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EDITAL Nº 26/2016 
 

CONVITE N.º 02/2016 
 
 

EXCLUSIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
 
1 - PREÂMBULO 
 
1.1 - Convidamos Vossa Senhoria a apresentar, perante a Comissão Permanente de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Rafard, localizada na Praça Independência, n.º 100 - Centro - CEP 
13.370-000, cidade de  Rafard/SP, PROPOSTA para o OBJETO indicado no item 3, pertinente 
à LICITAÇÃO que será realizada no dia 21 de junho de 2016, na modalidade CONVITE, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com o que determinam a Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações, as normas legais e regulamentares aplicáveis e a Lei Complementar n.º 
123/2006, e suas alterações, e demais legislações pertinentes, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1.2 - Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser protocolizados no local 
supra indicado, em envelopes fechados, distintos, com identificação externa do seu conteúdo, 
na forma descrita nos itens 1.3.1 e 1.3.2, até às 08h30 da data acima designada, sendo 
ABERTOS a seguir às 09h00, observado o devido processo legal. 
 
1.3 - Tendo em vista que esse certame é exclusivo para a participação de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, as interessadas deverão preencher e encartar ao 
credenciamento a declaração constante no Anexo VI, sob pena de não participar do 
certame. O referido documento deverá estar fora dos envelopes n.º 1 (Habilitação) e n.º 2 
(Proposta). 
 
1.3.1 - ENVELOPE N.º 1 - HABILITAÇÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CONVITE N.º 02/2016 
(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 

 
1.3.2 - ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CONVITE N.º 02/2016 
(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 

 
 
2 - ANEXOS DO EDITAL 
 
2.1 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
 
I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 
III – MINUTA DE CONTRATO; 
IV– MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida); 
V – DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF; 
VI – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP; 
VII – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO 
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO; 
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VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE 
E SEGURANÇA DO TRABALHO; 
IX – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL; 
X – MODELO ORIENTATIVO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO; 
XI - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. 
 
3 - DO OBJETO 
 
3.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E 
EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO PARA A ÁREA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 
MUNICIPAL”, de acordo com o ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, os quais integram este 
termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.  
 
4 - DO PREÇO 
 
4.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$ 55.353,00 (cinquenta e cinco mil 
trezentos e cinquenta e três reais), com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
4.2 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará todos os custos diretos e 
indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 
 
4.3 - O valor indicado no item 4.1 corresponde à média dos preços praticados no mercado e foi 
apurado para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as 
concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e 
economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos 
neste ato convocatório. 
 
5 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
5.1 - As despesas decorrentes da presente licitação neste exercício correrão por conta da 
seguinte Unidade orçamentária:   
 
FICHA 168 
 
02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
02.57 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02.57.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.3257.2257 RAFARD SAÚDE 
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA  
 
6 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
6.1 - Poderão participar do certame somente microempresas e empresas de pequeno porte 
convidadas, cuja finalidade social abranja o objeto desta licitação, bem como as demais 
cadastradas na correspondente especialidade que manifestarem interesse nesse sentido, até o 
dia útil anterior antes da abertura dos envelopes, independentemente de convite. 
 
6.1 - DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.º 01 - Documentação de Habilitação:  
 
6.1 - Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, deverão apresentar dentro do envelope n.º 
01 - habilitação os seguintes documentos: 
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6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal n.º 8.666/93): 
 
a) Ato de criação da licitante conforme o caso: 
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedade empresária ou simples e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
Diretoria em exercício; 
 
b) 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. 
 
6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da Lei n.º 8.666/93): 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - 
CNPJ; 
 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br); 
 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
d) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. (Acessar o link www.tst.jus.br/certidão); 
d.1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de 
Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação. 
 
6.1.3 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 
 
a) DECLARAÇÃO ANEXO V - Declaração da Licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal, nos moldes do Anexo V, de que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos). 
 
b) DECLARAÇÃO ANEXO VII -  Declaração de Concordância com os termos do Edital e não 
ocorrência de fatos impeditivos à participação em licitação, nos moldes do Anexo VII. 
 
c)  DECLARAÇÃO ANEXO VIII -  Declaração subscrita pelo representante legal do licitante, 
assegurando que o mesmo atende às normas relativas à saúde e Segurança no Trabalho, 
nos termos do art. 117, parágrafo único, da Constituição Estadual, observado, 
preferencialmente, o modelo que integra este edital como Anexo VIII.  
 
6.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC n.º 123/06, art. 43, 
caput); 
 
6.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC n.º 
123/06, art. 43, § 1º). 
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6.2.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.  
 
6.3 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do 
original para que seja autenticado por um dos membros da Comissão Permanente de 
Licitações no ato de sua apresentação. 
 
6.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
6.5 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas 
como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
 
6.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
6.7 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 
estabelecimentos, disposta no item 6.1.2. 
 
6.8 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta na 
Internet junto aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos 
obtidos por este meio eletrônico. 
 
6.9 - Quando por limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for 
impossível a obtenção do número mínimo de licitante exigido no § 3º do artigo 22 da Lei n.º 
8.666/93, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de 
repetição do convite (art. 22, § 7º, da Lei Federal n.º 8.666/93). 
 
6.10 - A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) 
representante(s) legal(is), ou por procurador munido de procuração, conforme consta do 
ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO (COM FIRMA RECONHECIDA), apresentada até o 
início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração 
não impede a participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da 
sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante. 
 
6.11 - Os documentos de habilitação serão acondicionados em envelope fechado, enunciando 
externamente os dizeres estipulados no subitem 1.3.1. 
 
7 - DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 
 
7.1 - Acompanha este ato convocatório, FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA - 
ANEXO II, que a licitante preencherá e inserirá em envelope fechado, que deverá enunciar 
externamente os dizeres estipulados no item 1.3.2. 
 
7.2 - Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios: 
 
a) dados cadastrais do licitante; 
b) assinatura do representante legal; 
c) indicação obrigatória do preço em algarismo e por extenso, conforme modelo fornecido pela 
Prefeitura; 
d) indicação do número do CNPJ, através da aposição do respectivo carimbo; 
e) indicação do nome e da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar 
o termo de contrato.  
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7.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará, todos os custos diretos e 
indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou 
obrigações decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 
 
7.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da 
apresentação da proposta. 
 
7.5 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua 
apresentação. 
 
7.6 - Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes requisitos: 
a) não atenderem às exigências do Edital; 
b) apresentarem valor global superior ao limite estabelecido pela Administração; 
c) utilizarem preços manifestamente inexequíveis. 
 
7.7 - Tem-se como limite estabelecido para a presente licitação o valor estimado pelos 
serviços, conforme item 4.1. 
 
7.8 - Serão considerados inexequíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua 
viabilidade por documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os 
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 
do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao disposto no art. 48, inciso II, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
7.9 - A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de 
executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
8 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
8.1 - A empresa deverá executar os serviços de acordo com o Anexo I - Termo de Referência 
do edital, devendo este atender todas as normas técnicas aplicáveis, sob pena de aplicação 
das sanções impostas neste ato convocatório. 
 
9 - DO JULGAMENTO 
 
9.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de 
habilitação. Os membros da Comissão e os representantes munidos de procuração examinarão 
e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não 
satisfizer as exigências deste ato convocatório. Da decisão de habilitação ou inabilitação 
caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento. 
 
9.1.1 - No caso das microempresas e empresas de pequeno porte com irregularidade na 
documentação fiscal, proceder-se-á conforme descrito no item 6.3.   
 
9.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia 
das licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta 
às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão 
permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases 
subsequentes. 
 
9.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao 
respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos 
neste ato convocatório. 
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9.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações e oferte o MENOR 
PREÇO GLOBAL. 
 
9.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às 
especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem ou cujos preços excedam 
ou sejam manifestadamente inexequíveis (art. 40 e 48, inciso II e parágrafos, da Lei Federal n.º 
8.666/93). 
 
9.4.2 - Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços 
baseados nas ofertas das demais licitantes, simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
 
9.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. 
 
9.6. Após definição da vencedora do certame e previamente o encaminhamento do processo 
para adjudicação e homologação, a Comissão de Licitação agendará uma data para 
apresentação do sistema a fim de comprovar o atendimento das suas funcionalidades de 
acordo com o disposto no Anexo I deste Instrumento.  
9.6.1. Na eventualidade da empresa classificada em 1º lugar não demostrar o atendimento das 
especificações do sistema exigidas no Edital a mesma será desclassificada, sendo convocada 
a segunda classificada para demonstração e, assim, sucessivamente. 
 
10 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
10.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo 
de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo III. 
 
10.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do 
adjudicatário perante a Fazenda Federal e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por 
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
10.1.2 - O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de 02 (dois) dias 
úteis contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 
período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
10.2 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 10.1.1, ou se recusar a celebrar a 
contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das propostas, e assim 
sucessivamente, com vistas à celebração da contratação. 
 
10.3 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de 
regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, 
previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
10.4 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à 
Administração: 
a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação; 
b) a revogação da licitação. 
 
10.5 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação 
e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do 
contrato, algum documento perder a validade. 
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10.6 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 
57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.  
 
10.7 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto 
no art. 65, inciso I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, respeitando o limite para esta modalidade 
de licitação. 
 
10.8 - O foro do contrato será o da Comarca de Capivari/SP. 
 
11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1 - O pagamento devido à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a 
partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura pelo Departamento Municipal de Compras e 
Licitações ou documento respectivo, acompanhado da respectiva planilha de serviços 
executados no mês anterior, devidamente atestados por servidor responsável, não sendo 
admitida proposta com condição de pagamento diferente.  
 
11.2 - A Prefeitura pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à licitante vencedora, 
vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
 
11.3 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura 
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o 
nome do Banco e a respectiva Agência. 
 
11.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a 
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus à Prefeitura. 
 
11.5 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente cujos dados bancários 
deverão ser fornecidos pela Contratada. 
 
11.6 - Nenhum pagamento será efetuado ao(s) licitante(s) vencedor (es), enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
11.7 - Caso o(s) licitante(s) vencedor(es) seja(m) optante(s) pelo SIMPLES, Instituição de 
Educação e de Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 
9.532, de 10 de dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, 
Científico ou Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou 
IV, conforme o caso, da Instrução Normativa da SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, em 
duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob pena da Prefeitura Municipal de Rafard 
efetuar as retenções cabíveis, previstas na referida norma. 
 
11.8 - Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas de seguros, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da prestação dos serviços. 
 
12 - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
12.1 - Os serviços serão executados de acordo com o Anexo I - Termo de Referência.  
 
12.2 - A prestação dos serviços deverá ser iniciada após a assinatura do contrato. 
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12.2.1 - Na hipótese de o serviço apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo 
o fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das 
penalidades. 
 
12.3 - Constatadas irregularidades na forma de execução do objeto contratual, a Prefeitura 
poderá: 
 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
retificação ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) se disser respeito à diferença entre os serviços solicitados e os efetivamente executados ou 
de quantidades, determinar sua substituição e/ou adequação ou rescindir a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis;  
b.1) na hipótese de substituição e/ou adequação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
c) aplicação das penalidades do item 13 do edital. 
 
12.4 - Os serviços de instalação serão recebidos conforme a seguir: 
 
a) Provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 
do contratado; 
b) Definitivamente: por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais 
observados o disposto no art. 69 desta Lei. 
 
12.5 - A execução do Contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 
73 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
12.6 - A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o Contrato (art. 76 da lei 
Federal n.º 8.666/93). 
 
13 - DAS SANÇÕES 
 
13.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 
a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
 
13.2 - O atraso injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, sem prejuízo do disposto 
no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, 
calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
a) atraso de até 30 (trinta) minutos ao evento determinado, multa de 0,1% (um décimo por 
cento) por minuto de atraso; e 
b) atraso superior a 30 (trinta) minutos, até o limite de 60 (sessenta) minutos: multa de 0,2% 
(dois décimos por cento) por minuto de atraso. 
 
13.3 - Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 6.2.1 deste edital, 
a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 1% 
(um por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de 
suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de 
inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 (LC n.º 123/06, art. 
43, § 2º). 
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13.4 - Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades previstas 
nos arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, adiante especificadas, que serão aplicadas pela 
Prefeitura do Município de Rafard e, só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação 
anexada aos autos pela Contratada da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento 
das condições ajustadas ou de manifestação da unidade requisitante informando que o 
ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração. 
 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a 
prestação dos serviços; 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou 
sem prejuízo para a prestação dos serviços; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o 
município de Rafard por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas hipóteses de execução 
irregular, atrasos ou de inexecuções de que resulte prejuízo para prestação dos serviços;  
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou 
a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
 
13.5 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
13.6 - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do item 13.4 poderá ser aplicada de 
forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de 
eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 
 
13.7 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento 
não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
 
13.8 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.  
 
13.9 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data da intimação do interessado.  
 
13.10 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis 
da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
13.11 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à licitante contratada e publicação no Órgão de Imprensa Oficial 
(excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da 
punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente. 
 
14 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1 - A CONTRATANTE, em qualquer ocasião, exercerá a mais ampla fiscalização dos 
serviços, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados 
satisfatórios, devendo a CONTRATADA refazê-los às suas expensas. 
 
14.2 - A fiscalização, por parte da CONTRATANTE, não eximirá ou reduzirá as 
responsabilidades da CONTRATADA por danos que vier a causar diretamente à Administração 
e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, seja por atos seus, 
de seus empregados ou prepostos. 
 
14.3 - Caberá à CONTRATADA: 
 
14.3.1 - Observar a boa prática na execução do objeto, as normas técnicas respeitando as leis, 
regulamentos e posturas Federais, Estaduais e Municipais relativos aos serviços, cumprindo 
imediatamente as intimações e exigências das respectivas autoridades; 
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14.3.2 - Providenciar e selecionar a seu critério, e contratar, em seu nome, a mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços, seja ela especializada ou não, técnica ou administrativa, 
respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, os quais não terão 
vínculo empregatício algum com a CONTRATANTE. 
 
14.4 - Na hipótese da CONTRATADA negar-se a assinar o recebimento com protocolo de 
qualquer correspondência a ela dirigida, a mesma será enviada pelo correio, registrada ou por 
aviso de recebimento (AR), considerando-se, desta forma, entregue para todos os efeitos. 
 
14.5 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição 
dos serviços julgados deficientes ou não conformes com as especificações definidas em lei, 
cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela 
fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços. 
 
14.6 - A licitante vencedora só poderá iniciar os serviços de implantação do sistema após 
assinatura do respectivo Contrato, nos termos da minuta do Anexo III, sendo que a sua 
vigência iniciará após a implantação e início da funcionalidade do mesmo atestado pelo 
departamento competente. 
 
14.7 - Compete à fiscalização dos serviços pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras 
atribuições: 
14.7.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas na 
legislação que norteia os serviços deste edital.  
14.7.2 - Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços 
executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. 
14.7.3 - Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem 
em multas a serem aplicadas à licitante vencedora. 
 
14.8 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades 
contratuais. 
 
14.9 - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de 
Contrato 
 
15 - DAS INFORMAÇÕES  
 
15.1 - O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos 
interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 09 às 16h, no 
Paço Municipal, ou pelo telefone 0(19) 3496-7520. 
 
15.2 - Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim serão 
respondidos, com cópia para todos os interessados, até 2 (dois) dias úteis antes da data 
indicada no subitem 1.1 deste ato convocatório. 
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 - A Prefeitura Municipal de Rafard poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em 
parte, nos termos do art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
16.2 - Não serão admitidas a esta licitação empresas: 
 
a) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração 
Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei n.º 8.666/93; 
b) suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Rafard, nos termos da legislação; 
c) sob processo de falência; 
d) sob a forma de consórcio; 
e) empresas não enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
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16.3 - As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente 
de Licitações e protocolizadas na sede da Prefeitura Municipal de Rafard. 
 
16.4 - Os recursos administrativos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitações, devendo ser entregues no Setor de Licitações para 
protocolo, sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
16.4.1 - 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, Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
16.5 - Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos 
da Prefeitura Municipal de Rafard, além de efetuadas diretamente aos interessados. 
 
 

Rafard, 10 de junho de 2016. 
 
 
 
 

IVONE INFANTE 
Diretora Municipal do Departamento de Saúde 

 
 
 
 

ANTONIO CÉSAR RODRIGUES MOREIRA 
Prefeito Municipal 
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CONVITE N.º 02/2016 
 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE 
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO PARA A ÁREA DE GESTÃO DE SAÚDE 
PÚBLICA MUNICIPAL 
 
2 – LOCAL DE INSTALAÇÃO: O sistema deverá ser instalado no Centro Municipal de Saúde, 
sito à Avenida Dr. José Soares de Faria, nº. 452, bairro Centro, cidade de Rafard/SP. O local 
de instalação está disponível para visita técnica, não obrigatória, mediante prévio 
agendamento. 
 
3 – PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 meses podendo ser prorrogado nos termos do inciso II do 
art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
4 – PRAZO DE IMPLANTAÇÃO 
A empresa Contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da assinatura do 
contrato para entrega do banco convertido e homologado e instalar devidamente o sistema com 
todas as funcionalidades previstas neste anexo. Após a implantação do sistema será iniciada o 
prazo de execução dos serviços.   
 
5 – DEMOSTRAÇÃO DO SISTEMA 
 
5.1 - Após definição da vencedora do certame e previamente o encaminhamento do processo 
para adjudicação e homologação, a Comissão de Licitação agendará uma data para 
apresentação do sistema a fim de comprovar o atendimento das suas funcionalidades de 
acordo com o disposto no Anexo I deste Instrumento.  
5.1.1 - Na eventualidade da empresa classificada em 1º lugar não demostrar o atendimento das 
especificações do sistema exigidas no Edital a mesma será desclassificada, sendo convocada 
a segunda classificada para demonstração e, assim, sucessivamente. 
 
6 – VALOR DE ACEITABILIDADE  
 
PREÇO MENSAL: R$ 4.612,75 (quatro mil seiscentos e doze reais e setenta e cinco 
centavos)  
 
PREÇO GLOBAL: R$ 55.353,00 (cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta e três reais) 
 
7 – ESPECIFICAÇÕES  
 
7.1. Funcionalidades obrigatórias do sistema 
 
Justificativa:  

A decisão de contratar um sistema integrado de gestão deve-se as responsabilidades 

assumidas pelo gestor municipal de saúde objetivando atender as normativas preconizadas 

pelo Sistema Único de Saúde e melhorar a aplicação dos recursos disponíveis que quase 

sempre são escassos. Assim, a contratação de um sistema integrado de saúde poderá ajudar 

na otimização dos serviços oferecidos a população com controle e transparência além de 

propiciar a gestão informações segura para tomada de decisão. 
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Conversão da base de dados 
O município disponibilizará no prazo de 2 dias úteis a partir da assinatura do contrato a base 
de dados para conversão dos dados existentes. A empresa vencedora terá um prazo de 7 dias 
para efetuar a conversão e homologação pelo Departamento Municipal de saúde dos dados. 

Funcionalidades obrigatórias 
 

Agendamentos de Consultas Médicas, Odontológicas, Exames e Sessões 

 Possibilitar agendamentos de consultas para unidade de saúde específica ou para 

todas as unidades de saúde como central de agendamentos. 

 

 Possibilitar a configuração de agendas de consultas por período, dias da semana e 

intervalo de horário. Possibilitar a configuração de consultas por horário (conforme 

tempo de atendimento) ou quantidade, por motivos de consultas específicos, todos ou 

exceto informados. Possibilitar definir horário de atendimento específico para unidade 

de saúde ou todas;  

 

 Possibilitar a configuração de agendas de exames por período, dias da semana e 

intervalo de horário. Possibilitar a configuração de exames por quantidade ou 

quantidade por tempo (conforme tempo de atendimento), para todos os exames ou 

específicos. Possibilitar definir horário de atendimento específico para unidade de 

saúde ou todas. 
 

 Possibilitar a distribuição de vagas para consultas ou exames conforme a população 

atendida pelas unidades de saúde. Conforme a quantidade de consultas ou exames 

disponíveis calcular a quantidade de vagas para cada unidade de saúde 

proporcionalmente à população atendida. 
 

 Possibilitar a configuração de cotas de consultas e exames por quantidade e/ou valor 

orçado para o período. Possibilitar configurar cotas de consultas e exames por unidade 

de saúde de atendimento, convênio, profissional, especialidade ou exame, motivos de 

consultas específicos ou exceto informados. 
 

 Conforme o motivo do cancelamento de atendimento de consultas e/ou exames 

possibilitar o retorno de cota para utilização em novo agendamento. 
 

 Possibilitar o bloqueio de horários de agendamentos de consultas por unidade de 

saúde de atendimento, profissional, especialidade, período e intervalo de horário. 
 

 Possibilitar o cancelamento dos agendamentos de consultas pertencentes a bloqueios 

cadastrados sendo realizados automaticamente ou por confirmação conforme 

definição de critério. 
 

 Possibilitar o bloqueio dos horários de agendamentos de exames por unidade de 

saúde de atendimento, exame período e intervalo de horários. 
 

 Possibilitar o cancelamento dos agendamentos de exames pertencentes a bloqueios 

cadastrados sendo realizados automaticamente ou por confirmação conforme 
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definição de critério. 
 

 Controlar feriados bloqueando agendamentos de consultas e exames para a data. 
 

 Possibilitar vincular os exames realizados em cada laboratório ou prestador de serviços 

definindo os convênios pelos quais cada exame é realizado. 
 

 Controlar agendamentos de consultas determinando intervalo de idade para 

agendamentos de usuários por especialidade de cada profissional. 
 

 Possibilitar agendamentos de consultas selecionando especialidade, profissional ou 

unidade de saúde. Possibilitar informar motivo da consulta e unidade de saúde de 

origem. 
 

 Restringir agendamentos e autorizações de consultas conforme especialidades 

habilitadas por operador de sistema. 
 

 Possibilitar agendamentos de consultas informando um dos convênios vinculados ao 

profissional na unidade de saúde. 
 

 Possibilitar informar estratificação de risco para agendamentos de consultas definindo 

profissionais e unidades de saúde com necessidade de controle. 
 

 Possibilitar o bloqueio de agendamentos de reconsultas quando não existir consulta 

anterior em período parametrizado. 
 

 Possibilitar definir critério de alerta ou bloqueio de agendamentos de consultas 

consistindo a duplicidade de agendamento para o paciente e profissional a partir da 

data atual. 
 

 Possibilitar definir critério de alerta ou bloqueio de agendamentos de consultas para 

cada especialidade consistindo a duplicidade de agendamento para o paciente e 

especialidade a partir da data atual. 
 

 Possibilitar informar estratificação de risco para agendamentos de exames definindo 

unidades de saúde com necessidade de controle. 
 

 Restringir agendamentos e autorizações de exames e sessões conforme exames 

habilitados por operador de sistema. 
 

 Possibilitar o agendamento de procedimentos por sessões informando quantidade e 

distribuindo automaticamente as datas e horários de agendamento das sessões 

conforme disponibilidade. Considerar cotas de agendamentos disponíveis. 
 

 Possibilitar o cancelamento de agendamentos identificando motivo. 
 

 Disponibilizar calendário mensal com identificação das disponibilidades diárias de 

agendamentos conforme capacidade e agendamentos já realizados por profissional e 

exame. 
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 Consistir e visualizar no momento do agendamento de consultas e exames os saldos 

das cotas cadastradas para o período do agendamento. 
 

 Alertar no momento do agendamento quando o usuário não compareceu na última 

consulta ou exame agendado. 
 

 Emitir comprovantes de agendamentos possibilitando a assinatura do agendador. 
 

 Emitir comprovantes de agendamentos de consultas e exames com código de barras 

que identifique unicamente o agendamento. 
 

 Possibilitar o registro de recomendações para consultas e exames por unidade de 

saúde de atendimento. Possibilitar o complemento de recomendações para exames. 
 

 Possibilitar o controle das salas de atendimentos de consultas e exames por horário 

imprimindo nos comprovantes para orientação dos usuários no atendimento. 
 

 Possibilitar a transferência de agendamentos de consultas e exames por unidade de 

saúde, profissional ou exame, unidade de saúde de origem, data e horário informando 

a unidade de saúde, profissional, especialidade e horário de destino consistindo a 

disponibilidade de horários e cotas. Considerar os períodos de bloqueios de agendas 

de profissionais e exames. 
 

 Possibilitar o controle das listas de espera de consultas por especialidade, profissional 

e unidade de saúde identificando usuário, data e horário de inclusão, data de 

solicitação, unidade de saúde de origem, profissional solicitante, motivo da consulta e 

prioridade. Possibilitar controlar etapa de solicitação de inclusão em lista de espera. 

Identificar data de baixa e motivo de cancelamento conforme situação da lista de 

espera. 
 

 Possibilitar o controle das listas de espera de exames por exame e unidade de saúde 

identificando usuário, data e horário de inclusão, data de solicitação, unidade de saúde 

de origem, profissional solicitante e prioridade. Possibilitar controlar etapa de solicitação 

de inclusão em lista de espera. Identificar data de baixa e motivo de 

cancelamento conforme situação da lista de espera.  
 

 Possibilitar a importação de usuário da lista de espera nos agendamentos de consultas 

e exames. Possibilitar a baixa ou exclusão dos usuários na lista de espera ao obter o 

agendamento ou autorização de consulta ou exame. 
 

 Possibilitar controlar cada etapa dos usuários em lista de espera identificando data, 

horário, responsável, prioridade, situação e agendamento obtido. 
 

 Possibilitar a visualização e alterações nas listas de espera somente pela unidade de 

saúde de origem do usuário ou por unidade central de agendamento. 
 

 Possibilitar a impressão de comprovante de lista de espera. 
 

 Possibilitar a autorização de consultas e exames para prestadores externos 
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informando prestador, profissional e especialidade ou exame, data e horário. 

Possibilitar informar o convênio para faturamento mostrando os respectivos valores 

dos procedimentos autorizados. Possibilitar determinar a validade de autorizações 

conforme profissional ou exame. 
 

 Possibilitar limitar a quantidade de autorizações de exames para cada usuário em um 

período determinado. Consistir a existência de cotas disponíveis conforme a unidade 

de saúde de atendimento e o critério definido na cota. 
 

 Disponibilizar visualização de histórico dos agendamentos do usuário por tipo de 

agendamento (consultas médicas, consultas odontológicas, exames, sessões, 

transportes e apoios). 
 

 Emitir relatório de bloqueios de agendas de profissionais e/ou exames, com totais por 

profissional, exame, motivo da falta, unidade de saúde de atendimento. 
 

 Emitir relatório com agendamentos do profissional e exame em determinada data 

identificando horário, usuário, número do CNS - Cartão Nacional de Saúde, 

especialidade. 
 

 Emitir relatório com agendamentos (consultas, exames) realizados e capacidade 

disponível mostrando percentual sobre disponibilidade. 
 

 Emitir relatórios com quantidades disponíveis de consultas por unidade de saúde, 

profissional, especialidade mostrando a capacidade de atendimento, agendamentos já 

realizados, bloqueios e saldo disponível. 
 

 Emitir relatórios com quantidades disponíveis de exames por unidade de saúde, exame 

mostrando a capacidade de atendimento, agendamentos já realizados, bloqueios e 

saldo disponível. 

 

 Emitir relatórios comparativos de utilização de vagas de agendamentos mostrando 

quantidade disponibilizada, agendamentos, sobras obtidas, atendimentos realizados, 

faltas, percentual de aproveitamento em relação à quantidade disponibilizada. 

Emitir relatórios comparativos de: 

 Agendamentos nas unidades de saúde em anos e meses anteriores, com percentual 

de 

aumento ou diminuição nos agendamentos em cada período. 

 

 Agendamentos dos profissionais em anos e meses anteriores, com percentual de 

aumento ou diminuição nos agendamentos em cada período. 
 

 Agendamentos de especialidades em anos e meses anteriores, com percentual de 

aumento ou diminuição nos agendamentos em cada período. 
 

 Agendamentos de exames em anos e meses anteriores, com percentual de aumento 

ou diminuição nos agendamentos em cada período. 
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 Agendamentos por bairro em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou 

diminuição nos agendamentos em cada período. 

 Agendamentos por logradouro em anos e meses anteriores, com percentual de 

aumento ou diminuição nos agendamentos em cada período. 

Gerar gráficos de: 

 Profissionais com maiores bloqueios de agendas por motivo da falta. 

 

 Profissionais, especialidades, unidades de saúde com maiores quantidades de 

agendamentos em um período. 
 

 Profissionais, especialidades com maiores disponibilidades de agendamentos. 
 

 Exames com maiores quantidades de agendamentos em um período. 

 

 Lista de espera por profissional, especialidade, exame, bairro com maiores 

quantidades de usuários na lista de espera. 

Atendimento (Ambulatorial) 

 Possuir prontuário eletrônico que atenda os seguintes estágios de atendimento: 

recepção de usuários, triagem/preparo de consultas e atendimento médico conforme 

estrutura das unidades de saúde. 

 

 Permitir recepção de usuários pré-agendados com possibilidade de inclusão de 

usuários de procura espontânea, com seleção da ordem de atendimento. Possibilitar a 

recepção de usuários por leitura de códigos de barras dos agendamentos. 
 

 Na recepção de usuários possibilitar a utilização de biometria para identificação de 

usuários. 
 

 Permitir o registro de triagem ou preparo de consultas de cada usuário (peso, altura, 

pressão arterial, pulsação arterial, frequência respiratória, cintura, quadril, perímetro 

cefálico, glicemia capilar, saturação) durante a pré-consulta. Permitir registrar os 

procedimentos realizados pela triagem de consultas. Permitir informar saída do 

atendimento com informação de encaminhamentos quando os usuários que não 

necessitam atendimento médico. Possibilitar a impressão da Ficha de Atendimento, 

Declaração de Comparecimento e Guias de Referência e Contra Referência. 
 

 Calcular automaticamente o IMC - Índice de Massa Corpórea, ICQ - Índice de Cintura 

Quadril, estado nutricional para criança, adolescente, adulto e idoso conforme idade 

do usuário. 
 

 Possibilitar a configuração de obrigatoriedade de preenchimento de peso, altura e 

pressão arterial conforme ciclo de vida dos usuários (criança, adolescente, adulto e 

idoso) conforme definido em cada local de atendimento. 
 

 Possibilitar o cadastro de escalas de avaliação de dor e a utilização por cada local de 
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atendimento. Ao realizar o atendimento de paciente possibilitar informar o nível 

apresentando a respectiva descrição conforme faixa de valores. 
 

 Possibilitar o cadastro de classificações de riscos (Protocolo de Manchester, 

HumanizaSUS) definindo níveis, tempo de espera para atendimento e identificação de 

cor. Possibilitar definir por local de atendimento a classificação de riscos adotada. Ao 

realizar atendimentos de pacientes possibilitar informar o nível de classificação de 

risco conforme local de atendimento. Ordenar pacientes para atendimento conforme 

classificação de risco identificando a respectiva cor e apresentando tempo de espera 

quando excedido. 
 

 Possibilitar o cadastro de protocolos de classificação de riscos e ocorrências vinculando 

aos respectivos níveis de classificação de riscos. Ao realizar atendimentos de pacientes 

possibilitar informar protocolo de classificação de riscos e ocorrência gerando 

automaticamente o nível de classificação do risco. 
 

 Possuir o registro de atendimentos médicos complementando a triagem/preparo de 

consulta do usuário com informações de anamnese, queixas, exame físico, histórico 

clínico, procedimentos realizados pelo médico, prescrições de medicamentos, 

requisições de exames, prescrição oftalmológica, diagnósticos e encaminhamentos. 

Listar os usuários previamente triados identificando respectiva cor e ordenando 

conforme a classificação de risco e tempo de espera. Possibilitar o encaminhamento 

de usuários para observação ou internação. Identificar automaticamente os usuários já 

atendidos pela triagem/preparo de consulta que aguardam pelo atendimento médico. 
 

 Possibilitar o preenchimento do registro de atendimento médico com todas as 

informações sendo dispostas em ficha contínua. Disponibilizar atalho para acesso e 

posicionamento direto por funcionalidade da ficha de atendimento. 
 

 Possibilitar o preenchimento de problemas e condições avaliadas, P.I.C. - Práticas 

Integrativas e Complementares, aleitamento materno, modalidade atenção domiciliar, 

NASF e CIAP em conformidade com a ficha de atendimento individual do e-SUS do 

Ministério da Saúde. 
 

 Possibilitar o registro de Marcadores de Consumo Alimentar em conformidade com a 

ficha do e-SUS do Ministério da Saúde. 
 

 Possibilitar o registro de Plano de Cuidados permitindo restrição por especialidade. 
 

 Emitir receita de medicamentos, atestado médico, declaração de comparecimento, 

orientações, requisição de exames e guia de referência e contra-referência. 
 

 Possibilitar ao médico acesso completo aos atendimentos anteriores do usuário por 

ordem cronológica de data possibilitando detalhar individualmente os atendimentos 

realizados. Disponibilizar acesso minimamente às informações de: avaliação 

antropométrica, sinais vitais, classificações de riscos, avaliação de dor, queixas, 

anamnese, resultados de exames, diagnósticos, procedimentos realizados, prescrições 

de medicamentos, requisições de exames, prescrições oftalmológicas, 
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encaminhamentos, atividades prescritas nas internações, avaliações de enfermagem, 

atividades coletivas e planos de cuidados. 
 

 Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para cada usuário atendido.  
 

 Possibilitar o encaminhamento de usuário atendido para retirada de medicamentos 

prescritos. 
 

 Possibilitar o registro de atendimentos de enfermagem informando orientações a 

usuários pela metodologia CIPESC - Classificação Internacional das Práticas de 

Enfermagem em Saúda Coletiva. 
 

 Possibilitar que no momento da prescrição do médico, seja possível identificar 

medicamentos de uso contínuo, via de administração e se o medicamento está 

disponível no estoque da farmácia da unidade. Possibilitar que o medicamento seja 

pesquisado pelo nome comercial. Possibilitar restringir os medicamentos que podem 

ser prescritos por local de atendimento. 
 

 Permitir a repetição de um mesmo medicamento na mesma receita possibilitando 

informar posologias e quantidades distintas. 
 

 Possibilitar repetir prescrições de medicamentos no mesmo atendimento informando 

novas composições e quantidades para os medicamentos. 
 

 Emitir receituário de medicamentos separadamente para medicamentos existentes 

em estoque, para medicamentos controlados (por categoria) e demais medicamentos. 
 

 Possibilitar a emissão de ficha de solicitação para medicamentos prescritos e 

identificados como antimicrobianos. 
 

 Emitir receituário de prescrição oftalmológica. 
 

 Possibilitar no atendimento médico encaminhar o usuário para internação 

ambulatorial com informação de acompanhamento e alta do usuário. 
 

 Possibilitar no atendimento médico encaminhar o usuário para atendimento 

psicossocial preenchendo e imprimindo a solicitação de atendimentos RAAS - 

Atendimento Psicossocial. 
 

 Possibilitar o registro de informações clínicas (alergias, doenças) dos usuários. No 

momento do atendimento de consulta, atendimento odontológico, internação, 

aplicação de vacinas devem ser automaticamente visualizadas as informações 

cadastradas para o usuário. 
 

 Possibilitar a restrição da visualização no prontuário de atendimentos realizados em 

unidades de saúde definidas. 
 

 Gerar processos de notificação quando ocorrer CIDs de notificação obrigatória para 

investigação dos casos. 
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 Possibilitar a certificação digital das informações de cada atendimento por prontuário 

eletrônico através de assinatura digital do profissional por dispositivo token, em 

conformidade com o Padrão ICP - Brasil para autenticação das assinaturas digitais. 
 

 Possibilitar a assinatura digital individualmente ao término do atendimento ou por lote 

ao término de um período de trabalho. 
 

 Possibilitar o armazenamento das certificações digitais dos atendimentos por 

prontuário eletrônico em banco de dados fisicamente separado, garantido a segurança 

e preservação das informações. 
 

 Possibilitar a exportação de arquivos referente aos atendimentos de prontuário 

eletrônico assinados digitalmente. Possibilitar a validação destes arquivos quanto à 

integridade de conteúdo e assinatura digital através de aplicativos de validação. 
 

 Possibilitar o registro das informações completas de atendimentos de consultas 

médicas realizados em atendimentos não informatizados. Possibilitar restringir os 

operadores concedendo acesso para registro dos atendimentos conforme profissional 

e período. 
 

 Possibilitar a digitação de atendimentos realizados pelas unidades de saúde com 

atendimento não informatizado incluindo os procedimentos realizados. 
 

 Possibilitar a digitação de procedimentos simplificados realizados por setores 

especializados (inalação, enfermagem). 
 

 Possibilitar a digitação dos procedimentos em conformidade com a ficha de 

procedimentos do e-SUS do Ministério da Saúde. 
 

 Verificar pendências de vacinas ao realizar atendimento de usuários apresentando 

informações de vacinas, dosagens, data prevista ou quantidade de dias em atraso. 
 

 Possibilitar registrar notificação de agravo a saúde do trabalhador quando identificado 

a ocorrência durante a triagem ou preparo de consultas, atendimento de consultas ou 

atendimentos de enfermagem. 
 

 Possibilitar estimar a quantidade mensal de procedimentos a serem realizados em 

cada unidade de saúde. Emitir relatório comparando a estimativa com o realizado em 

cada procedimento, emitindo percentual atingido da programação. 
 

 Possibilitar a configuração de modelos de receituários de medicamentos distintos para 

cada médico. 
 

 Possibilitar mesmo com queda da conectividade, registros da lista de usuários 

recepcionados na unidade e impressão de ficha de atendimento. No retorno da 

conectividade possibilitar a sincronização das recepções realizadas desconectadas. 
 

 Possibilitar o registro de atividades coletivas informando data, horário de início, 

horário de encerramento, duração, participantes, população, profissionais, 

procedimentos realizados e usuários atendidos. Possibilitar informar Temas para 
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Reuniões e Práticas e Temas para Saúde em conformidade com e-SUS AB. 
 

 Possibilitar o controle de solicitações de atendimento RAAS-AD Atenção Domiciliar 

identificando usuário, unidade de saúde, origem, CID e destino. 
 

 Possibilitar a impressão do formulário de registro da atenção domiciliar. 
 

 Possibilitar o registro de atendimentos de RAAS-AD Atenção Domiciliar informando 

data, horário, profissional, especialidade, procedimentos, CID, equipe. Possibilitar a 

impressão do formulário de registro da atenção domiciliar listando os procedimentos 

realizados. 
 

 Possibilitar a consulta de histórico de RAAS-AD Atenção Domiciliar por usuário, 

unidade de saúde, período e situação apresentando informações das solicitações e 

atendimentos. 

 

 Possibilitar o controle de solicitações de atendimento RAAS-PSI Psicossocial 

identificando usuário, situação de rua e uso de álcool ou drogas, unidade de saúde, 

origem, CID e destino. Possibilitar a impressão do formulário da atenção psicossocial 

no CAPS. 
 

 Possibilitar o registro de atendimentos de RAAS-PSI Psicossocial informando data, 

horário, profissional, especialidade, procedimentos, CID, local da realização. 

Possibilitar a impressão do formulário da atenção psicossocial no CAPS listando os 

procedimentos realizados. 
 

 Possibilitar a consulta de histórico de RAAS-PSI Psicossocial por usuário, unidade de 

saúde, período e situação apresentando informações das solicitações e atendimentos. 

 

 Possibilitar o controle de Tetos Financeiros de PPI - Programação Pactuada e 

Integrada 

sobre procedimentos realizados nos atendimentos ambulatoriais e internações. 

Possibilitar definir grupos de procedimentos. Emitir relatórios por valor ou quantidade 

comparando tetos e procedimentos ambulatoriais e hospitalares realizados. 

Emitir relatórios referente; 
 

 Emitir relatório dos atendimentos constando diagnósticos, procedimentos realizados, 

prescrições de medicamentos, encaminhamentos, requisição de procedimentos, 

prescrições oftalmológicas, possibilitando detalhamento das informações de cada ficha 

de atendimento. Possibilitar totalizar atendimentos realizados por profissional, 

especialidade, unidade de saúde, motivo da consulta, município do usuário, bairro, 

faixa etária. 

 

 Emitir relatório de CIDs de notificação diagnosticadas detalhando os 

acompanhamentos e ações realizadas. 
 

 Emitir relatório de tempo gasto nas etapas de atendimento (recepção, triagem e 
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atendimento médico), tempo de espera entre cada etapa, média de tempo gasto no 

atendimento de cada etapa. Possibilitar totalizações por unidade de saúde, setor de 

atendimento, profissional e especialidade. 
 

 Emitir relatórios de solicitações de RAAS - Atenção Domiciliar e RAAS - Psicossocial 

com totalizações por unidade de saúde, usuário, sexo, faixa etária, município. 

 

 Emitir relatórios de atendimentos de RAAS - Atenção Domiciliar e RAAS - Psicossocial 

com totalizações por unidade de saúde, usuário, sexo, faixa etária, município, 

profissional, procedimento, classificação de serviço. 

Emitir relatórios comparativos de: 

 Atendimentos realizados em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou 

diminuição nos atendimentos realizados em cada período. 

 

 CIDs diagnosticadas em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou 

diminuição nas CIDs diagnosticadas em cada período. 

 

 Encaminhamentos realizados em anos e meses anteriores, com percentual de 

aumento ou diminuição nos encaminhamentos realizados em cada período. 

Gerar gráficos de: 

 Unidades de saúde, profissionais, especialidades, bairro, faixa etária, com maiores 

quantidades de atendimentos realizados. 

 

 Unidades de saúde, profissionais, especialidades, bairro, faixa etária, com maiores 

quantidades de diagnósticos, procedimentos realizados, encaminhamentos, 

procedimentos solicitados. 

Imunização 

 Permitir a parametrização de vacinas definindo obrigatoriedade, via de administração, 

vínculo com imunobiológico do SI-PNI, data de nascimento mínima e aplicação em 

doentes renais crônicos. Possibilitar o controle de frascos por dose ou quantidade 

definindo as diferentes composições de frascos existentes e respectiva validade em 

horas. Possibilitar definir a quantidade padrão de doses por ciclo de vida (criança, 

adolescente, adulto e idoso). Possibilitar a definição das dosagens com alerta de 

pendências, respectivos critérios de intervalo mínimo e recomendado em relação à 

dosagem anterior e idade inicial e final. Possibilitar a definição de critérios de restrição 

em relação a outras vacinas definindo intervalo mínimo para aplicação e critério de 

exceção para aplicações em mesmo dia. 

 

  Possibilitar a definição de faixas etárias por vacina conforme regras do SI-PNI. 
 

 Possibilitar o registro de abertura de frascos de vacinas informando data e horário de 

abertura, vacina e quantidade. Possibilitar informar o lote e data de vencimento. 

Possibilitar vincular o lote a partir dos lotes existentes em estoque apresentando o 
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respectivo saldo. Calcular a data e horário de validade conforme composição de frasco 

informado. Apresentar saldo do frasco. Controlar a situação quanto a ativo, baixado ou 

aplicado. Identificar data e horário de baixa. Possibilitar o descarte dos frascos 

vencidos calculando quantidade de perda e gerando ajuste de estoque. 
 

 Disponibilizar processo automático para baixas de frascos de vacinas vencidos gerando 

automaticamente os ajustes de estoque a partir das perdas. Possibilitar a configuração 

do horário para a verificação automática. 
 

 Possibilitar o registro das aplicações de vacinas informando data, horário, profissional, 

especialidade, usuário, identificação de gestante, comunicante de hanseníase, usuário 

renal crônico, vacina, dosagem, operador e data e horário de inclusão. Possibilitar 

informar grupo de atendimento, estratégia de vacinação, laboratório produtor e 

motivo de indicação em conformidade com as regras do imunobiológico da vacina 

(regras do SI-PNI). Ao informar a vacina verificar automaticamente a dosagem 

subsequente para o usuário. Possibilitar informar a quantidade aplicada e o frasco 

ativo utilizado conforme configuração da vacina. Ao selecionar o frasco apresentar o 

respectivo saldo. 
 

 Possibilitar a restrição de registro de aplicações de vacinas considerando sexo do 

usuário. 
 

 Possibilitar informar a baixa de aplicações de vacinas para usuários informando 

motivo. 
 

 Nas aplicações de vacinas alertar a existência de restrições em relação às outras 

vacinas obtendo confirmação quando não possui intervalo mínimo. 
 

 Realizar baixa automática da ampola utilizada quando quantidade encerrada. 
 

 Realizar baixa automática da vacina no estoque quando integrado. 
 

 Possibilitar o agendamento de vacinação por unidade de saúde identificando usuário, 

vacina, dose e observações. 
 

 Na aplicação de vacina possibilitar selecionar agendamento de vacina a partir do 

usuário informado realizando a baixa do agendamento como atendido. 
 

 Possibilitar a impressão de carteirinhas de vacinação e histórico de vacinas aplicadas. 

 

 Gerar automaticamente arquivo magnético para integração com o sistema SI-PNI do 

Ministério da Saúde. Possibilitar a exportação de aplicações de vacinas e/ou 

movimentações de estoque dos imunobiológicos conforme especificações da 

integração. 

Emitir relatórios referentes; 

 Emitir relatório para busca dos usuários com vacinas pendentes, identificando o atraso 

e a dose de cada vacina pendente. 
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 Emitir relatório de aplicações de vacinas totalizando por profissional, especialidade  

vacina, dose, bairro e faixa etária. Detalhar percentual de vacinas aplicadas. 
 

 Emitir relatório de aplicações e perdas de vacinas baseado nas informações dos 

frascos 

utilizados totalizando quantidade, aplicações de vacinas, quantidade perdida e saldo 

por unidade de saúde, local de armazenamento, vacina, frasco e lote. 
 

 Emitir relatórios comparativos de aplicações de vacinas realizadas em anos e meses 

anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nas aplicações de vacinas 

realizadas em cada período. 
 

 Gerar gráficos de unidades de saúde, profissionais, especialidades, vacina, dosagem, 

bairro, faixa etária, com maiores quantidades de vacinas aplicadas. 

 

Atendimento (Social) 

 

 Possibilitar o registro de atendimentos de usuários informando benefício, unidade de 

saúde de origem, convênio, valor e/ou quantidade e detalhamento. Possibilitar o 

faturamento dos benefícios para os prestadores e unidades de saúde de origem. 

 

 Possibilitar o faturamento em BPA - Boletim de Produção Ambulatorial dos benefícios 

informando profissional, especialidade e CID quando obrigatório. 
 

 Possibilitar a visualização do histórico de atendimentos anteriores. 

 Emitir relatórios ou gráficos de atendimentos, com valor e/ou quantidade totalizados 

por benefício, procedimento, unidade de saúde, usuário, bairro, faixa etária, unidade 

de saúde de origem, profissional e especialidade. 

Odontologia 

 Permitir configurar os procedimentos odontológicos para que apresentem cores no 

odontograma e identifique sua utilização (por dente, por face, geral, dente decíduo ou 

permanente). 

 

 Permitir classificação dos procedimentos odontológicos em grupos. 

 

 Permitir elaborar questionário de anamnese de usuários com perguntas configuráveis 

por sexo e idade. 
 

 Permitir recepção automática de usuários pré-agendados com possibilidade de 

inclusão de usuários de procura espontânea, com seleção da ordem de atendimento. 
 

 Possibilitar verificação de pendências de vacinas dos usuários atendidos. 
 

 Possibilitar o registro de triagem odontológica informando profissional e especialidade 

da triagem, pressão, temperatura, peso, altura e justificativa do atendimento. 

Possibilitar o registro de procedimentos gerando faturamento em BPA - Boletim de 

Produção Ambulatorial. 
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 Permitir registro do atendimento odontológico com informação dos procedimentos 

realizados em odontograma. Possibilitar o registro de diagnóstico individual dos 

dentes incluindo detalhamento. Permitir a programação de procedimentos a realizar 

para o usuário atendido. Possibilitar a visualização dos atendimentos realizados 

anteriormente para o usuário. 
 

 Possibilitar o preenchimento do tipo de consulta, vigilância em saúde bucal e 

fornecimento de produtos odontológicos em conformidade com a ficha de 

atendimento odontológico individual do e-SUS do Ministério da Saúde. 
 

 Possibilitar a visualização do diagnóstico dos dentes e os procedimentos em cores no 

odontograma.  
 

 Emitir a ficha do atendimento odontológico com impressão do odontograma, prescrição 

de medicamentos, requisições de exames, guia de referência e contra- 

referência. 
 

 Imprimir atestado, declaração de comparecimento, orientações e autorização para 

exodontia. 
 

 Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados para cada usuário atendido. 
 

 Possibilitar a consulta de histórico de todos os atendimentos odontológicos por 

usuário mostrando odontograma completo, profissionais de atendimento, triagem 

odontológica, diagnósticos, procedimentos realizados, procedimentos odontológicos, 

prescrições de medicamentos, procedimentos solicitados, encaminhamentos, 

documentos emitidos, atividades coletivas. 
 

 Permitir digitação de anamnese com impressão de formulário. 
 

 Possibilitar digitação de atendimentos odontológicos realizados por unidades de saúde 

com atendimento não informatizado. 
 

Emitir relatórios referentes: 

 Emitir relatório de atendimentos odontológicos constando procedimentos realizados, 

encaminhamentos, exames solicitados. Possibilitar totalizar atendimentos realizados 

por profissional, especialidade, unidade de saúde, município do usuário, bairro, faixa 

etária. 

 

 Emitir relatório de procedimentos odontológicos realizados com quantidades 

realizadas em cada face, por procedimento, dente, profissional, especialidade. 

 

 Emitir relatório de usuários com procedimentos programados na odontologia com 

determinado tempo de atraso no comparecimento para realização. 

Emitir relatórios comparativos de: 

 Atendimentos odontológicos realizados em anos e meses anteriores, com percentual 
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de aumento ou diminuição nos atendimentos realizados em cada período. 

 Procedimentos odontológicos realizados em anos e meses anteriores, com percentual 

de aumento ou diminuição nos procedimentos odontológicos realizados em cada 

período. 

 

 Encaminhamentos odontológicos realizados em anos e meses anteriores, com 

percentual de aumento ou diminuição nos encaminhamentos odontológicos realizados 

em cada período. 

 

 Requisições de procedimentos odontológicos em anos e meses anteriores, com 

percentual de aumento ou diminuição nas requisições de procedimentos 

odontológicos em cada período. 

Gerar gráficos de: 

 Unidades de saúde, procedimentos odontológicos, dentes, profissionais, 

especialidades, bairro, faixa etária, com maiores quantidades e/ou valores de 

atendimentos odontológicos realizados. 

 

 Unidades de saúde, procedimentos odontológicos, dentes, profissionais, 

especialidades, bairro, faixa etária, com maiores quantidades e/ou valores de 

procedimentos odontológicos realizados. 
 

 Procedimentos odontológicos, grupo, bairro, faixa etária, com maiores quantidades 
e/ou valores de programação de procedimentos odontológicos. 

 
Laboratório (ver como esta funcionando hoje e quais as funcionalidades) 

 Permitir configurar exames conforme dados necessários para digitação de resultados e 

impressão de mapas de trabalho e laudos. 

 

 Identificar os exames com interfaceamento com equipamento laboratoriais. 

 

 Identificar exames com necessidade de autorização de realização para cada 

laboratório. 
 

 Permitir a recepção de usuários informando os exames a realizar. Possibilitar a 

recepção de usuários por leitura de códigos de barras dos agendamentos. Possibilitar 

informar a unidade de saúde de coleta, profissional solicitante e a realização de 

exames em gestantes e critério de urgência. Possibilitar informar o material e CID 

consistente para cada exame. 
 

 Importar automaticamente os exames solicitados por requisição de exames no 

prontuário eletrônico. 
 

 Gera código e senha para impressão de resultado diretamente pelo usuário. 
 

 Emitir etiquetas com códigos de barra para os diferentes materiais e bancadas de 

trabalho. 
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 Possibilitar reimprimir etiquetas selecionando os exames para reimpressão. 
 

 Possibilitar imprimir mapa de resultado e comprovante de retirada. 
 

 Possibilitar o controle de autorização de realização de exames de alto custo ou dentro 

do prazo de validade registrando a autorização ou indeferimento, responsável e 

descrição detalhando o motivo. 
 

 Possibilitar o controle da coleta de materiais de exames dos usuários. Identificar a 

coleta de materiais de exames por leitura de etiqueta com código de barra. Possibilitar 

informar o material coletado para o exame. Informar a coleta de materiais conforme 

etiqueta de material e bancada. 
 

 Possibilitar a digitação dos resultados de exames. Identificar os exames por leitura de 

etiqueta com código de barra. 
 

 Consistir valores mínimos e máximos para cada informação dos resultados de exames. 
 

 Identificar usuários com resultados incompletos ou não informados. 
 

 Controlar os diferentes métodos de realização utilizados para cada exame. 
 

 Possibilitar informar o profissional responsável pelo exame restringindo ao profissional 

a liberação eletrônica do resultado de exame. 
 

 Possibilitar informar CID consistente para cada exame para fins de faturamento de BPA 

- Boletim de Produção Ambulatorial. 
 

 Permitir a digitação de resultados para exames de radiologia. 
 

 Permitir a assinatura eletrônica de laudos de exames laboratoriais. Identificar os 

exames por leitura de etiqueta com código de barra. Identificar o operador, data e 

horário da assinatura eletrônica. 
 

 Verificar a realização de exames em que o resultado ainda esteja válido conforme 

quantidade de dias parametrizados para o exame, notificando operador do sistema. 
 

 Permitir o registro de entrega e a impressão dos laudos de exames diretamente pelas 

unidades de saúde de origem do usuário. 
 

 Restringir a impressão de laudos de exames controlados (Ex.: HIV) somente ao 

laboratório que realizou o exame. 
 

 Acompanhar de forma visual o trâmite dos exames incluídos para realização (coleta de 

material, digitação de resultado, assinatura eletrônica, entrega de exames) 

possibilitando identificar em qual estágio o exame se encontra pendente. 
 

 Imprimir comprovante com data prevista para retirada dos exames. 
 

 Emitir mapa de trabalho de forma individual, por mapa, por profissional solicitante, 

considerando critério de urgência e não emitidos. 
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 Emitir resultados de exames de forma individual, por mapa, por profissional 

solicitante, considerando critério de urgência e resultados não emitidos. 
 

 Possibilitar a comunicação com sistemas de interfaceamento de equipamentos 

laboratoriais enviando as informações de coleta e obtendo os resultados de exames 

automaticamente à medida que são realizados. 
 

 Possibilitar direcionar as impressões de etiquetas, mapas e resultados de exames 

diretamente para impressoras pré-definidas através das portas de impressão. 
 

 Disponibilizar serviço (WebService) no padrão REST para utilização de laboratórios 

contratados disponibilizando as funcionalidades: 
 

 Possibilitar que as aplicações clientes do serviço possam optar o formato dos dados 

de retorno sendo XML ou JSON; 
 

 O servidor de aplicação hospedeiro do serviço deve ser de código aberto e deve 

permitir a sua utilização em qualquer sistema operacional; 
 

 O acesso aos métodos do serviço deve ser protegido obrigando a autenticação via 

token. O token de autenticação deve ser obtido através de método que requer 

uma chave restringindo o acesso aos consumidores que possuem a chave e deve ser 

vinculado ao IP e horário da requisição; 
 

 Controlar acesso ao serviço através de chave de liberação de acesso individual por 

laboratório (cliente); 
 

 Possibilitar inativar o acesso ao serviço individualmente por laboratório; 
 

 Possibilitar a pesquisa de exames vinculados ao laboratório retornando as 

informações: código, descrição, sigla, procedimento SUS, descrição do procedimento 

SUS, valor atual, materiais do exame, métodos de realização do exame e estrutura dos 

campos de resultado do exame com descrição, tipo da informação, tamanho, 

obrigatoriedade e unidade de medida; 
 

 Possibilitar a pesquisa de agendamentos ou autorizações de exames realizadas para o 

laboratório através de código único de identificação retornando as informações: situação, 

data de agendamento ou autorização, data de recepção, informações 

cadastrais do usuário, unidade de saúde, profissional solicitante e exames agendados 

ou autorizados; 
 

 Possibilitar a confirmação de atendimento de usuário através do código único de 

identificação do agendamento ou autorização; 
 

 Possibilitar a importação de resultados de exames através de código único de 

identificação obtendo as informações para cada exame: profissional e especialidade 

executor, material analisado, método de realização, campos de resultado com 

respectivos valores e valores referenciais; 
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 Disponibilizar manual completo de instalação e dos métodos de comunicação 

disponíveis no serviço incluindo exemplos das informações de envio e recebimento; 
 

 Emitir relatório de exames realizados por quantidade e/ou valor, com totais por 

unidade de saúde, exame, profissional, mapa. Detalhar percentual dos exames 

realizados. 
 

 Emitir relatório comparativo de exames realizados em anos e meses anteriores, com 

percentual de aumento ou diminuição nos exames realizados em cada período. 

 

 Gerar gráfico de unidades de saúde, exames, procedimentos, mapas, solicitante, 

bairro, faixa etária, com maiores quantidades e/ou valores de exames realizados. 

Estoque 

  Permitir o controle de estoque de diversos locais de estoque nas unidades de saúde 

(farmácias, almoxarifados). 

 

 Possibilitar o controle de estoque de medicamentos, materiais de limpeza, insumos, 

por lote do fabricante, data de vencimento ou quantidade. 
 

 Controlar medicamentos em conformidade com a Portaria 344 da ANVISA. Emitir 

relatórios definidos pela Vigilância Sanitária: BMPO - Balanço de Medicamentos 

Psicoativos e Outros Sujeitos a Controle Especial Trimestral e Anual, Livro de Registro 

de Substâncias. 
 

 Possibilitar o controle de estoque por centros de custos identificando movimentações 

realizadas de cada lote. 
 

 Permitir a movimentação de entrada e saída com fracionamento da unidade de 

medida principal. 
 

 Permitir a classificação dos medicamentos por grupos e princípio ativo. 
 

 Possibilitar o controle de conjuntos de medicamentos e materiais a partir de 

protocolos, definindo insumo de referência e quantidade. Possibilitar a montagem dos 

conjuntos informando lote de cada medicamento e/ou material, quantidade de 

conjuntos e gerando código de barras único para identificação do conjunto. Possibilitar 

a impressão de etiquetas dos conjuntos conforme quantidade informada. 
 

 Possibilitar o cálculo do custo dos medicamentos por custo médio, última compra ou 

custo de compra. 
 

 Gerar custo dos medicamentos nos fornecimentos para usuários ou consumo próprio 

das unidades de saúde. 
 

 Sugerir a compra e requisição de medicamentos a partir dos estoques mínimo e ideal 

definidos para cada local de estoque. Gerar pedidos de compra e requisição dos 

medicamentos. 
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 Estimar o consumo dos medicamentos com base na demanda alertando quanto à 

possibilidade de vencimento dos medicamentos. 

 

 Possibilitar a digitação dos pedidos de compra de medicamentos. Controlar a situação, 

previsão de entrega e saldos dos pedidos. 
 

 Possibilitar a impressão de guia de pedido de compra. 
 

 Possibilitar a exportação de arquivo com informações do pedido para integração com 

sistema próprio. 
 

 Possibilitar a requisição de medicamentos para os locais de estoque visualizando o 

saldo no local de destino, mostrando previsão de entrega dos medicamentos em 

pedidos pendentes. 
 

 Possibilitar a impressão de guia de requisição. 
 

 Permitir a entrada de medicamentos por compras, doações ou transferências 

informando a localização no estoque. Permitir a importação dos itens dos pedidos de 

compra. Possibilitar informar os fabricantes dos medicamentos. Possibilitar classificar 

as entradas por centros de custos. 
 

 Possibilitar a impressão de etiquetas para código de barras dos lotes dos insumos. 
 

 Possibilitar a impressão de guia de entrada. 
 

 Permitir as saídas de medicamentos para consumo próprio da unidade de saúde ou 

para usuários. Possibilitar a identificação do insumo e lote através da leitura de código 

de barras. 
 

 Importar automaticamente as prescrições de medicamentos realizadas nos 

atendimentos médicos e odontológicos. Possibilitar definir o período considerado para 

importação. Identificar medicamentos pertencentes a conjuntos gerando 

automaticamente fornecimento para os demais materiais do conjunto. 
 

 Possibilitar o fornecimento de medicamentos e materiais com identificação de 

conjuntos através de leitura de código de barras. Gerar automaticamente o 

fornecimento de todos os materiais do conjunto identificando lotes e quantidades 

para fornecimento. 
 

 Ao fornecer medicamentos controlados solicitar data e numeração da receita. 
 

 Alertar quando o medicamento já foi fornecido ao usuário no mesmo dia em qualquer 

outra unidade de saúde. 
 

 Informar o consumo diário para medicamentos de uso contínuo e controle especial. 
 

 Alertar no fornecimento de insumos quando saldo abaixo do estoque mínimo. 
 

 Possibilitar a impressão de guia de saída. 
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 Possibilitar a transferência de medicamentos para os locais de estoque, gerando 

automaticamente a entrada na unidade de destino. Possibilitar a identificação do 

insumo e lote através da leitura de código de barras. 
 

 Alertar na transferência de insumos quando saldo abaixo do estoque mínimo. 
 

 Possibilitar a impressão de guia de transferência. 
 

 Possibilitar a geração de arquivo magnético com todas as informações da transferência 

para importação no local de estoque de destino. 
 

 Possibilitar a visualização de requisições de medicamentos de outras locais de 

estoque, 

mostrando o saldo disponível, o saldo do solicitante, calculando o consumo médio do 

solicitante. 
 

 Permitir o fornecimento parcial dos medicamentos solicitados. 
 

 Possibilitar que cada local de estoque visualize as transferências de medicamentos 

recebidas possibilitando a confirmação das entradas de medicamentos no estoque. 
 

 Possibilitar que as centrais de distribuição visualizem os itens das transferências não 

aceitos pelos locais de estoque realizando a devolução dos itens e readmitindo em 

estoque. 
 

 Possibilitar a abertura e encerramento de competências, consistindo a data das 

movimentações de insumos. 
 

 Permitir ajustes de saldos com lançamentos de entradas e saídas de estoque como 

quebra, devoluções, vencimento do prazo de validade.  
 

 Possibilitar que na devolução identifique usuário e fornecimento realizado para que 

seja descontado em relatórios de consumo do usuário. 
 

 Possibilitar a impressão de guia de ajustes de saldos. 
 

 Possibilitar a verificação de insumos a vencer conforme período informado. Possuir na 

entrada do sistema alerta automático dos insumos a vencer conforme período de 

alerta especificado em cada insumo. 
 

 Possibilitar a verificação de insumos com estoque abaixo da quantidade mínima 

conforme local de armazenamento de acesso. Possuir na entrada do sistema alerta 

automático dos insumos com estoque abaixo do mínimo. 
 

 Possibilitar a exportação automática das movimentações para o sistema Hórus do 

Ministério da Saúde através de comunicação por WebService. Possibilitar definir o 

período para exportação. 
 

 Emitir relatório dos pedidos de compra, requisições, entradas, saídas, transferências, 
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ajustes de saldos, mostrando valor e/ou quantidade, médias de consumo diário, 

mensal ou anual, totalizando por unidade de saúde, local de estoque, medicamento, 

lote e usuário. 
 

 Emitir relatório de saídas de insumos gerando gráfico com Curva ABC. 
 

 Emitir relatório de saldos de estoque em qualquer data informada, detalhando valor 

e/ou quantidade por lotes, custo unitário, pedidos pendentes, mostrando 

apresentação e localização. 
 

 Emitir balanço completo e de aquisições de medicamentos trimestral e anual 

conforme Portaria 344 da ANVISA. 
 

 Emitir livro de registro de substâncias trimestral e anual conforme Portaria 344 da 

ANVISA. 

 

 Emitir relação mensal de notificações de receita A em conformidade com as normas da 

ANVISA. 

Emitir relatórios comparativos de: 

 Entradas de medicamentos em anos e meses anteriores, com percentual de aumento 

ou diminuição nas entradas de medicamentos em cada período. 

 

 Saídas de medicamentos em anos e meses anteriores, com percentual de aumento 

ou diminuição nas saídas de medicamentos em cada período. 
 

 Transferências de medicamentos em anos e meses anteriores, com percentual de 

aumento ou diminuição nas transferências de medicamentos em cada período. 
 

 Ajustes de estoque em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou 

diminuição nos ajustes de estoque em cada período. 
 

Gerar gráficos de: 

 

 Unidades de saúde, local de estoque, medicamento, fornecedor, com maiores 

quantidades e/ou valores de entradas de medicamentos. 

 

 Unidades de saúde, local de estoque, medicamento, lote, bairro, com maiores 

quantidades e/ou valores de saídas de medicamentos. 
 

 Unidades de saúde, local de estoque, medicamento, lote, destino, com maiores 

quantidades e/ou valores de transferências de medicamentos.  

 

 Unidades de saúde, local de estoque, medicamento, lote, motivo, com maiores 

quantidades e/ou valores de ajustes de saldos. 

S.A.M.E. - Serviço de Arquivo Médico e Estatística 
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 Possibilitar o controle de múltiplos locais de arquivamento de documentos S.A.M.E. 

para cada unidade de saúde, controlando o acesso para cada operador e definindo os 

setores solicitantes. 

 

 Possibilitar o cadastro dos documentos de cada usuário com arquivamento nos locais 

de S.A.M.E.. Possibilitar informar o tipo e data do documento, data e horário de 

entrada, localização física, situação e motivo de baixa. 
 

 Possibilitar o registro de solicitações de documentos S.A.M.E. informando o local 

S.A.M.E., unidade de saúde, setor e profissional solicitante, motivo da solicitação, 

usuário e observações. Possibilitar a solicitação em lote dos documentos de todos os 

usuários com agendamentos de consultas conforme unidade de saúde, setor, 

profissional e data de atendimento. Possibilitar a impressão de documento de 

solicitações de documentos S.A.M.E.. 
 

 Possibilitar a saída de documentos S.A.M.E. selecionando as solicitações pendentes 

por unidade de saúde e setor solicitante. Ao confirmar a saída identificar data, horário 

e responsável. Possibilitar a impressão de documento de saídas de documentos 

S.A.M.E.. Possibilitar o cancelamento de solicitações de documentos S.A.M.E.. 
 

 Possibilitar a transferência de documentos S.A.M.E. selecionando as solicitações com 

devolução pendentes por unidade de saúde e setor solicitante. Informar unidade de 

saúde e setor de destino, profissional solicitante e motivo da solicitação. Identificar 

data, horário e responsável. Possibilitar a impressão de documento de transferências 

de documentos S.A.M.E.. 
 

 Possibilitar a devolução de documentos S.A.M.E. selecionando as solicitações com 

devolução pendentes por unidade de saúde e setor solicitante. Ao confirmar a 

devolução identificar data, horário e responsável. Possibilitar a impressão de 

documento de devoluções de documentos S.A.M.E.. 
 

 Possibilitar a visualização de histórico de movimentações de documentos S.A.M.E. por 

usuário e período. Mostrar informações de documentos S.A.M.E., solicitações e 

movimentações de documentos S.A.M.E. do usuário. 
 

 Emitir relatório de solicitações de documentos S.A.M.E. por unidade de saúde e setor 

S.A.M.E., usuário, sexo, município, unidade de saúde solicitante, setor solicitante, 

profissional solicitante, motivo de solicitação e situação. 
 

 Emitir relatório de transferências de documentos S.A.M.E. por unidade de saúde e 

setor S.A.M.E., usuário, sexo, município, unidade de saúde solicitante, setor 

solicitante, profissional solicitante e motivo de solicitação. 

 

 Emitir relatórios comparativos de solicitações de documentos S.A.M.E. em anos e 

meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nas solicitações em cada 

período. 
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Ações Programáticas 

 Cadastrar as ações programáticas do Ministério da Saúde e de interesse municipal. 

Identificar os medicamentos utilizados nas ações programáticas. 

 

 Permitir a programação de frequência dos usuários incluídos nas ações 

programáticas para fornecimento de medicamentos, consultas e exames 

conforme periodicidade definida. 
 

 Permitir o atendimento de usuários das ações programáticas com recepção de 

usuários e atendimento médico. 
 

 Controlar os usuários ativos e inativos das ações programáticas com data de 

inclusão e saída. Solicitar as informações necessárias para integração dos 

cadastros com os programas do Ministério da Saúde (HiperDia, SisPreNatal, 

SisPreNatal Web e SisVAN). 
 

 Possibilitar o registro de atendimentos dos usuários das ações programáticas, 

solicitando as informações necessárias conforme padronização dos programas do 

Ministério da Saúde (HiperDia, SisPreNatal, SisPreNatal Web e SisVAN). 
 

 Possibilitar o cadastro e acompanhamento do programa saúde da criança obtendo 

informações de acompanhamento da saúde da criança, tais como: estado 

nutricional, peso, altura, perímetro cefálico, dieta, doenças, psicomotor. 
 

 Possibilitar o cadastro e acompanhamento do programa planejamento familiar 

obtendo as informações de fatores de risco reprodutivo, complicações e método 

anticoncepcional. 
 

 Possibilitar o cadastro e acompanhamento do programa climatério e menopausa 

obtendo as informações de sintomas, doenças por falta de estrogênio e situação 

da reposição hormonal. 
 

 Possibilitar o registro de preventivos de câncer de colo do útero e mama 

informando profissional, usuário, situação da mama e colo do útero. 
 

 Permitir registrar os fornecimentos de medicamentos aos usuários das ações 

programáticas. 
 

 Emitir relatórios dos usuários das ações programáticas com totais de usuários 

por ação programática, sexo, faixa etária e bairro. 
 

  Emitir relatório dos usuários programados nas ações programáticas com 

comparecimento em atraso para fornecimento de medicamentos, consultas e exames. 

 

 Emitir relatório com estimativa de demanda dos usuários programados conforme 

previsão de comparecimento para fornecimento de medicamentos, consultas e 

exames. 

 

 Emitir relatórios de usuários e atendimentos realizados dos programas do 
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Ministério da Saúde (HiperDia, SisPreNatal e SisVAN) com as informações dos 

atendimentos de cada programa. 
 

 Emitir relatórios de usuários e atendimentos realizados dos programas saúde da 

criança, planejamento familiar e climatério e menopausa com as informações dos 

atendimentos de cada programa. 
 

Gerar gráficos de: 

 

 Ação programática, bairro, faixa etária, com maiores quantidades de programação de 

usuários para fornecimento de medicamentos, consultas e exames. 

 

 Ação programática, bairro, faixa etária, com maiores quantidades de estimativa de 

demanda para fornecimento de medicamentos, consultas e exames. 

 

 Atendimentos dos usuários das ações programáticas com quantidades por ação 

programáticas, usuário, faixa etária e bairro. 

Preventivos de Câncer 

 Possibilitar o registro de requisições de exames citopatológicos de mama informando 

usuário, unidade de saúde de origem, profissional solicitante, especialidade, data de 

coleta e informações completas de anamnese conforme o SISMAMA - Sistema de 

Informação do Câncer de Mama do Ministério da Saúde. 

 

 Possibilitar a impressão da guia de requisição de exame citopatógico de mama. 
 

 Possibilitar a digitação dos resultados de exames citopatológicos de mama a partir da 

requisição informando os dados completos do resultado conforme o SISMAMA - 

Sistema de Informação do Câncer de Mama do Ministério da Saúde. 
 

 Possibilitar o registro de requisições de exames histopatológicos de mama informando 

usuário, unidade de saúde de origem, profissional solicitante, especialidade, data de 

coleta e informações completas de anamnese conforme o SISMAMA - Sistema de 

Informação do Câncer de Mama do Ministério da Saúde. 
 

 Possibilitar a impressão da guia de requisição de exame histopatológico de mama. 
 

 Possibilitar a digitação dos resultados de exames histopatológicos de mama a partir da 

requisição informando os dados completos do resultado conforme o SISMAMA - 

Sistema de Informação do Câncer de Mama do Ministério da Saúde.  
 

 Possibilitar o registro de requisições de exames de mamografia informando usuário, 

unidade de saúde de origem, profissional solicitante, especialidade, data de coleta e 

informações completas de anamnese, exame clínico e indicação clínica conforme o 

SISMAMA - Sistema de Informação do Câncer de Mama do Ministério da Saúde. 
 

 Possibilitar a impressão da guia de requisição de exame de mamografia. 
 

 Possibilitar a digitação dos resultados de exames de mamografia a partir da requisição 
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informando os dados completos do resultado conforme o SISMAMA - Sistema de 

Informação do Câncer de Mama do Ministério da Saúde. 
 

 Possibilitar o registro de requisições de exames citopatológicos de colo do útero 

informando usuário, unidade de saúde de origem, profissional

 solicitante, especialidade, data de coleta e informações de anamnese 

conforme o  SISCOLO - Sistema de Informação do Câncer do Colo de Útero 

do Ministério da Saúde. 
 

 Possibilitar a impressão da guia de requisição de exame citopatológico de colo do 

útero. 
 

 Possibilitar a digitação dos resultados de exames citopatológicos de colo do útero a 

partir da requisição informando os dados completos do resultado conforme o SISCOLO 

- Sistema de Informação do Câncer do Colo de Útero do Ministério da Saúde. 
 

 Possibilitar o registro de requisições de exames histopatológicos de colo do útero 

informando usuário, unidade de saúde de origem, profissional

 solicitante,especialidade, data de coleta e informações do exame citopatológico

 conforme o SISCOLO - Sistema de Informação do Câncer do Colo de Útero do 

Ministério da Saúde. 
 

 Possibilitar a impressão da guia de requisição de exame histopatológico de colo do 

útero. 
 

 Possibilitar a digitação dos resultados de exames histopatológicos de colo do útero a 

partir da requisição informando os dados completos do resultado conforme o SISCOLO 

- Sistema de Informação do Câncer do Colo de Útero do Ministério da Saúde. 
 

 Disponibilizar a visualização de histórico dos Preventivos de Câncer de Mama e Colo 

de Útero por usuário, tipo de exame, situação e período. Mostrar resumo de exames 

realizados com a data programada para a próxima realização. 

 

 Possibilitar o faturamento em BPA - Boletim de Produção Ambulatorial dos 

procedimentos de coleta informados nas requisições de exames Citopatológicos de 

Mama e Colo do Útero. 

Transporte 

 Permitir a configuração das rotas identificando os municípios de destino e o veículo 

que realiza a rota. Possibilitar definir prestador, convênio, profissional responsável e 

procedimento para faturamento de transportes e exportação de BPA - Boletim de 

Produção Ambulatorial. Possibilitar definir procedimento de apoio e apoio de 

acompanhante para faturamento de apoios realizados. Possibilitar a definição do valor 

de transporte por passagem ou valor da viagem. 

 

 Permitir a configuração de agendamentos por rota (municípios) com os horários de 

partida e quantidade de usuários para transporte. 
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 Possibilitar o cadastro de veículos para controle de despesas e transportes. 
 

 Possibilitar o cadastro de locais de destino para transporte de usuários aos municípios. 
 

 Possibilitar a configuração de cotas de transportes por quantidade e/ou valor para as 

rotas por período. 
 

 Possibilitar o agendamento de transporte com identificação da rota, local de destino, 

motivo do transporte, local de embarque e horário de partida. Consistir a existência de 

cotas de transporte por rota e período. 
 

 Emitir alerta para o operador do sistema quando o usuário não compareceu na última 

viagem agendada. 
 

 Possibilitar o registro de apoios por rota e município identificando usuário, usuário 

acompanhante, período, procedimento de apoio e procedimento de apoio de 

acompanhante. Vincular unidade de saúde, profissional, especialidade e valor diário 

conforme a rota informada. Calcular a quantidade e valor total de apoios conforme 

período informado. Emitir comprovante referente ao apoio. 
 

 Possibilitar a confirmação de viagens gerando informações de prestador, convênio, 

procedimento de transporte, profissional responsável para faturamento conforme 

definições da rota. Possibilitar identificar motorista e veículo para transporte. 

Possibilitar informar observações para a viagem imprimindo informações da viagem e 

relação de usuários agendados. 
 

 Possibilitar a identificação dos usuários transportados previamente agendados e de 

demanda espontânea. Possibilitar a pesquisa dos usuários agendados por data. 
 

 Gerar custo para usuários transportados considerando valor da passagem ou valor da 

viagem conforme definição na rota. Para valor de custo por viagem ratear o valor da 

viagem proporcionalmente a quantidade de usuários transportados. Desconsiderar 

custo de transporte para usuários com transporte em colo. 

 

 Possibilitar o registro de despesas de viagens informando adiantamentos de viagem e 

despesas dos motoristas, quilometragem, calculando automaticamente o saldo de 

acerto. 

 Possibilitar a classificação das despesas de viagens em grupos permitindo com isso a 

emissão de relatórios de despesas sintéticos. 

 

 Possibilitar o controle de solicitações de TFD - Tratamento Fora do Domicílio 

registrando a unidade de saúde e município de origem do usuário, município de 

tratamento, informações de 1º tratamento ou tratamento continuado, situação do 

tratamento, parecer da comissão. Possibilitar a visualização dos atendimentos 

realizados durante o tratamento. 
 

 Possibilitar a impressão do documento de solicitação de TFD - Tratamento Fora do 

Domicílio. 
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 Possibilitar a visualização de histórico de TFD - Tratamentos Fora do Domicílio 

realizados por usuário, período e situação detalhando as solicitações do usuário. 
 

 Possibilitar o registro dos atendimentos realizados durante os TFD - Tratamentos Fora 

do Domicílio informando a solicitação, unidade de saúde de atendimento, profissional, 

especialidade, procedimento, situação do atendimento quanto à realização e 

detalhamento. 
 

 Emitir relatório com agendamentos de transportes em determinada data, 

identificando horário de partida, usuário, número do CNS. 
 

 Emitir relatório com agendamentos de transportes e capacidade disponível mostrando 

percentual sobre disponibilidade. 
 

 Emitir relatório de transportes realizados com totais por rota, município e local de 

destino, motivo do transporte, prestador, convênio. Detalhar percentual dos 

transportes realizados. 
 

 Emitir relatório de despesas por quantidade e/ou valor, com totais por rota, veículo, 

motorista, despesa. Detalhar percentual das despesas. 
 

 Emitir relatório de médias de consumo de combustíveis conforme quilometragem, por 

quantidade e/ou valor, com totais por rota, veículo, motorista, despesa. 
 

 Emitir relatório das solicitações de TFD - Tratamentos Fora do Domicílio por 

quantidade com totais por unidade de saúde de origem, município de origem, usuário, 

município de tratamento, parecer. 

 Emitir relatório dos atendimentos de TFD - Tratamentos Fora do Domicílio por 

quantidade com totais por unidade de saúde de atendimento, profissional, 

especialidade, situação, unidade de saúde de origem, município de origem, usuário. 

Emitir relatórios comparativos de: 

 Transportes em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição 

nos transportes em cada período. 

 

  Despesas em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou diminuição nas 

despesas em cada período. 
 

 Médias de consumo em anos e meses anteriores, com percentual de aumento ou 

diminuição nas médias de consumo em cada período. 
 

 Solicitações de TFD - Tratamento Fora do Domicílio, com percentual de aumento ou 

diminuição nas solicitações em cada período. 

 

 Atendimentos de TFD - Tratamento Fora do Domicílio, com percentual de aumento ou 

diminuição nos atendimentos em cada período. 

Gerar gráficos de: 
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 Rotas, municípios, veículos, motivos de transporte, locais de destinos, locais de 

embarque com maiores quantidades de agendamentos. 

 

 Rotas, municípios, motivos de transporte com maiores quantidades de transportes. 

 

 Veículos, despesas, motoristas com maiores quantidades e/ou valores de despesas. 

Controle de Ambulâncias 

 Possibilitar o registro de solicitações de solicitações de ambulâncias para 

atendimentos de urgência e emergência informando data, horário, motivo, solicitante, 

origem, usuário, endereço da ocorrência, pertences do usuário. Possibilitar o 

encaminhamento da solicitação para atendimento de médico regulador e/ou 

solicitação de ambulância. Possibilitar o encerramento da solicitação não havendo 

necessidade de encaminhamento. 

 

 Possibilitar o registro de detalhamento e procedimento de atendimento do serviço de 

emergência. Identificar e registrar data e horário de início e encerramento das 

solicitações realizadas. 
 

 Possibilitar visualizar todos os encaminhamentos realizados em cada solicitação 

acompanhamento no início, detalhamento, encerramento de cada etapa. 
 

 Possibilitar o acompanhamento visual de todas as solicitações realizadas identificando 

quando se encontra pendente, encaminhado para profissional, encaminhado para 

ambulância ou encerrado. 
 

 Possibilitar a impressão de documento de solicitação de ambulância. 
 

 Possibilitar o registro de atendimentos realizados por médico regulador a partir das 

solicitações de ambulâncias. Possibilitar a visualização e alteração das informações da 

ocorrência conforme informado na solicitação de ambulância. Possibilitar o registro do 

atendimento prestado pelo médico regulador informando avaliação de dor, 

classificação de risco, detalhamento e procedimento de regulação realizado. 

Possibilitar o encaminhamento da solicitação para outro profissional e/ou solicitação 

de ambulância. Possibilitar o encerramento da solicitação não havendo necessidade de 

encaminhamento. Identificar e registrar data e horário de início e encerramento dos 

atendimentos realizados. Possibilitar o acompanhamento visual de todas as 

solicitações realizadas identificando quando se encontra pendente, encaminhado para 

profissional, encaminhado para ambulância ou encerrado. Possibilitar visualizar todos 

os encaminhamentos realizados em cada solicitação acompanhando o início, 

detalhamento, encerramento de cada etapa. 
 

 Possibilitar a impressão de documento de atendimento. 
 

 Possibilitar o registro e encaminhamento de ambulâncias a partir das solicitações 

realizadas. Possibilitar a visualização das informações da ocorrência. Possibilitar o 

registro de encaminhamento de ambulâncias para cada solicitação. Possibilitar o 
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registro do encerramento das ambulâncias utilizadas em cada solicitação informando 

situação, profissional, especialidade, procedimento de atendimento, unidade de saúde 

de encaminhamento do usuário e apoios utilizados na ocorrência. Identificar e 

registrar data e horário de início e encerramento dos atendimentos realizados. 

Possibilitar o acompanhamento visual de todas as solicitações realizadas identificando 

quando se encontra pendente, encaminhado para profissional, encaminhado para 

ambulância ou encerrado. 

 

 Possibilitar selecionar ambulância disponível a partir de painel de visualização das 

situações das ambulâncias. Possibilitar visualizar todos os encaminhamentos 

realizados em cada solicitação acompanhando o início, detalhamento, encerramento 

de cada etapa. 

 

 Possibilitar a visualização de painel com todas as ambulâncias cadastradas 

identificando através de cores a situação e tipo das ambulâncias. Possibilitar filtrar as 

ambulâncias por unidade de saúde, tipo e situação. Disponibilizar legenda para 

visualização de cores das situações de ambulâncias. 
 

 Possibilitar selecionar ambulância visualizando detalhadamente as informações da 

solicitação e permitindo o encerramento da utilização da ambulância na ocorrência 

informando situação, profissional, especialidade, procedimento de atendimento, 

unidade de saúde de encaminhamento do usuário e apoios utilizados na ocorrência. 
 

 Possibilitar visualizar as informações da solicitação de ambulância quando estiver 

atendendo ocorrência. 
 

 Possibilitar selecionar ambulância para o registro de situações de inatividade como 

revisões, manutenções, sucateamento informando data, horário e detalhamento. 
 

 Possibilitar a impressão das informações de situação atual das ambulâncias. 
 

 Possibilitar a visualização de histórico das solicitações de ambulância pesquisando por 

usuário, telefone e período. Listas as solicitações de ambulância conforme filtro 

informado possibilitando a impressão. 
 

 Emitir relatórios de solicitações de ambulância por quantidade com totais por unidade 

de saúde, situação, solicitante, origem, telefone, usuário, município da ocorrência. 
 

 Emitir relatórios das etapas das solicitações de ambulância por quantidade com totais 

por unidade de saúde, tipo da etapa, situação, tipo de encerramento, 

encaminhamento para profissional, encaminhamento para ambulância, 

encaminhamento com apoio, profissional, especialidade, ambulância, tipo de 

ambulância, equipe, unidade de saúde de encaminhamento de usuários. 

 

Emitir relatórios comparativos de: 

 

 Solicitações de ambulância em anos e meses anteriores, com percentual de aumento 

ou diminuição nas solicitações em cada período. 
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 Etapas das solicitações de ambulância em anos e meses anteriores, com percentual 

de aumento ou diminuição em cada período. 

Vigilância Epidemiológica 

 Possibilitar a definição de grupos epidemiológicos especificando CIDs de interesse para 

controle. 

 

 Possibilitar o registro de processos de investigação de agravos de notificação e o 

registro de acompanhamentos das ocorrências sobre os processos. 

 

 Possibilitar o registro das notificações de agravos à saúde do trabalhador com 

informações de CID, usuário, unidade de saúde notificadora, estabelecimento, 

ocorrência e partes do corpo atingidas. Possibilitar a impressão de ficha da notificação 

de agravo. 
 

 Possibilitar o registro das notificações de agravos de hepatites virais com informações 

para investigação, antecedentes, locais de exposição, pessoas em contato, resultados 

de exames. 
 

 Possibilitar a impressão de ficha da notificação de agravo de investigação e pessoas 

em 

contato. 
 

 Emitir relatório dos processos de investigação de agravos, com totais por ano e mês, 

CID, grupo da CID, usuário, município, bairro, faixa etária. 
 

 Emitir relatório de notificações de agravos à saúde do trabalhador, com totais por ano 

e mês da notificação, unidade de saúde notificadora, estabelecimento, usuário, 

município, bairro. 

 

 Emitir relatório de notificações de agravos de hepatites virais, com totais por ano e 

mês da notificação, unidade de saúde, profissional, usuário, município, bairro. 

Ouvidoria 

 Possibilitar o registro de reclamações, denúncias, sugestões internas e externas para 

acompanhamento da ouvidoria. Identificar o reclamante, unidade de saúde, setor, 

profissional reclamado, assunto, prioridade e prazo para parecer. 

 

 Possibilitar o registro de cada etapa de acompanhamento dos processos da ouvidoria, 

informando data e parecer de cada responsável. 

 

 Possibilitar a impressão de parecer conforme modelo de impressão para cada etapa do 

processo. 

 

 Possibilitar a consulta de processos da ouvidoria para verificação do andamento. 

 

 Emitir relatórios dos processos da ouvidoria com totais por reclamante, assunto, 
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profissional reclamado, parecer. 

Gerar gráficos de: 

 

 Assunto, tipo de registro, setor, profissional reclamado, parecer com maiores 

quantidades de processos. 

Painel Eletrônico 

 Possibilitar o cadastro ilimitado de painéis eletrônicos definindo o local (IP e porta) de 

exibição, tempo de visualização de informações e notícias. Possibilitar o alerta por som 

ou chamado de voz. Possibilitar definir o texto para chamado de voz. Possibilitar 

definir a aparência com brasão, cores e fontes das áreas de visualização de 

informações. Possibilitar a visualização de até 3 rótulos com informações dos 

chamados recentes. 

 

 Possibilitar o cadastro de notícias para exibição nos painéis eletrônicos. Possibilitar a 

exibição de texto, imagem, texto com imagem e vídeo. Possibilitar a exibição de 

notícias por RSS especificando o endereço, divulgação da fonte, período e exibição de 

data e horário da notícia. Possibilitar configurar fonte e fundo para textos e RSS. 
 

 Possibilitar configurar a disposição de texto com imagem. Possibilitar configurar a 

exibição em todos ou especificando os painéis eletrônicos. 
 

 Disponibilizar a visualização de painel eletrônico com acesso para as suas 

configurações. Disponibilizar a visualização de data e horário. Disponibilizar a 

visualização de foto do usuário chamado. 
 

 Possibilitar no cadastro de cada setor a configuração de utilização de painel eletrônico 

para cada estágio de atendimento especificando descrição para visualização. 

Possibilitar definir o painel eletrônico utilizado para visualização. 
 

 Possibilitar o chamado de usuários no painel eletrônico nos estágios de atendimento: 

recepção de usuários, triagem/preparo de consultas, atendimento de consultas, 

triagem odontológica, atendimento odontológico, recepções de internações, 

atendimentos de internações e atendimentos de enfermagem. 

 Disponibilizar visualização de histórico de chamados em painel eletrônico identificando 

unidade de saúde, setor de atendimento, usuário, data, horário e operador do 

sistema. 

Cadastros, Tabelas, Faturamento e Integrações 

 Compatibilizar os cadastros conforme as Tabelas do SCNS - Sistema Cartão Nacional 

de Saúde. 

 

 Consistir automaticamente a existência de cadastros em duplicidade considerando 

nome do usuário, data de nascimento, nome da mãe e documento mostrando em tela 

os cadastros já existentes. 

 

 Utilizar critério de nomes fonetizados para pesquisa e consistência de duplicidades. 
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 Possibilitar o cadastramento de C.E.P.s do município possibilitando a pesquisa 

automática de bairro e logradouro nos cadastros de famílias, usuários, profissionais, 

unidades de saúde e estabelecimentos. 
 

 Possibilitar a pesquisa de Endereços de Usuários e Famílias por C.E.P. e/ou 

Logradouro 

utilizando o padrão DNE dos Correios. 
 

 Possibilitar a utilização de foto no cadastro de usuários. 
 

 Permitir o envio de mensagens automáticas por e-mail através do protocolo SMTP - 

Simple Mail Transfer Protocol, possibilitando a configuração do servidor, conta de 

envio e composição da mensagem para as seguintes funcionalidades:Notificação de 

agendamento de consultas, exames e transporte; Notificação para retirada de resultado 

de exames; Notificação de vencimento de produtos do estoque para destinatários 

especificados; Notificação de notificações de ocorrência de CID - Classificação 

Internacional de Doenças para destinatários especificados. 
 

 Possibilitar a importação automática das definições do aplicativo SIGTAP do Ministério 

da Saúde, realizando automaticamente o download a partir do repositório do DataSUS 

(ftp), mantendo atualizadas as regras de faturamento de Procedimentos do SUS em 

relação a competência atual. 
 

 Permitir a importação manual das definições do aplicativo SIGTAP do Ministério da 

Saúde, possibilitando selecionar os arquivos das competências a partir do repositório 

do DataSUS (ftp) e realizar a importação das regras de faturamento de Procedimentos 

do SUS. 
 

 Possibilitar a obtenção de informações adicionais de usuários, famílias e unidades de 

saúde. 
 

 Possibilitar o cadastro tabelas de valores para os procedimentos dos prestadores. 
 

 Possibilitar definir os convênios para faturamento nos prestadores com a respectiva 

fonte de recurso utilizada. Possibilitar definir os Convênios que estão ativos e 

bloqueados para os prestadores. Possibilitar definir os impostos incidentes sobre o 

prestador. 
 

 Possibilitar definir o prestador e o convênio para faturamento das consultas dos 

profissionais em cada unidade de saúde de atendimento. 
 

 Possibilitar definir o prestador e o convênio para faturamento dos exames realizados 

em cada unidade de saúde de atendimento. 
 

 Gerar automaticamente com base nos atendimentos realizados o arquivo magnético 

para BPA - Boletim de Produção Ambulatorial conforme especificações do Ministério 

da Saúde, permitindo a seleção dos procedimentos para geração. 
 

 Possibilitar definir os convênios por unidade de saúde para faturamento em BPA - 
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Boletim de Produção Ambulatorial. 
 

 Gerar automaticamente com base nos usuários e famílias cadastradas, visitas 

domiciliares, atividades coletivas, atendimentos médicos, procedimentos realizados e 

atendimentos odontológicos as informações necessárias para importação no sistema 

e-SUS AB - Atenção Básica. 
 

 Possibilitar a apuração do faturamento dos prestadores de serviço totalizando os 

valores dos atendimentos realizados e não realizados por prestador. Possibilitar o 

faturamento por competência e período. Possibilitar selecionar individualmente os 

atendimentos para faturamento. Apresentar resumo dos procedimentos por 

quantidade e valor. Possibilitar a comparação entre o valor do prestador e o valor SUS 

mostrando diferença. Calcular os impostos conforme alíquota e incidência por faixa de 

valorde faturamento. 

 

 Gerar arquivos com os cadastros de usuários do SUS para o aplicativo CadSUS Multi- 

plataforma. 
 

 Realizar a leitura do CNS - Cartão Nacional de Saúde através de leitor de tarja 

magnética em todos os pontos que necessitem a identificação do usuário. 
 

 Consistir procedimentos no momento da realização quanto aos critérios definidos pelo 

Ministério da Saúde: sexo, idade, especialidade, classificação de serviços das unidades 

de saúde. 
 

 Realizar a integração dos cadastros de usuários e atendimentos das ações 

programáticas do Ministério da Saúde (HiperDia, SisPreNatal, SisVAN, SISMAMA e 

SISCOLO). 
 

 Possibilitar o resumo orçamentário através da definição de parâmetros de cobertura 

assistrncial, conforme portaria 1101/GM de 12 de junho de 2002 do Ministério da 

Saúde. Emitir relatórios comparativos aos parâmetros assistências definidos. 
 

 Possibilitar a digitalização de documentos para usuários identificando o tipo de 

documento, data, horário. Possibilitar a digitalização de documentos nos formatos: 

TIFF, JPEG, BMP, PNG. Restringir os tipos de documentos que podem ser visualizados 

por médicos, enfermeiros e outros profissionais. 
 

 Possibilitar a visualização dos documentos digitalizados com navegação entre os 

documentos existentes.  
 

 Possibilitar a navegação nas páginas dos documentos multipaginados.  
 

 Possibilitar operações de visualização quanto a tamanho, posicionamento de imagens. 
 

 Possibilitar a impressão dos documentos digitalizados. 
 

 Emitir em um único relatório um extrato de usuários e famílias detalhando os 

atendimentos realizados nas unidades de saúde, possibilitando visualizar: atendimentos 

realizados, medicamentos dispensados, encaminhamentos, aplicações 
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de vacinas, exames realizados, procedimentos odontológicos, agendamentos, 

transportes, internações hospitalares.  
 

 Emitir em um único relatório um extrato de unidades de saúde detalhando: 

atendimentos realizados, medicamentos fornecidos, encaminhamentos, aplicações de 

vacinas, exames realizados, procedimentos odontológicos, agendamentos, 

transportes, internações hospitalares. 
 

 Emitir relatório de procedimentos realizados consolidando todos os atendimentos 

realizados: atendimento ambulatorial, aplicações de vacinas, procedimentos 

odontológicos, exames realizados. Totalizar quantidade e/ou valor por unidade de 

saúde, profissional, especialidade, bairro, faixa etária. 
 

 Gerar gráfico por quantidade e/ou valor dos procedimentos realizados consolidando 

todos os atendimentos realizados: atendimento ambulatorial, aplicações de vacinas, 

procedimentos odontológicos, exames realizados. Totalizar por unidade de saúde, 

profissional, especialidade, bairro, faixa etária. 
 

 Utilizar sistema gerenciador de banco de dados relacional (SGDB) como repositório de 

dados. O sistema deverá permitir a utilização de pelo menos 02 bancos de dados 

sendo um dos bancos obrigatoriamente software livre PostgreSQL para escolha que 

melhor convier ao município. 
 

 Possibilitar na emissão de relatório que seja selecionado o tipo de papel, orientação, 

tamanho, largura, altura, margens e impressão de linhas zebradas. Os relatórios devem 

possuir exportação para os seguintes formatos de arquivos: 

HTML, TIFF, GIF, RTF, JPEG, PDF e CSV. 
 

 Após a geração de relatórios, devem ser possíveis pela própria visualização do 

conteúdo gerado as seguintes operações:Envio de e-mail do relatório gerado; Edição 

do relatório gerado, possibilitando inserir textos, modificar fontes, inserir 

imagens, mudar alinhamentos/posicionamentos, eliminar informações, inserir 

elementos de desenho como retângulo, elipse e triângulo. 
 

 Os gráficos gerados pelo sistema devem ser visualizados nos formatos de pizza, linha, 

barras e área. Durante a visualização do gráfico devem ser possíveis algumas 

customizações como a alteração o título, fonte do título, cor de fundo do gráfico, 

visualização em 3 dimensões. Os gráficos deverão possuir exportação para os 

formatos: XLS, imagem (BMP) e Windows Metafile (WMF). 
 

 O sistema deve possuir ferramenta para geração de relatórios, que esteja dentro do 

próprio sistema, onde se torne possível o desenho de relatórios de forma visual, 

incluindo elementos como imagens, textos, expressões matemáticas, obtenção de 

dados armazenados no banco de dados, agrupamentos de informações e filtros. Este 

recurso irá permitir aos usuários finais a criação de relatórios específicos necessários 

ao controle de informações de seu interesse, sem interferência da empresa contratada. 

O Gerador de Relatórios deve possuir uma linguagem interna de script 

compilado em tempo de execução e baseada em uma das seguintes sintaxe Pascal, 

C++, Basic, JavaScript permitindo que se façam condições, laços, funções e cálculos. 
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 O sistema deve possuir controle de acesso por operador para cada opção do sistema 

identificando nível do privilégio (inclusão, alteração, exclusão, consulta). 
 

 Controlar o número de tentativas de acesso ao sistema possibilitando o bloqueio de 

operadores ao esgotar tentativas. 
 

 Controlar o tempo de inatividade do sistema exigindo a identificação do operador. O 

sistema deve permitir o acesso restrito dos operadores por identificação biométrica.  
 

 O sistema deve possuir ferramenta interna para troca de mensagens entre os 

operadores habilitados para utilização. O sistema deve emitir alerta de recebimento 

de mensagens aos operadores. 
 

 O sistema deve registrar as operações realizadas pelos operadores do sistema 

possibilitando a auditoria e identificando o operador, operação realizada, data, horário 

e espelho das informações incluídas, alteradas ou excluídas. O espelho das 

informações deve ser fiel a estrutura de campos de cada tabela, não sofrendo 

alterações quando mudar a estrutura de tabelas e consequentemente mantendo a 

informação fidedigna de acordo com a data da geração do evento. 
 

 O sistema deve registrar os acessos e tentativas de acesso ao sistema, identificando, 

nome do computador, endereço de rede IP, data e horário. 
 

 A política de segurança, senhas e acessos devem estar de acordo com a ISO 1779. 
 

 O sistema deve possuir mecanismos que permitam a execução automática de cópias 

de segurança previamente agendadas. 
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CONVITE N.º 02/2016 
 

ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
 

Razão Social da 
Proponente: 

 

Endereço:  

Telefone: 
 

E-mail: 
 

 

Período 
Execução 

Descrição 

 
Valores em Reais (R$) 

 
Preço 

Mensal Preço Global 

12 meses 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 
COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO PARA 
A ÁREA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL   

 
Nome do representante legal que assinará o termo de contrato: 
 
 
 
Identidade n.º  

 
Órgão expedidor: 

 
CPF n.º  

 
1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de 
seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93). 
 
2 - 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 Federal n.º 8.666/93. 
  
3 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no 
Edital e Anexo I - Termo de Referência.   
 
4 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos 
na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, 
despesas administrativas, lucro etc. 

 
ASSINATURA(S) DO(s) 

REPRESENTANTE(s) LEGAL(is) 
DATA  

 
 
 
 

 

 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

 
___ / ___/ 

2016 

Indicação do CNPJ 
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CONVITE N.º 02/2016 
 

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO  
 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD E A EMPRESA 
.......................................................................  
    
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, ............., RG nº ............., CPF nº ................., e a empresa 
................., inscrita no CNPJ-MF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato por ..............................................., 
portador da carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, conforme consta no 
........................ (indicar o ato que qualifica como representante legal), firmam o presente termo 
de contrato, doravante denominado Processo nº ___/16, concernente à Licitação nº ___/2016 
na modalidade CONVITE. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que 
regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, 
especialmente a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada 
Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às 
suas estipulações. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) 
 
1.1 - O presente instrumento tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE 
TÉCNICO PARA A ÁREA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, de acordo com o 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, que integram este termo, independentemente de 
transcrição, para todos os fins e efeitos legais.  
 
1.2 - Este Contrato vincula-se ao Edital do CONVITE N.º 02/2016, seus anexos e a proposta 
comercial apresentada pela Contratada para o processo licitatório. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  (DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS)  
 
2.1 - Os serviços serão executados de acordo com o Anexo I - Termo de Referência.  
 
2.2 - A prestação dos serviços deverá ser iniciada após a assinatura do contrato. 
2.2.1 - Na hipótese de o serviço apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o 
fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das 
penalidades. 
 
2.3 - Constatadas irregularidades na forma de execução do objeto contratual, a Contratante 
poderá: 
 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
retificação ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) se disser respeito à diferença entre os serviços solicitados e os efetivamente executados ou 
de quantidades, determinar sua substituição e/ou adequação ou rescindir a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis;  
b.1) na hipótese de substituição e/ou adequação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
c) aplicação das penalidades da Cláusula Décima do Contrato. 
 
2.4 - A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 
da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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2.5 - A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei 
Federal n.º 8.666/93). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR) 
 
3.1 - O valor global deste contrato é de R$ .............................. (..............................) de acordo 
com a proposta da Contratada, considerando o valor mensal de R$ .............................. .  
 
3.2 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 
8.666/93 (e suas alterações), que deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pela 
Contratante. 
 
3.3 - O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Administração a partir 
de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação 
comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização 
do requerimento, e nunca de forma não retroativa. 
 
3.4 - Ocorrendo queda nos preços praticados no mercado, a Prefeitura convocará a(s) 
licitante(s) vencedora(s) para proceder ao equilíbrio de preço para menor, sob pena de 
desclassificação da proposta e aplicação das penalidades impostas no edital e neste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA) 
 
4.1 - A despesa decorrente da presente licitação, neste exercício, correrá por conta da seguinte 
Unidade orçamentária:  
 
FICHA 168 
 
02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
02.57 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02.57.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.3257.2257 RAFARD SAÚDE 
3.3.90.39                                                        OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA 
 
CLÁUSULA QUINTA (DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO) 
 
5.1 - O pagamento devido à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a 
partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura pelo Departamento Municipal de Compras e 
Licitações ou documento respectivo, acompanhado da respectiva planilha de serviços 
executados no mês anterior, devidamente atestados por servidor responsável, não sendo 
admitida proposta com condição de pagamento diferente. 
 
5.2 - A Prefeitura pagará a(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) somente à Contratada, vedada sua 
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
 
5.3 - A empresa Contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente, 
emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco 
e a respectiva Agência. 
 
5.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a 
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus à Prefeitura. 
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5.5 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente cujos dados bancários 
deverão ser fornecidos pela Contratada, ou cheque nominal em seu favor, a ser retirado na 
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Rafard. 
 
5.6 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
5.7 - Caso a Contratada seja optante pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de Assistência 
Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.532, de 10 de dezembro de 
1997, Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico ou Associação Civil, a 
que se refere o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, deverá apresentar, juntamente com a Nota 
Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme o caso, da Instrução 
Normativa da SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu 
representante legal, sob pena da Prefeitura Municipal de Rafard efetuar as retenções cabíveis, 
previstas na referida norma. 
 
5.8 - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciárias decorrentes da prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA SEXTA (DO PRAZO DE VIGÊNCIA)  
 
6.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da 
implantação do sistema que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da assinatura deste 
instrumento, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.   
 
6.2 – No caso de prorrogação do contrato, seu valor poderá ser reajustado, aplicando-se a 
variação do IGP-M acumulado nos últimos 12 meses. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA (DA FISCALIZAÇÃO) 
 
7.1 - A fiscalização, por parte da CONTRATANTE, não eximirá ou reduzirá as 
responsabilidades da CONTRATADA por danos que vier a causar diretamente à Administração 
e/ou a terceiros, decorrentes se sua culpa ou dolo na execução do contrato, seja por atos seus, 
de seus empregados ou prepostos. 
 
7.2 - Caberá à CONTRATADA: 
7.3 - Observar a boa prática dos serviços, as normas técnicas respeitando as leis, 
regulamentos e posturas Federais, Estaduais e Municipais relativos aos serviços, cumprindo 
imediatamente as intimações e exigências das respectivas autoridades; 
 
7.4 - Providenciar e selecionar a seu critério, e contratar, em seu nome, a mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços, seja ela especializada ou não, técnica ou administrativa, 
respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, os quais não terão 
vínculo empregatício algum com a CONTRATANTE; 
 
7.5 - Na hipótese da CONTRATADA negar-se a assinar o recebimento com protocolo de 
qualquer correspondência a ela dirigida, a mesma será enviada pelo correio, registrada ou por 
aviso de recebimento (AR), considerando-se, desta forma, entregue para todos os efeitos. 
 
7.6 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa Contratada, a substituição dos 
equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com as 
especificações definidas em lei, cabendo à Contratada providenciar a troca dos mesmos no 
prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos 
serviços. 
 
7.7 - A Contratada só poderá iniciar os serviços de implantação do sistema após assinatura do 
respectivo Contrato, sendo que a sua vigência iniciará após a implantação e início da 
funcionalidade do mesmo atestado pelo departamento competente. 
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7.8 - Compete à fiscalização dos serviços pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras 
atribuições: 
7.8.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas na 
legislação que norteia os serviços do edital.  
7.8.2 - Ordenar à Contratada corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados 
com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. 
7.8.3 - Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem 
em multas a serem aplicadas à Contratada. 
 
7.9 - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas neste Contrato 
 
CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA)  
 
8.1 - São obrigações da Contratada: 
a) Prestar os serviços, conforme especificações contidas no Anexo I - TERMO DE 
REFERÊNCIA;  
b) Dispor de mão-de-obra qualificada para a prestação dos serviços; 
c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigida na 
licitação; 
d) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre a 
prestação dos serviços; 
e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor contratado;  
f) Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir na execução do objeto da presente licitação;  
g) Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente à 
Prefeitura Municipal de Rafard ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;  
h) Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 
comunicações formais; 
i) Responsabilizar-se por todos os tributos, inclusive taxas, contribuições fiscais e parafiscais, 
frete e demais encargos previdenciários e trabalhistas que sejam devidos em decorrência da 
execução do objeto da presente contratação, recolhendo-os sem direito a reembolso; 
j) Refazer, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços 
decorrentes de erros constatados de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA NONA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) 
 
9.1 - São obrigações da Contratante: 
 
a) Colocar à disposição da Contratada as informações e meios necessários para a realização 
do objeto do presente contrato; 
b) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação;  
c) Aplicar à Contratada as penalidades, quando for o caso;  
d) Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 
execução do contrato;  
e) Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no 
setor competente; 
f) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 
g) Dar condições para a Contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrões 
estabelecidos; 
h) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão permanentemente designada para 
este fim; 
i) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas; 
j) Notificar por escrito à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
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k) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 
obrigações contratuais.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA (DAS PENALIDADES)  
 
10.1 - À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas 
nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:  
 
10.2 - O atraso injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, sem prejuízo do disposto 
no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, 
calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
 
a) atraso de até 30 (trinta) minutos, multa de 0,1% (um décimo por cento) por minuto; e 
b) atraso superior a 30 (trinta) minutos, até o limite de 60 (sessenta) minutos: multa de 0,2% 
(dois décimos por cento) por minuto. 
 
10.3 - Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades previstas 
nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, adiante especificadas, que serão aplicadas pela 
Prefeitura do Município de Rafard, e só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação 
anexada aos autos pela Contratada da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento 
das condições ajustadas ou de manifestação da unidade requisitante informando que o 
ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração. 
 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a 
prestação dos serviços; 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou 
sem prejuízo para a prestação dos serviços; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o 
Município de Rafard, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas hipóteses de execução 
irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a prestação dos serviços; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou 
a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
 
10.4 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
10.5 - A penalidade estabelecida no item 10.3, alínea “b”, poderá ser aplicada de forma isolada 
ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos 
que tenha em face da Contratante (Artigo 87, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93). 
 
10.6 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento 
não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante. 
 
10.7 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
 
10.8 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da intimação do interessado (§ 6°, art. 109). 
 
10.9 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis 
da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
10.10 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.  
 
10.11 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento 
não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante. 
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10.12 - A penalidade estabelecida no item 11.3, alínea “b”, poderá ser aplicada de forma 
isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais 
créditos que tenha em face da Contratante (Artigo 87, § 1º da Lei Federal 8.666/93). 
 
10.13 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA RESCISÃO) 
 
11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no arts. 78 e 79 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções 
previstas naquela Lei e no Edital.  
 
11.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o direito à prévia e ampla defesa.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) 
 
12.1 - O presente contrato não poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, 
no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DAS RESPONSABILIDADES) 
 
13.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes 
da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, 
por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste 
contrato.  
 
13.2 - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à 
Contratada.  
 
13.3 - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinado. 
 
13.4 - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação 
e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) 
 
14.1 - Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, 
emolumentos, despesas com frete, entre outras decorrentes da formalização deste contrato e 
da execução de seu objeto.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) 
 
15.1 - Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a 
Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo 
de 20 (vinte) dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DA ANÁLISE JURÍDICA) 
 
16.1 - A minuta do presente instrumento de Contrato foi devidamente examinada e aprovada 
pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura, conforme determina a Legislação em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (DAS DISPOSIÇÕES GERAIS) 
 
17.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Municipal nos casos de 
rescisão previstos no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
17.2 - O presente contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
17.3 - Fica fazendo parte do presente contrato a proposta da contratada bem como o edital e seus 
anexos. 
 
17.4 - No caso da Contratada suspender a prestação dos serviços por qualquer motivo, a 
Prefeitura poderá convocar os licitantes remanescentes pela ordem de classificação, nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro colocado, ficando a infratora sujeita às penalidades impostas 
neste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA (DOS CASOS OMISSOS) 
 
18.1 - Este Contrato regula-se pela Lei n.º 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as 
disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA (DO FORO) 
 
19.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Capivari para dirimir quaisquer litígios oriundos do 
presente instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se 
apresente.  
      
E por estarem as partes, aqui contratadas, em pleno acordo em tudo quanto se encontra 
disposto neste instrumento particular, assinam-na presença das duas testemunhas abaixo, em 
2 (duas) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada um dos interessados. 
 

Rafard, ....... de ............................de 2016. 
 
 
 
 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 
 

CONTRATADA 
 
Testemunhas:  
 
_________________________                                      ______________________________  
Nome:              Nome:  
RG.        RG.:  
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CONVITE N.º 02/2016 
 

ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

PROCURAÇÃO "EXTRA JUDICIA" 
 
 
 
OUTORGANTE: ......................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº ..................., com sede na Rua ..........................................., nº .........., bairro 
...................., na cidade de .................................., Estado de ..........................., neste ato 
representada pelo(a) .................. (sócio/diretor), Sr. (a) .................., .................. (nacionalidade), 
..................... (estado civil), ................. (profissão), portador(a) do RG nº ................. e do CPF 
nº ......................, residente e domiciliado na Rua ....................., nº ......., na cidade de 
......................, Estado de ..........................; 
 
 
OUTORGADO(S): Sr. (a) ......................., .................... (nacionalidade), .................. (estado 
civil), .................. (profissão), portador(a) do RG nº ....................... e do CPF nº ................, 
residente e domiciliado na Rua .................., nº ......, bairro ......................., na cidade de 
......................, Estado de ........................;  
 
 
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representar a empresa no 
procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade CONVITE N.º 02/2016, da 
Prefeitura Municipal de Rafard, podendo para tanto prestar esclarecimentos, assinar atas e 
declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quando à 
desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 
 

.................., ......  de .................. de 2016. 
 
 
 

................................... 
Outorgante 

(com firma reconhecida) 
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CONVITE N.º 02/2016 
 
 

ANEXO V - DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
....................................................................................... inscrito no CNPJ 
n.º..........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)......................................................................................, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº............................... e do CPF nº ......................................, DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (...). 
 

............................................ 
(data) 

 
 
 

............................................................ 
(representante legal) 
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C O N V I T E  N . º  0 2 / 2 0 1 6  
 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
(Razão Social),......................................................................................................................... 
inscrita no CNPJ ................................................. por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para 
fins do disposto na Lei Complementar n.º 123/06, sob as sanções administrativas cabíveis e 
sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos 
da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º 
da referida Lei Complementar. 
 

............................................ 
(local/data) 

 
 

............................................................ 
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CONVITE N.º 02/2016 
 
 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO - CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO 
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº 
..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e 
julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do 
objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que, até a presente data, 
esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não 
subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 
 

.........................., ....... de ................. de 2016. 
 
 
 

............................................... 
(representante legal) 
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CONVITE N.º 02/2016 
 
 

ANEXO VIII - (MODELO) 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

 
 
Licitação: CONVITE N.º 02/2016  
 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE 
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO PARA A ÁREA DE GESTÃO DE SAÚDE 
PÚBLICA MUNICIPAL 
 
  
Eu __________________________________________________ (nome completo), 
representante legal da empresa ____________________________________________ (razão 
social), interessada em participar da licitação em epígrafe, da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RAFARD/SP, DECLARO, sob as penas da lei, que a 
___________________________________________ (nome da pessoa jurídica) cumpre todas 
as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários, nos termos do art. 
117, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo.  
 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 2016. 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

Nome: 
RG: 
CPF: 
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CONVITE N.º 02/2016 
 
 

ANEXO IX - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL  
 
 

Abertura: ____ de ________ de 2016. 
Encerramento: ____ de _______ de 2016 
  
Recebi da Prefeitura Municipal de Rafard, cópia do Edital do CONVITE N.º 02/2016, cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA 
DE USO DE SOFTWARE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO PARA A ÁREA DE GESTÃO DE SAÚDE 
PÚBLICA MUNICIPAL. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
  

(Preencher e devolver a Prefeitura) 
 

Razão Social 
 

 
CNPJ 

  
I.E. 

 
Endereço 

 

 
Cidade 

 

 
Fone 

 

 
E-mail 

 

 
 

 
RECEBIDO 
 

 
DATA 

 
CARIMBO E ASSINATURA 

 
 
 
             _______/ ______/ 2016. 
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CONVITE N.º 02/2016 
 
 

ANEXO X - MODELO ORIENTATIVO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO 
 
 

À Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Rafard. 
 
 

TERMO DE RENÚNCIA 
 
 
A proponente.............................................................................................CNPJ/CPF, abaixo 
assinada, participante da licitação da modalidade CONVITE N.º 02/2016, por seu representante 
credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da 
decisão da Comissão de Licitação, que julgou (os documentos de habilitação e proposta 
financeira), renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e 
concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório. 

 
 

_______________, ______de______________ de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da(o) Licitante 
Representante legal 
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CONVITE N.º 02/2016 
 
 

ANEXO XI - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO / TRIBUNAL DE CONTAS 
 
 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rafard 
CONTRATADA:  __________________________________ CNPJ: ____________________ 
CONTRATO N.º ____/2016 
CONVITE N.º ____/2016. 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE 
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO PARA A ÁREA DE GESTÃO DE SAÚDE 
PÚBLICA MUNICIPAL. 
 
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até o julgamento final e sua publicação e, 
se for o caso e de nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n.º 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 
LOCAL e DATA:______________________________________________________________ 
 
CONTRATANTE 
Nome e cargo:_______________________________________________________________ 
E-mail institucional:___________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_______________________________________________________________ 
Assinatura:__________________________________________________________________ 
 
CONTRATADA 
Nome e cargo:_______________________________________________________________ 
E-mail institucional ___________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_______________________________________________________________ 
Assinatura:__________________________________________________________________ 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído  
 
 


