatro) pontos 
  
 

I. Permitir o Cadastramentos das Fichas Cadastrais Individual e Domiciliar; 
II. Permitir o Registro de Produção das equipes de saúde da família, NASF, PSE nas fichas de 

produção: Individual, Procedimentos, Visita Domiciliar, Atividade Coletiva e Atendimento 
Odontológico, Ficha de Atendimento Domiciliar, Ficha de Avaliação de Elegibilidade e 
Admissão, Ficha de Marcadores de Consumo Alimentar; 

III. Permitir a exportação para o E-SUS(PEC CENTRALIZADOR) seguindo o Thrift-RAS 
disponibilizado pelo DAB no setor de INTEGRAÇÃO(SISTEMAS PROPRIOS); 

IV. Permitir a importação das fichas (Domiciliar e Individual), já incluídas no E-SUS(PEC-
CENTRALIZADOR) versão 1.3, para dentro do sistema(próprio), evitando a redigitação de 
dados já incluídos anteriormente através do e-sus CDS fichas de cadastro; 

V. Permitir a geração do BPA seguindo o LAYOUT do mesmo que é disponibilizado pelo 
DATASUS através do endereço http://sia.datasus.gov.br/principal/index.php no campo 
DOCUMENTOS, através das fichas de produção sem a necessidade e exportar para o E-
SUS(PEC-CENTRALIZADOR), o sistema deverá gerar tais dados através das fichas de 
produção (Individual, Procedimentos, Visita Domiciliar, Atividade Coletiva e 
Atendimento Odontológico); 

VI. Possuir o atendimento informatizado, para os profissionais de nível superior e médio, 
Agendamento de Consultas, Fila de Atendimento e Prontuário eletrônico; 

VII. Emitir Receitas, Atestados, Solicitações de Exames, Declarações pelos profissionais 
envolvidos no atendimento ao paciente; 

VIII. Emitir Relatórios pré-definidos, que possibilitem a visualização das famílias e seus 
componentes, produção dos profissionais e acompanhamento de digitação das fichas de 
cadastro e produção; 

IX. Modulo Mobile que abranja as fichas visita domiciliar, cadastro individual e cadastro 
domiciliar a serem utilizados pelos agentes comunitários de saúde de forma off-line que 
permita a sincronização com servidor on-line.  

 

21. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

21.1 As Propostas Técnicas das licitantes habilitadas serão examinadas, preliminarmente, quanto 
ao atendimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
  

21.2 A análise e julgamento das Propostas Técnicas serão realizados pela Comissão Especial de 
Licitação, constituída especialmente para este fim.  
 

21.3 Até a data de início do julgamento das Propostas Técnicas, mediante ato específico, será 
nomeada a Comissão prevista no item anterior, composta por Técnicos em Informática da 
Secretaria Municipal Finanças ou na falta destes, por Técnicos em Informática lotados em 
quaisquer das Secretarias Municipais, com habilitação técnica para a avaliação das mesmas. 
 

21.4 A avaliação da proposta técnica será processada pela Comissão de Licitação, em reunião 

específica de apresentação dos sistemas pelas licitantes. Para atribuição de pontos frente às 

informações prestadas pelas licitantes foram descritos todos os itens pontuáveis com seu respectivo 

peso considerando uma pontuação máxima de até 809 pontos, distribuídos da seguinte forma: 
 

Itens Avaliados do Termo de 
Referência 

Itens 
Pontuáveis 

Peso Pontuação 
Máxima 

Total 

http://sia.datasus.gov.br/principal/index.php
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1 - Prestação de serviços de assessoria 
especializado em saúde Pública 

9 8 72 

2 - Características  Gerais para o 
Ambiente do Servidor de Aplicação 

4 4 16 

3 - Características Gerais para acesso 
dos usuários ao sistema 

21 3 63 

4 - Cadastro de Pacientes 6 2 12 

5 - Cadastro de Profissionais 7 2 14 

6 - Portarias/Posição de Atendimento  6 2 12 

7 - Atendimentos de Urgência 12 2 24 

8 - Ambulatório Portarias/Posição de 
Atendimento 

9 2 18 

9 - Ambulatório Atendimentos 12 32 36 

10 - Serviço de Arquivo Médico e 
Estatística – SAME 

1 2 2 

11 - Vacinação de Crianças e Adultos 5 2 10 

12 - Saúde da Família 22 1 22 

13 - ENCAMINHAMENTOS 
(REFERÊNCIA E CONTRA-
REFERÊNCIA) 

8 4 32 

14 - Atendimentos de Enfermagem 11 2 22 
 

15 - Orientação coletiva de saúde 9 2 18 

16 - Saúde Bucal 8 2 16 

17 - Laboratório 11 3 33 

18 - Vigilância Sanitária 16 3 48 

19 - Controle social 5 1 5 

20 - Ouvidoria 5 1 5 

21 - Central de Relacionamento com o 
Cliente 

4 2 8 

22 - Comunicador Interno (Chat) 5 2 10 

23 - Gestão do Estoque 16 4 64 

24 - Gerenciamento do Programa 
Remédio em Casa (PRC) 

9 3 27 

25 - Pesquisas operacionais 3 4 12 

26 - Painel Eletrônico de Chamadas 4 5 20 

27 - Registro de Atividades dos Agentes 
de Endemias 

8 
 
 

4 32 

28 - Cadastro de Unidades 3 2 6 

29 - Cadastro de usuários 5 2 10 

30 - Registro de atendimentos de 
atenção domiciliar e psicossocial 
(RAAS) 

7 4 28 

31 - Registro de atendimentos de Alta 
Complexidade (APAC) 

7 4 28 

32 - Atendimento Individual 
profissionais médicos 

8 2 16 

33 - Serviço de Apoio Financeiro 7 2 14 

34 - Módulo E-SUS 9 6 54 

Nota Técnica Máxima 809 
 

21.5 A avaliação dos itens acima se dará atribuindo-se pontos a cada item e subitem atendido pela 
licitante, conforme descrição dos itens pontuáveis constantes do Termo de Referência, e no edital, 
multiplicados pelo peso constante na tabela acima. 
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21.6 Será desclassificada a proposta técnica da licitante que não obtiver como Nota Técnica Máxima 

a pontuação igual ou superior a 70% (setenta por cento), portanto a licitante deverá ter auferido no 

mínimo 566 pontos.  
 

21.7 A fim de facilitar a análise, avaliação e comparação das propostas, a Comissão Especial de 

Licitação, poderá, se necessário, solicitar esclarecimentos sobre a Proposta Técnica. A solicitação e a 

resposta serão feitas sempre por escrito, e os esclarecimentos apresentados não poderão, em 

qualquer hipótese, constituir-se em alteração de quaisquer das condições da proposta como um 

todo. 
 

21.8 Na avaliação da proposta técnica será determinado o Índice Técnico, que será obtido mediante 

a divisão da nota técnica da proposta em exame pela maior nota técnica total obtida dentre as 

classificadas, com a aplicação da seguinte fórmula: 

 

NT 

IT =   ---------- x 100 

MNT 

Onde: 
 

IT = Índice Técnico da proposta em exame 

NT = Nota Técnica da proposta em exame 

MNT   = Maior Nota Técnica obtida dentre as classificadas. 
 

21.9 A Comissão Especial de Licitação emitirá um laudo de julgamento, do qual constarão a 

classificação das propostas e a menção dos motivos de possíveis desclassificações. O resultado e 

classificação da pontuação das propostas técnicas serão informados mediante publicação oficial. 
 

22.  DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO  

22.1 As Propostas de Preços das licitantes classificados serão examinadas, preliminarmente, quanto 
ao atendimento das condições estabelecidas neste Termo.  
 

22.2 Serão desclassificadas, nos termos do art. 48, inciso II da Lei n° 7.666/93, as Propostas de Preço 
que apresentarem valores baseados em outra proposta, inclusive com oferecimento de redução 
sobre a de menor valor, que contiverem qualquer item condicionante para a entrega dos serviços 
ou que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
  

22.3 Na avaliação das propostas comerciais, será determinado o índice de preço, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 
 

MP 

IP = ---------- x 100 

PP 

Onde: 

IP = Índice de preço da proposta em exame 

MP = Menor preço proposto. 

PP = Preço da Proposta em exame. 
  

22.4 O preço a ser considerado para fins de determinação do Índice de Preços será o preço final da 

proposta que atender às exigências do edital. 
 

22.5 Na desclassificação de propostas, observar-se-á o que determina os artigos 43 a 48 da Lei nº 

7.666/93, aplicando-se as disposições relativas à modalidade Tomada de Preços do tipo de Técnica 

e Preços. 

22.6 Cada licitante deverá apresentar uma única proposta. Verificando-se que qualquer licitante, 

por intermédio de pessoa física ou jurídica, apresentou mais de uma proposta, será feita a exclusão 

de todas essas propostas, sujeitando-se ainda a licitante a sanções cabíveis. 
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22.7 Havendo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão para efeito inclusive de 

classificação e julgamento das propostas de preço os valores unitários. 
 

22.8 Será desclassificada a proposta que: 
 

22.8.1 Cotar preços para objeto diverso do indicado nesta Licitação. 
 

22.8.2 Apresentar preços simbólicos, irrisórios, de valor zero, ou inexequíveis, na forma da 

legislação vigente, ou que extrapolem o valor orçado por este Município. 
  

22.8.3 Não atender às exigências deste termo de referência e do respectivo Edital. 
 

22.8.4 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou 

vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 
 

23. JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS 
23.1 A classificação final das propostas far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações 

das propostas técnicas e de preço. 
 

23.2 A nota final será obtida mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

NF = (IT x 0,6) + (IP x 0,4) 

Onde: 

 

NF = Nota Final. 

IT = Índice Técnico. 

IP = Índice de Preço. 

0,6 = Peso atribuído à técnica. 

0,4 = Peso atribuído ao preço. 
  

23.3 Será declarada vencedora da licitação a licitante que obtiver a maior Nota Final (NF). 
 [  
23.4 Para efeito de atribuição das Notas e Índices, serão consideradas, no máximo, 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula. 
  

23.5 A classificação final das propostas dar-se-á pela ordem decrescente das Notas Finais e, no caso 

de empate, após aplicação do disposto no §2º do art. 3º da Lei nº 7.666/93, será realizado sorteio, na 

forma do §2º do artigo 45 da Lei nº 7.666/93. 

 

                                                                          
  Gurupi-TO, 22 de maio de 2019.  

 
 

Joyce Brito Ribeiro 
Coord. de Contratos e Termos de Referência 
Responsável pela elaboração do Termo de 

Referência. 
SECAD Fone (63) 3301-4309 

 

Arilthon Alves Lopes 
Secretaria Municipal de Saúde 

Responsável pela Especificação do Objeto 
SECAD Fone (63) 3312-3727 

 

 
                      

Aprovo o presente Termo de Referência, 
 

 

 
GUTIERRES BORGES TORQUATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DECRETO Nº 0392/2019 
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TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019  
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2019.007087 

 
ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  
 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.007087 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA 

E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE. 
 

 

Na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL/CREDENCIADO da 
empresa RAZÃO SOCIAL, Nome Fantasia, inscrita no CNPJ nº_________, com sede na 
____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, Cidade, CEP, 
Telefone (xxxx), e-mail: ____________, OUTORGA-SE à pessoa a seguir qualificada 
poderes específicos para representar a licitante na referida licitação pública, tomar as 
decisões que julgar necessárias, durante o procedimento da habilitação e abertura de 
propostas, praticar todo e qualquer ato previsto ou referente ao processamento da 
licitação, inclusive e especialmente de interpor recursos e desistir do direito de sua 
interposição, em todas as fases, podendo ainda, praticar todos os outros atos pertinentes 
ao referido certame licitatório, bem como assinar o Instrumento Contratual a ser firmado 
(este último a critério da licitante). 

 

CREDENCIAMOS o(a) Sr.(a) _________________________ o(a), 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº 
_________ e do CPF nº__________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, 
Quadra, Lote, Setor, Cidade, CEP, Telefone(xx)xxx), e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, a participar 
do procedimento licitatório tendo poderes para exercer os direitos e assumir obrigações 
referente à Tomada de Preços nº 013/2019. 

 

Declaramos, também, estar ciente de que esta empresa responderá, tanto na 

esfera administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados 

pelo (a) representante ora nomeado (a). 

  

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 Nome, Função na Empresa.   

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa 

licitante. 
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TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019  
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2019.007087 

 
 

ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XXX/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.007087 
TOMADA DE PREÇOS Nº013/2019 

 

 

CONTRATO DECORRENTE DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 013/2019, FIRMADO ENTRE A 
SECRETARIA DE SAÚDE E A EMPRESA <NOME DA 
EMPRESA>, PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE 
GESTÃO PÚBLICA DE SAÚDE. 

 
a) CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE GURUPI, inscrito no CNPJ nº 01.803.618/0001-52, por 

intermédio da SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 11. 336.672/0001-99, com sede na Av. Pernambuco, n.1345, 
centro, Gurupi-TO, CEP: 77.405-070, neste ato representado por seu Gestor e Secretário 
Municipal, nomeado pelo Decreto Municipal nº 0392/2019, de 01/04/2019, Sr. 
Gutierres Borges Torquato, brasileiro, casado, fisioterapeuta, portador do CPF n° 
006.550.891-28 e do RG n° 390.518 SSP/TO, residente e domiciliado Av. Ceará esq. Rua 
07 n° 1981 centro, CEP: 77.410-050, Gurupi- TO. Telefone: (63) 3315-0081; 

 
b) CONTRATADA: _________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº __________________, e Inscrição Estadual nº _______________ com sede na 
___________________,  na cidade de ______________- ___, neste ato representada pelo 
Sr. _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do CPF 
sob o nº ________________, e RG sob o nº ___________, residente e domiciliado em 
_____________ . 

 
Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem: 

 
CLAÚSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. O presente Contrato decorre do Ato de Ratificação do procedimento licitatório da Tomada de 

Preços nº 013/2019, por parte do Secretário Municipal de Saúde Gurupi/TO, nomeada pelo 
Decreto Municipal nº 0392 de 01 de abril de 2019,  que, agindo no exercício de suas atribuições 
legais e institucionais, com fundamento no disposto na Lei nº 8.666/93, conforme Termo de 

Homologação do Processo e de Adjudicação do Objeto emitido em  ____/____/2019, tudo 
constante no Processo Administrativo nº 2019.007087, do qual passa a fazer parte integrante este 
Instrumento. 
 

1.2.  O certame foi regido com observância da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, Lei Complementar nº 
123, de 14.12.2006, Lei Complementar nº 147, de 07.08.2014, Lei Complementar nº 155/2016, de 
27.10.2016, Decreto nº 8.538/2015, respectivas alterações e demais normas pertinentes. 

 
CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO E INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada para locação de sistema e 

serviços de informática na área de gestão pública da saúde, obedecendo às condições estatuídas no 
Edital, seus respectivos anexos, e neste Contrato. 

 
2.1.1. Deverão ser consideradas para a execução do objeto as especificações e informações técnicas 

constantes no Edital e Anexos, bem como nas informações contidas no Processo Administrativo nº 

2019.007087. 
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2.1.2. Ressalta-se que a execução dos serviços detalhados neste Contrato tem natureza continuada, 

possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos. 
 

 

2.2. Da Descrição dos Serviços 

2.2.1. Desenvolvimento de Sistema informatizado de Gestão de Saúde com acesso através de 
navegadores de internet, com cadastro unificado e integrado dos servidores e serviços de saúde, 
prontuário eletrônico do paciente, com registros de todos os atendimentos sistematização das rotinas 
e processos de trabalho de todas as unidades de atendimento e sistematização da base para geração 
das informações exigidas pelos órgãos de financiamento, fiscalização e controle. O sistema a ser 
disponibilizado pode ser composto por módulos desde que atendam aos requisitos de 
funcionalidade solicitados, que façam parte do mesmo ambiente tecnológico e, que sejam 
desenvolvidos e (ou) mantidos pela própria proponente. Os módulos e serviços que deverão ser 
disponibilizados deverão atingir os seguintes resultados: 

 
2.2.2. Norteamento para o respaldo técnico na tomada de decisões da Secretaria da Saúde, tornando 

mais eficaz, para o planejamento de controle, atendimento, crescimento e desenvolvimento público;  
 
2.2.3. Consultoria especializada em saúde pública, buscando maximizar recursos e minimizar receitas, 

buscando qualidade, agilidade ao atendimento público de saúde para população de Gurupi-TO e 
municípios vizinhos com encaminhamento via PPI (Programação Pactuada Integrada);  

 
2.2.4. Gestão em atendimento, controle o acesso dos usuários nas unidades de Saúde; 
 
2.2.5. Gestão de medicamentos, Controle de Medicamentos, dispensação dos medicamentos;  
 
2.2.6. Acompanhamento da produção de todos os profissionais com produção para o fundo municipal 

de saúde, buscando com isso verificar o atendimento recebido pela população tanto em caráter 
qualitativo quanto quantitativo.  

 
2.3.  Prestação de serviços de assessoria especializado em Saúde Pública 

 
2.3.1. Levantamento situacional com apresentação de diagnóstico via relatório e apresentação de 

soluções;  
    

2.3.2. Cadastro nacional de estabelecimento saúde – SCNES;  
 

2.3.3. Orçamentação dos procedimentos ambulatoriais especializados, para unidades de saúde e deverá 

realizar obrigatoriamente, as atividades conforme,  as condições estabelecidas no item 6.2 do Termo 

de Referência (Anexo I) do Edital da Tomada de Preços nº 013/2019. 
 

2.4 Ferramentas de Informação para Gestão  
 

2.4.1. Sistema de Gerenciamento Ambulatorial que contempla Sistema de Portaria (Prontuário 
Eletrônico), Agendamento e Produção com acompanhamento mensal do fechamento SIA/SUS 
efetuado dentro do próprio município e deverá realizar obrigatoriamente, as atividades conforme,  
as condições estabelecidas no item 6.3 do Termo de Referência (Anexo I) do Edital da Tomada de 
Preços nº 013/2019. 

   

2.5. Dos Locais para Implantação do Sistema  

2.5.1 Fica estabelecido que a implantação do sistema será realizada nas unidades ou departamentos que 
compõe a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi/TO, cujo a relação está descrita na tabela abaixo: 

   

ITEM DEPARTAMENTO SISTEMA 

1 CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL - CAPS AD III - VIDA 
NOVA 

Recepção, RAAS (Registro das Ações 
Ambulatoriais de Saúde), Consultório 
Médico, Painel Eletrônico, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção. 
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2 CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL DRº SANDRA 
NASCIMENTO OLIVEIRA PAIVA  

Recepção, Triagem, Consultório, Painel 
Eletrônico, Controle de Produção, Controle 
de Medicamentos 

3 COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE 
DE GURUPI 

Sistema para Regulação Interno e pacientes 
Encaminhados e Recebidos 

4 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
BELA VISTA 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 

5 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
CASEGO 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

6 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
JOAO MANOEL DOS SANTOS 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

7 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
JOÃO DE QUEIROZ NETO  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

8 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
ULISSES MOREIRA MILHOMENS  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

9 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
SÃO JOSE 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

10 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
SEVILHA 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

11 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
PRº MOISÉS MARTINS DA ROCHA  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

12 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
NEY LUZ E SILVA  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

13 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
FRANCISCO NOGUEIRA LIMA  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

14 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
ROSENDO BARBOSA DE ARAÚJO  

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
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Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

15 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
VILA NOVA 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

16 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
WALDIR LINS 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

17 UNIDADE DE SAÚDE MOVEL 
GURUPI 

e-SUS Controle de Produção, Farmácia, 
Controle de Medicamentos, Controle de 
Produção 

18 UNIDADE DE SAÚDE VILA IRIS Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia 

19 UPA DR MARCIA MUCKY Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Farmácia 

20 GABINETE DA SECRETÁRIA Regulação, Sistema de Epidemiologia, 
Sistema Financeiro e Laboratório Municipal, 
Mapa Eletrônico Coordenação PSF e 
Epidemiologia 

21 POSTO DE SAÚDE TREVO DO 
TOCANTINS 

Recepção, Triagem, Consultório Médico, 
Painel Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, Mapa 
Eletrônico, Sistema Laboratório, Vacinação 
Crianças e Adultos, Farmácia. 

22 CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLOGICAS CEO 

Recepção, Consultório, Painel Eletrônico, 
Controle de Produção, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Controle de Produção, 
Importação do Cartão-Sus 

23 NASF- NÚCLEO AMPLIADO DA 
SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO 
BÁSICA  

Relatórios, cadastros, pesquisas de CID e 
procedimentos, Produção de atendimento 
individual coletiva e procedimentos. 

24 LABORATÓRIO POLICLINICA  Recepção, Painel Eletrônico, Controle de 
Produção, Sistema Financeiro, Sistema de 
Laboratório, Controle de Medicamentos, 
Importação do Cartão-Sus. 

25 ALMOXARIFADO Controle de Medicamentos, Controle de 
Produção, Sistema Financeiro. 

26 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 
(TFD) 

Sistema para Regulação Interno e pacientes 
Encaminhados e Recebidos, Painel 
Eletrônico, Controle de Produção, 
Importação do Cartão Sus. 

27 FARMACIA CENTRAL  Recepção, Painel Eletrônico, Importação do 
Cartão-Sus. 

28 CCZ (CONTROLE VETORIAL 
ZOONOZES) 

Recepção, Triagem, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico, e-SUS, Controle de 
Medicamentos, Importação do Cartão-Sus, 
Sistema Laboratorial 
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29 CCZ (CONTROLE VETORIAL 
DENGUE) 

Recepção, Triagem, Controle de Produção, 
Mapa Eletrônico para Coordenação da 
Vigilância Epidemiológica, e-SUS, Controle 
de Medicamentos, Importação do Cartão-
Sus, Sistema de Epidemiologia com 
Monitoramento da Dengue 

30 CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS - CPD 

Importação do Cartão-Sus, e-SUS, Controle 
de Medicamentos, PPI, FPO, SCNES, 
SIGTAP, SIAB 

31 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

Controle de Produção, Mapa Eletrônico, e-
SUS, Controle de Medicamentos, Importação 
do Cartão-Sus, Sistema de Vigilância 
Sanitária. 

32 COORDENADORIA DA SAÚDE DA 
FAMÍLIA (PACS PSF) 

Controle de Produção, Mapa Eletrônico, e-
SUS, Controle de Medicamentos, Importação 
do Cartão-Sus, Sistema de Epidemiologia 
com Monitoramento da Dengue, SIAB, 
SCNES,PPI, 

33 COORDENADORIA DE SAÚDE DA 
MULHER 

Controle de Produção, Mapa Eletrônico, e-
SUS, Controle de Medicamentos, Importação 
do Cartão-Sus, 

34 DIRETORIA DE SAÚDE PÚBLICA Controle de Produção, Mapa Eletrônico, e-
SUS, Controle de Medicamentos, Importação 
do Cartão-SUS, Sistema de Epidemiologia 
com Monitoramento da Dengue, SIAB, 
SCNES,PPI, FPO, SIGTAB, 

35 SALA DE VACINA e-SUS, Controle de Medicamentos, Controle 
de Produção, Mapa Eletrônico, Sistema 
Laboratório, Vacinação Crianças e Adultos, 
Farmácia 

 
CLAÚSULA TERCEIRA -  DO AMBIENTE COMPUTACIONAL, DO SUPORTE TÉCNICO, 

TREINAMENTO PARA O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E DO CRONOGRAMA PARA 
IMPLANTAÇÃO. 

 
3. Ambiente Computacional 
3.1 Fornecer em documento oficial informações tecnológicas de acesso ao banco de dados para que, caso 

seja necessário, a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde tenha acesso direto ao 
banco de dados, sem depender da Contratada. As senhas e códigos de acesso devem estar válidas 
por tempo indeterminado, sob pena de multa diária até que seja reestabelecido o acesso. 

 
3.2 Operar conexão com o servidor via Internet, suportar conexões ADSL sem a exigência de IP fixo nas 

estações clientes.  Operar com base em Sistemas Operacionais Windows 7 ou superior ou LINUX 
kernel 2.5.26 ou superior.  Operar a partir dos navegadores Chrome ou Firefox versão 30.0 ou 
superior, não sendo aceitável operar através de serviços de terminal (Terminal Services) ou 
emuladores de terminal de qualquer natureza.  Dispor de acesso seguro (SSL) integral para todas as 
operações. 

  

3.3. Suporte Técnico  
3.3.1 Deverá ser garantido o atendimento para pedidos de suporte através de telefone e e-mail, 

atendendo no horário das 7h às 18h, de segunda a sexta (conforme horário local). 
 

3.3.2 A contratada deverá disponibilizar 01 (um) profissional sem custo para a Contratante, para atuar 
junto à Secretaria de Saúde do Município sempre que necessário, como administrador do sistema, 
objetivando novos treinamentos, atualização do sistema e suporte técnico.   

 
3.3.3 Disponibilidade de um e-mail para serviço ou serviço online para recebimento de solicitações de 

suporte para incidentes que venham a ocorrer fora do horário definido. 
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3.3.4 A Contratada deverá garantir atualização tecnológica contínua dos programas de computador, que 

constituem o sistema utilizado para a prestação do serviço. A atualização dos programas de 
computador face às especificações do Sistema Único de Saúde-SUS, do Ministério da Saúde. Como 
também a atualização das bases de dados, daquelas tabelas que tem origem no Ministério da Saúde 
(por exemplo, Procedimentos da Tabela Unificada de Procedimentos). 

 
3.4. Treinamento para o Processo de Implantação  
3.4.1 Treinamento em grupo de informática básica, objetivando preparar todos os profissionais 

potenciais operadores do Sistema para correta utilização do mesmo, segundo metodologia da 
proponente, com acompanhamento obrigatório do Administrador do Sistema, devendo as 
ferramentas e manuais ou apostilas de treinamento serem disponibilizadas em Língua Portuguesa 
do Brasil, ficando disponíveis ao Administrador do Sistema para treinamento de novos profissionais. 

 

3.4.2 Deve ser realizado no município, em locais e horários designados pela Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde, com carga horária não inferior a 04 (quatro) horas-aula por 
turma. 

  
3.4.3 Treinamento individual dos profissionais na operação básica de cada módulo do Sistema em seu 

local de trabalho objetivando preparar à compreensão dos conceitos de usabilidade dos mesmos. A 
carga horária do treinamento individual deverá ser no mínimo 08 (oito) horas-aula por pessoa, 
sendo que a Contratada deverá acompanhar o processo de ativação de cada módulo em cada local. 

 
3.5 Cronograma para Implantação 
3.5.1 A implantação de cada área passa a vigorar a partir do recebimento da notificação de que as 

condições necessárias para o funcionamento do Sistema para a informatização desta área em questão 
estejam adequadas (Computadores, Internet, Recursos Humanos), que se dará em cada Unidade 
especificada no item 8 deste Termo de Referência. 

  

3.5.2 O prazo de vigência do Contrato deverá ser de 12 (doze) meses, tendo início a partir da assinatura 
do mesmo. 

 
3.5.3 Durante a vigência do Contrato, a Contratada deverá manter-se compatível com as obrigações e 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 

CLAÚSULA QUARTA -  DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE EMPENHO 
4.1. As partes atribuem a este Contrato o valor de R$ __________ 

(__________________________________). 
 
4.1.1. O pagamento em favor da Contratada será efetuado mensalmente, sendo doze parcelas no valor 

de R$____________________________ 
(____________________________________________________________). 

 
4.1.2. Acordam as partes que o valor global para execução dos serviços, objeto deste contrato, é o valor 

constante na respectiva Proposta de Preços vencedora apresentada em sessão pela Contratada.  
   

4.1.3. No preço acordado estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os resultados da 
incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações trabalhista, 
fiscal e previdenciária a qual sujeita. 

 
4.2. Da Forma de Empenho 
4.2.1. O empenho referente a prestação do serviço será no valor de R$ __________________ 

(_______________________) que corresponde ao período de XX de XX de 2019 à 31/12/2019. 
 
4.2.2. O saldo remanescente deste Contrato que corresponde ao período de 01 de janeiro de 2020 à XX 

de XX de 2020, no valor de R$ _____________(____________________________), será empenhado no 
próximo exercício financeiro. 
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CLAÚSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
5.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente, através de Ordem Bancária na conta corrente da 
Fornecedora, mediante a apresentação de Notas Fiscais/Faturas, de acordo com a execução da 
prestação dos serviços contratados, no período referente, mediante o respectivo atestado pela 
fiscalização, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora, e será efetuado em até 30 
dias após o Atesto de Execução dos Serviços. 
   
5.2. O pagamento será condicionado à apresentação do relatório mensal de disponibilidade e 
indisponibilidade do serviço, sem o qual o pagamento não será efetuado. 
 
 5.3.  O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que 
deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 
 
 5.4.  A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, 

sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, 
o nome do Banco e respectiva Agência. 

 
5.5. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº da Tomada de Preços e da Ordem de empenho, Nº do 
contrato, mês de referência e local onde o link se encontra instalado, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
5.6. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da 

Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras 
emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por 
servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 
5.7. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
5.8 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá 
ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de 
qualquer natureza. 

 

CLAÚSULA SEXTA -  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
6.1. O Contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da publicação de seu 

extrato, podendo ser prorrogado, conforme dispõe art. 57 da lei n° 8.666/93, respeitando-se o 
exercício financeiro em relação à nota de empenho e pagamento. 

 
6.2 O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia do objeto. 
 

CLAÚSULA SÉTIMA -  DO PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1. A implantação do sistema deverá ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de 

assinatura do contrato, mediante a emissão da Ordem de Implantação do Sistema. 
 

7.2. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus 
deveres e responsabilidades relativos à execução dos serviços, deverá comunicar e justificar o fato 
por escrito para que o Contratante tome as providências cabíveis. 

 

7.3. A Contratante se reserva o direito de contratar a execução dos serviços com outra empresa, desde 
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à 
Contratada de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

 
CLAÚSULA OITAVA -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. As despesas decorrentes do objeto desta Contratação correrá à conta dos recursos específicos 
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consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, conforme a 
seguir: 

 

Ação: NASF – NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2119 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 

 
Ação: TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.301.1042.2125  

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
  

Ação: CENTRO DE CONTROLE ZOONOSES - BLVIG 
Dotação: 07.0709.10.304.1045.2149 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
  

Ação: SAMU - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2142 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 

 
Ação: CAPS-ADIII-CENTRO AT PSICOSS - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2308 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 
Ação: CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2146 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 

Ação: UPA – UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2144 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 
Ação: CAPS – CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2143 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 
Ação: SAUDE DA MULHER - BLATB 
Dotação: 07.0709.10.301.1042.2136 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 

 
Ação: BLMAC – MANUTENCAO DA POLICLINICA 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.2147 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 

Ação: APOIO ADMINISTRATIVO 

Dotação: 07.0709.10.122.1040.2114 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4000 
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Ação: UNIDADE BASICA SAUDE – PSF - BLATB 

Dotação: 07.0709.10.301.1042.2132 

Elemento de Despesa: 339040 
Fonte de Recurso: 4010 
 

8.2. A Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde se reserva o direito de, a seu juízo, 
utilizar ou não a totalidade dos recursos previstos. 

 

CLAÚSULA NONA -  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
9.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, do Edital da Tomada de Preços são 

obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas neste Contrato; 
b) Fornecer à Contratada documentos, informações e demais elementos que possuir, que sejam 

necessários para o desenvolvimento e instalação do objeto contratado; 
c) Atestar a execução do fornecimento objeto deste Termo de Referência, após verificar a execução e 

qualidade do mesmo; 
d) Supervisionar todas as fases de implantação do objeto, seu desenvolvimento e notificar caso 

necessário o que não estiver dentro da conformidade, acompanhado da devida notificação; 
e) Fiscalizar e controlar a qualidade dos serviços prestados/executados e se necessário Notificar a 

contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições na prestação/execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção; 

f) Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 
contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

g) Observar para que sejam mantidas, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificação da licitante contratada exigidas no presente edital, incluindo o cumprimento das 
obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela Contratada; 

h) Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais; 
i)  Facultar o acesso irrestrito dos técnicos da Contratada às áreas de trabalho, registros, documentação 

e demais informações necessárias à fiel execução do presente contrato; 
j) Manter, na operacionalização dos sistemas, apenas pessoal devidamente treinado pela Contratada; 
k) Conceder à Contratada acesso remoto às suas estruturas virtuais, ambiente de rede ou intranet; 
l) Buscar manter alto padrão de clareza nas solicitações de alteração enviadas à Contratada, indicando 

um responsável que acompanhará as tramitações desta pela internet, respondendo-as diariamente; 
m) Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas, manter backup adequado 

para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação  no  caso  de  falha  da  máquina,  dando  
prioridade  aos  técnicos  da Contratada  na  utilização  de  qualquer  recurso  necessário  à  fiel  
execução  do presente contrato; 

n) Responsabilizar-se pela completa e correta inserção de dados nos sistemas. 
   
9.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, no Edital da Tomada de Preços são 

obrigações da CONTRATADA: 

a) Implantar o sistema, sem custos para esta administração, em até 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da assinatura do contrato, mediante a emissão da Ordem de Implantação do Sistema, a qual deverá 
ser executada conforme cronograma de ações definido conjuntamente com a Contratante; 

b) Iniciar a prestação dos serviços, imediatamente, após a instalação do sistema, mediante Ordem de 
Serviço; 

c) Apresentar os funcionários responsáveis pelos serviços, devidamente uniformizados, identificados, 
portando crachá com timbre da empresa, foto e demais dados pessoais;  

 
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 

nos serviços objeto do contrato a ser firmado, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato observado as disposições do art. 65 da Lei 8.666/93; 

e) Prestar os serviços objeto deste contrato, sempre por intermédio de técnicos treinados e habilitados 
com todo os equipamentos necessários; 

f) Manter pessoa responsável com competência técnica e administrativa para representá-la quando do 
acompanhamento na execução dos serviços; 
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g) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
dos serviços.  

h) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes das ações judiciais, por 
prejuízos havidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a 
Administração Pública Municipal; 

i) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 
objeto do Contrato, sem prévia autorização da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde; 

j) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e segurança de trabalho e quaisquer outras que forem devidas, 
referentes aos serviços  executados  por  seus  empregados,  uma  vez  que  os  mesmos  não  têm  
nenhum vínculo empregatício com a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde; 

k) Arcar com eventuais danos pessoais ou materiais causados à Administração  Pública Municipal e 
(ou) a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 
prepostos na execução dos serviços; 

l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, salvo mediante prévia e expressa 
autorização da Administração Pública Municipal; 

m) Comunicar, por escrito, à Administração Pública Municipal, quando verificar condições 
inadequadas para a prestação do serviço ou iminência de fatos que  possam  prejudicar  a perfeita 
execução deste Contrato; 

n) Garantir o perfeito funcionamento do sistema, de acordo com as especificações técnicas 
estabelecidas; 

o) Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela Administração, 
cujo representante terá poderes para sustar o serviço, total ou parcialmente, em qualquer  tempo,  
sempre  que  considerar  a  medida  necessária  e  recusar  os  serviços disponibilizados que julgar 
inadequados; 

p) Manter atualizado o número de telefone, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação disponível 
para a solicitação de suporte; 

q) Manter, durante todo o prazo do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na licitação; 

r) Responsabilizar-se por todas as despesas (transporte, vigilância, seguros, combustível, alojamento, 
refeições e outros)  e  encargos  (trabalhista  e  outros) inerentes ao serviço, quando for o caso; 

s) Manter em completo sigilo as informações que lhe forem confiadas, pelo município, para 
implantação  do  sistema e durante a execução dos serviços,  não  podendo  cedê-las  a terceiros,  sob  
nenhum  pretexto,  comprometendo -se,  por  seus  empregados  e prepostos, a tê-las sob boa guarda. 

 

9.2.1 Todos os serviços prestados/executados pela Contratada deverão ser de melhor qualidade, 
obedecendo às especificações técnicas e as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
quando aplicáveis. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades 
por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e 
sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 
8.666/93, conforme disposto:  

 
I - Advertência  

A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o 
descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais 
elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 
 

a)  Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b)  Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
c)  Por atraso injustificado na execução Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não 

importem em prejuízo financeiro à Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 
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II – Multas Contratuais:  
As multas a que alude este inciso não impede que o Instituto aplique as outras sanções previstas em 
lei.  Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
 

a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 
0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total Contratado;  

b)  Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo 
superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida sujeita 
ainda à possibilidade de rescisão unilateral;  

c)  Por inexecução total injustificada da Instrumento Contratual: 20% (vinte por cento) sobre o valor 
total da obrigação assumida;  

d)  Recusa do adjudicatário em receber a Instrumento Contratual, dentro de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

e)  Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor 
total da proposta; 

 

II. 1 - Da Multa por Indisponibilidade do Serviço: 

Caso haja indisponibilidade de serviço: 
  
a) Por prazo superior a 12 (doze) horas consecutivas, além dos demais descontos mencionados neste 

instrumento contratual, a CONTRATADA será multada em 5% (cinco por cento) SOBRE O VALOR 

DO CONTRATO. 
b) Por prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas, consecutivas ou não, no acumulado do mês vigente, 

além do desconto mencionado no item anterior, a CONTRATADA será multada SOBRE O VALOR 

DO CONTRATO, conforme tabela a seguir: 
 

INDISPONIBILIDADE 
(ACUMULADA NO 

MÊS) 

MULTA 
(%) 

24 horas (mês) 1,00% (um por cento) 

36 horas (mês) 2,00% (dois por cento) 

48 horas (mês) 3,00% (três por cento) 

60 horas (mês) ou mais 5,00% (cinco por cento) 

 
c) As multas previstas nas alíneas a e b são cumulativas, perfazendo um total máximo de 10% (dez por 

cento) de multa dentro do mês vigente. 
d) A contagem de mês para efeito de contabilização para aplicação da multa seguirá a contagem de mês 

civil (expressão usada no mercado financeiro e administrativo. Considera todos os dias existentes no 
mês em questão – por exemplo: se estamos em fevereiro, teremos 28 ou 29 dias, se estamos em 
março, teremos 31 dias etc.). 

e) Permanecem inalteradas as demais sanções e multas previstas neste Contrato. 
f) A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à 

ampla defesa e ao contraditório. 
g) A multa não será aplicada caso seja constatado que a indisponibilidade ocorreu por problemas com o 

acesso à internet, e não diretamente do sistema.  
   

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Instituto:  
A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê 
o art. 9° da Lei 10.5250/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
  

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei 
10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da 
natureza e a gravidade da falta cometida. 

 

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Instituto e descredenciado no SICAF ou no sistema 
de cadastramento de fornecedores do Instituto, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme o caso, 
de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 
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a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
f) Falhar ou fraudar na execução da Contrato; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 

 
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Instituto de Assistência dos Servidores 

de Gurupi enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida 
sempre que o Licitante ressarcir o Instituto pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, 
reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 

 
10.2. Para os fins do item 10.1. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 

95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 
 
10.3. As multas previstas no item II e II.1 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou 

cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 
 
10.4. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 10.1, poderão ser aplicadas juntamente com a 

do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida 
no art. 110 da Lei n.º 8.666/93. 

   
10.5. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o 

transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, 
por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não 
sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para 
tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a 
motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega 
das razões de defesa. 

  
10.6. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à 

ampla defesa e ao contraditório. 
 
10.7. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 10.1 são da competência do Contratante. 
 
10.8. A sanção prevista no item V do item 10.1 é da competência de autoridade superior competente da 

Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou 
antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA RESCISÃO 
11.1. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, ou bilateralmente, mas 

sempre atendida a conveniência administrativa, sendo observadas as disposições contidas nos arts. 
77, 78, 79 e 80 da Lei nº8.666/93, no que couber ao objeto deste Contrato. 

 
CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1. Para fiscalização do sistema, recebimento do serviço e atesto das Notas Fiscais, fica nomeado o 
servidor Arilthon Alves Lopes, Cargo: Executor de Sistemas, telefone para contato: (63) 98456-1890, 

endereço de e-mail eletrônico: arilthony@gmail.com.br, observando-se no que couber as obrigações 
elencadas neste contrato, e as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93. 

    
12.2. O servidor responsável pelo acompanhamento da entrega do objeto deste Termo de Referência, 

conforme descrição de prestação de serviço atestará no verso da Nota Fiscal que os mesmos foram 
executados de acordo com o especificado. 
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12.3. A falta de qualquer informação na Nota Fiscal, das exigidas neste Contrato, não autorizará o 

pagamento, assim como, o não preenchimento dos requisitos enumerados no Edital. 
 

12.4. O fornecedor sujeitar-se á mais ampla e irrestrita fiscalização do Órgão solicitante, encarregado de 
acompanhar a execução do objeto, prestando esclarecimento solicitado atendendo as reclamações 
formuladas, inclusive todas as execuções dos serviços e anexar a Nota Fiscal, a qual deverá ser 
acompanhada por um encarregado.  

 
12.5. A fiscalização de que trata este ítem não exclui nem reduz a responsabilidade do licitante vencedor 

pelos danos causados direta ou indiretamente á Contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou 
dolo na execução do contrato em conformidade com artigo 70 da lei 8.666/93.  

   
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

13.1. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme previsto no art. 65 da Lei nº 
8.666/93, dentre os seguintes casos:  

 
13.1.1. Unilateralmente pela Contratante: 

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos;  

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei nº 8.666/93; 

 
13.1.2. Por acordo das partes: 

a) Quando necessária a modificação do regime de execução em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  

b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado;  

c)  Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da administração para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 
ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual.  

d) Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o 
caso. 

 

13.2. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a 
Administração/Contratante deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro 
inicial. 

 
13.3. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, 

as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento 
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu 
valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento.  

 
CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

14.1. O instrumento contratual após exceder 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, por motivos 
alheios à vontade da CONTRATADA, por interesse da CONTRATANTE, ou por fato superveniente 
resultante de caso fortuito ou força maior, o valor remanescente, ainda não pago, poderá ser 
reajustado de acordo com o disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 1.054/94, utilizando o IPCA 
como índice de reajustamento, ou outro índice que venha a substituí-lo e de acordo com a seguinte 
fórmula:  

 

R = [(Im - Io) / Io] x P,  Onde: 

R = valor do reajustamento procurado; 



 
ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI    
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

                        

14 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Av. Pernambuco, n.1345, Centro - Gurupi-TO, CEP: 77.405-070. Fone (63) 3315-0085           

Anexo 3 – Minuta do Contrato -  Tomada de Preços nº 013/2019 
 

Im = índice relativo ao da data do adimplemento da obrigação; 
Io = índice inicial – refere-se ao índice de custos ou de preços correspondentes à data fixada para 

entrega da proposta da licitação; 
P = preço unitário contratado. 

 
14.2. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Contratante pagará à 

Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

 
14.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então 
em vigor. 

 
14.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente. 
 
14.5. Para fins de contagem do prazo para reajuste anual, não serão computados os atrasos nos serviços 

havidos por responsabilidade da Contratada.   
 
14.6. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços 

do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
  
14.7. A Data-Base dos preços para fins de reajustamento contratual será a data de apresentação das 

propostas.    
 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 8.666/93 

respectivas alterações, no Edital da Tomada de Preços Nº 013/2019 e no Processo Administrativo 
Nº 2019.007087. 

 
15.2. Os serviços contratados deverão ser realizados com rigorosa observância às prescrições e 

exigências das especificações da Contratante, que serão considerados como parte integrante deste 
contrato. 

 
15.3. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada, que tenha 

servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas na Tomada de 

Preços nº 013/2019 e seus anexos, independentemente de transcrição. 
 

15.4. A Contratada não poderá substituir o responsável Técnico, salvo casos de força maior e mediante 
prévia concordância da Contratante, satisfeitas todas as exigências do edital, nos termos do artigo 30, 
§ 10 da lei nº 8.666/93. 

 
15.5. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, ocorridas durante 

a vigência deste contrato, deverá ser comunicada à Contratante e, na hipótese de restar caracterizada 
frustração das regras e princípios disciplinadores das licitações e contratos administrativos, ensejará 
a rescisão deste contrato. 

 

15.6. À Contratante fica assegurado o lídimo direito de subsistindo razões plausível e de interesse 
coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstância e época da execução do 
contrato, depois de notificada, do ato, à parte contratada, com antecedência mínima de 05 (cinco) 
dias, sem ônus ou responsabilidades decorrentes para o Poder Público e devidos fins de direito. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA -  DO FORO 
16.1. Para dirimir todas as questões decorrentes deste contrato, fica eleito o foro de Gurupi, Estado do 

Tocantins, não obstante outro domicílio que a Contratada venha a adotar, ao qual expressamente 
aqui renúncia. 

 

16.2. Este Contrato será assinado pelos representantes das partes em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
sendo uma de suas vias juntada aos autos licitatórios, uma entregue para a Contratada, e, uma 
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entregue ao Gestor da Secretaria Contratante, em presença das testemunhas que subscrevem ao 
final. 

 

16.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato. 
 
 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos xx dias do mês de xxxxxxxx de 2019. 
 
 
 
 
 
 

GUTIERRES BORGES TORQUATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DECRETO Nº 0392/2019 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
NOME DO REPRESENTANTE 

FUNÇÃO NA EMPRESA 
CONTRATADA  

 
 
 
Testemunhas: 
 
1______________________________________________________________CPF_________________________ 

2______________________________________________________________CPF_________________________ 
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TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019  
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2019.007087 

 
ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V 
DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 

 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.007087 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA 

E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE. 
 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 

DECLARA, para fins de participação da referida Tomada de Preços nº 013/2019, 

conforme o disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal 

nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em 

serviços perigosos ou insalubres, e ainda que, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina a Constituição 

Federal. 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa.  
  Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa 

licitante. 
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TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019  
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2019.007087 

 
ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO E DE INIDONEIDADE PARA LICITAR 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.007087  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA E 

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE. 
 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 

CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 

Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) 

Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do 

Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-

mail__________________; 

 

DECLARA para os devidos fins de direito, sob as penas da Lei cabíveis, que até 

a presente data, não está submetida à penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de 

participação em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração Pública, 

assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a 

Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como, de INEXISTIREM FATOS 

IMPEDITIVOS DE SUA HABILITAÇÃO no processo licitatório, objeto da Tomada de 

Preços no 013/2019, promovida pelo Município de Gurupi, Estado do Tocantins, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

DECLARA, que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julga 

suficiente para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado 

em todos os seus detalhamentos.  
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa 

licitante. 



 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI    
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________                                          

Av. Pernambuco, n.1345, Centro - Gurupi-TO, CEP: 77.405-070. Fone (63) 3315-0085 
  

Anexo 6 – Modelo de Declaração  - Tomada de Preços nº 013/2019 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019  
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2019.007087 

 
ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE 
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO 

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.007087 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA 

E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE. 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 
nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 
(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 
xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 
_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 
Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 
rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail; 

 

DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação 

empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu 

art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no 

Decreto Federal nº 6.204, de 05.09.2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital desta 

licitação e participação do referido certame; 
 

DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como: 
 

(   ) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, 
de 14.12.2006. 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar 
Federal n°123, de 14.12.2006. 

(   ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do artigo 18-A da Lei 
Complementar Federal n°123, de 14.12.2006. 

 

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 

4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a 

regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de 

regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa 

licitante. 



 
ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI    
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

_______________________________________________________________  

Av. Pernambuco, n.1345, Centro - Gurupi-TO, CEP: 77.405-070. Fone (63) 3315-0085           
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Anexo 7 – Modelo de Declaração  - Tomada de Preços nº 013/2019 
 
 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019  
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2019.007087 

 

ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES  

 

À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.007087 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA E 

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE.  

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, na 
Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, 
Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante 
legal/procurador o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) 
do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço 
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail_______________; 

 
DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do presente procedimento 

licitatório que: 

 Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados sujeitando-
nos a eventuais averiguações que se façam necessários; 

 Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, 
bem como, ao Edital e seus respectivos Anexos da presente licitação; 

 
DECLARA para fins de participação da Tomada de Preços nº 013/2019 que, caso venha a vencer a 

referida licitação o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços será(ão): 
 

Nome do  
Representante(s) Técnico(s) 

Especialidade  Nº de Registro Data de Registro  

    

    

 
DECLARA, que manterá o(s) profissional(is) indicado(s) acima, como responsável(is) técnico(s) na 

direção e execução dos trabalhos no local dos serviços até a sua inteira conclusão. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
  
 
 
 
  
 
 
 



 
ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI    
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

_______________________________________________________________  
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Anexo 7 – Modelo de Declaração  - Tomada de Preços nº 013/2019 
 
 

 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 

 
 

Eu, __________________________________________, portador do CRC nº 

_____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no RG nº _________e no CPF nº 

__________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 

Telefone(xx)xxx), e-mail_______________;  

 

AUTORIZO expressamente a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a indicar meu nome como Responsável Técnico e/ou incluir-me 

na equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos serviços objeto da licitação ora em 

referência, caso a mesma seja contratada.    

 

 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura  
Nome Completo 

CRC Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 

 
 
 

 Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa 

licitante. 



 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI    
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 8 – Modelo Termo Renúncia  - Tomada de Preços nº 013/2019 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019  
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2019.007087 

 
 

ANEXO VIII 
MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

Sala da Comissão Permanente de Licitações. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.007087 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA 

E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE. 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita 

no CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-

UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador 

o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) 

do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e 

domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 

Telefone(xx)xxx), e-mail________; 

 

DECLARA, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente 

de Licitação, acerca do julgamento dos documentos de habilitação, RENUNCIANDO, 

assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória. 

 

DECLARA, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Técnica 

Especial, acerca do julgamento da Proposta técnica, RENUNCIANDO, assim, 

expressamente, ao direito de recurso da referida fase. 

 

DECLARA, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente 

de Licitação, acerca do julgamento da Proposta de Preços, RENUNCIANDO, assim, 

expressamente, ao direito de recurso da referida fase. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa 

licitante. 



 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI    
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 9 – Modelo de Proposta de Preços - Tomada de Preços nº 013/2019 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019  
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2019.007087 

 
 

ANEXO IX 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

Sala da Comissão Permanente de Licitações. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.007087 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA 

E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE. 

 
 
DADOS DA EMPRESA: 
Da empresa: 

Razão Social completa: 
Endereço: (completo)                              CEP:                            Cidade:               Estado:      
CNPJ Nº: 
Inscrição Estadual nº: 
Telefone: (xx)                                             Fax: (xx)                                            e-mail: 
 
 

DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO ________ AGÊNCIA __________ C/C _________________________ 
OPERAÇÃO________________________ 
 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome Completo: 
Nacionalidade:                                                                            Estado Civil: 
Profissão:                                             
CPF nº                                                   Carteira de identidade (nº e órgão expedidor): 
Residência e Domicilio: (completo) 
Telefone: (xx)                                       e-mail:  

 

Apresentamos proposta de preços referente à Tomada de Preços nº 013/2019, 
conforme informações acima. 

 
 

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições 
contidas no Edital da Tomada de Preços nº 013/2019, bem como que verificamos todas as 
especificações nela exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou 
documentos que dela fazem parte.  

 
 

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de 
qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou 
omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização 
integral do seu objeto. 

 
  



 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI    
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 9 – Modelo de Proposta de Preços - Tomada de Preços nº 013/2019 
 

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas e os custos 
diretos e indiretos necessários para a execução completa dos serviços discriminados no 
Termo de Referência. 

 

Item Código Especificação  Unid. Quant. Valor 
Mensal R$ 

Valor 
Global R$ 

01 49083 

SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA COM 
PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA-SOFTWARE DE 
GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA CONTENDO MÓDULOS 
DE: SISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL 
QUE CONTEMPLA SISTEMA DE PORTARIA 
(PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), AGENDAMENTO E 
PRODUÇÃO COM ACOMPANHAMENTO MENSAL DO 
FECHAMENTO SIA/SUS EFETUADO DENTRO DO 
PRÓPRIO MUNICÍPIO; SISTEMA DE CONTROLE DE 
MEDICAMENTOS; SISTEMA DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA; SISTEMA DE REGULAÇÃO; SISTEMA 
LABORATÓRIO; IMPORTAÇÃO DO CARTÃO-SUS, PPI, 
FPO E SCNES; PESQUISA DO SIGTAP DIRETAMENTE 
NO SISTEMA; SISTEMA SIAB COM IMPLEMENTAÇÃO 
DE RELATÓRIOS E POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO 
INDIVIDUAL POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE; SISTEMA DE EPIDEMIOLOGIA COM 
MONITORAMENTO DA DENGUE; SISTEMA PARA 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; MODULO E-
SUS; MAPA ELETRÔNICO PARA COORDENAÇÃO PSF, 
COM ÁREAS DE ATUAÇÃO DE CADA EQUIPE COM 
PREENCHIMENTO DIGITAL; MAPA ELETRÔNICO 
PARA COORDENAÇÃO VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA, COM ÁREAS DE ATUAÇÃO DE 
CADA EQUIPE COM PREENCHIMENTO DIGITAL; 
PAINEL ELETRÔNICO DE CHAMADA E POSIÇÃO DE 
ATENDIMENTO E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO 
PÚBLICA DE SAUDE 

 

SV 

 

12 

  

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ________________ (___-
________________________) 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados mensalmente, através de 

Ordem Bancária na conta corrente da Fornecedora, mediante a apresentação de Notas 
Fiscais/Faturas, de acordo com a execução da prestação dos serviços contratados, no 
período referente, mediante o respectivo atestado pela fiscalização, desde que não haja 
fator impeditivo imputável à Fornecedora, e será efetuado em até 30 dias após o Atesto 
de Execução dos Serviços. 

 
DA FORMA, DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: De 

acordo com as especificações do Termo de Referência (Anexo I) do Edital. 
 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa.  
  Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa 

licitante. 



 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI    
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Pernambuco, n.1345, Centro - Gurupi-TO, CEP: 77.405-070. Fone (63) 3315-0085           

 

Anexo 10 – Modelo de Declaração  - Tomada de Preços nº 013/2019 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019  
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2019.007087 

 
 
 ANEXO X  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO COM O MUNICÍPIO DE GURUPI-TO 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.007087 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA 
E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE. 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita 

no CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-

UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador 

o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) 

do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e 

domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 

Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da 

habilitação na Tomada de Preços nº 013/2019, sob as penalidades da lei, que os diretores, 

responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, consultivo, deliberativo 

ou administrativo, sócios e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos 

representantes, não mantém vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE GURUPI – TO, QUALQUER UMA DE SUAS SECRETARIAS E/OU ÓRGÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.  

 

DECLARA, ainda, que não possui em seu quadro societário qualquer servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, 

do Município de Gurupi/TO, nos termos do art. 18, XII, da lei 13.408/2016; 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa 

licitante. 



 
 

 ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 11 – Modelo de Indicação de Preposto  – Tomada de Preços  Nº 013/2019 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019  
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2019.007087 

 
 

ANEXO XI 
MODELO DE INDICAÇÃO DE PREPOSTO 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

Sala da Comissão Permanente de Licitações. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.007087 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA 

E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE. 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 

CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 

Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) 

Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do 

Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 

Na qualidade de CONTRATADA, vem por meio desta, INDICAR COMO 

PREPOSTO o Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, 

portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e 

domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: 

(xx)xxx, e-mail____, conforme exige o item 17.1.6. do Edital, oriundo de realização de 

licitação pública na modalidade Tomada de Preços nº 013/2019. 

 

Declaramos que o referido profissional é qualificado para tal ato, podendo 

representar esta empresa perante a Contratante no diz respeito aos serviços a serem 

executados, possuindo o conhecimento e a capacidade profissional necessária para responder 

pela Contratada, tendo autonomia e autoridade para resolver qualquer assunto relacionado 

aos serviços contratados, acompanhar e fiscalizar a execução dos mesmos, devendo este 

Preposto responder por todos os assuntos relativos ao contrato supra mencionado. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 Nome, Função na Empresa.   

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa 

licitante. 



 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI    
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Pernambuco, n.1345, Centro - Gurupi-TO, CEP: 77.405-070. Fone (63) 3315-0085           

 

Anexo 12 – Comprovante de Aquisição do Edital - Tomada de Preços nº 013/2019 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019  
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2019.007087 

 
 

ANEXO XII 
COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

Sala da Comissão Permanente de Licitações. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.007087 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA 

E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE. 

   

Declaramos para os devidos fins que adquirimos o Edital e Anexos 
referentes à Licitação Pública acima identificada, bem como, outras informações 
pertinentes contidas no Processo Licitatório nº 2019.007087. 

 
Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus legais efeitos. 

 
 
 

______________________, ____ de _________  de  2019. 
 
     
 
 

__________________________________________________
____ 

(Nome e Assinatura do Representante da empresa) 

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 
*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 
 

 
NOME/RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
 

CNPJ/CPF:  

ENDEREÇO:  

   

TELEFONE:  

E-MAIL:  

 
 Solicitamos que a empresa entregue deste formulário, devidamente preenchido na Sala da Comissão de 

Licitações ou que envie via e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br. 

 A não remessa deste protocolo exime a CPL da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações 
ocorridas acerca do Instrumento Convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não 
cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 Recomendamos ainda, consultas à página eletrônica www.gurupi.to.gov.br na aba de licitações, para 
ciência de eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do Processo Licitatório.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço Reservado para Carimbo do CNPJ da Empresa 

mailto:cplgurupi@hotmail.com
http://www.gurupi.to.gov.br/

