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PROCESSO Nº. 060/2020 
 

EDITAL DE PREGÃO Nº. 028/2020 
 

OBJETO: Contratação de empresa para licenciamento de uso de 
sistemas de gerenciamento de saúde, conforme especificação do Edital, 
Anexo I – Termo de Referência. 
 

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Dia 01/09/2020, 
às 11h00min; 
 

 ABERTURA/JULGAMENTO: Dia 01/09/2020, às 11h00min;; 
 

 LOCAL: Prefeitura Municipal de Riachinho-MG, Setor de Licitações, 
Avenida JK, 455, Centro, Riachinho-MG. 
 

 INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Riachinho-MG, Setor de 
Licitações, Avenida JK, 455, Centro, Riachinho-MG ou através do 
telefone: 38-3678-1390, com Sonia Nunes Barbosa Batista, Pregoeira. 
 

 EDITAL: Na sede Prefeitura. 
 

 OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente nas datas supracitada, as 
datas limites estarão automaticamente prorrogadas para o primeiro dia 
útil subsequente, nos mesmos horários. 
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PROCESSO Nº. 060/2020 
 

EDITAL -  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2020 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO, Estado de Minas Gerais, com endereço à 
Avenida JK, 455, Centro, Riachinho-MG, CEP 38.640-000, CNPJ/MF 25.222.118/0001-95, 
neste ato designada simplesmente Prefeitura Municipal, torna pública a abertura do 
Processo no  060/2020, na modalidade Pregão Presencial no 028/2020, do tipo menor 
preço por item, regido pela Lei Federal n.º10.520, de 17/7/2002 e demais condições 
fixadas neste instrumento convocatório, aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a 
Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações.  
 
1. OBJETO  
 
1.1. Contratação de empresa para licenciamento de uso de sistemas de gerenciamento 
de saúde, conforme ANEXO I – Termo de Referência deste Edital.  
 
2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:  
 
a) Empresas que não atenderem às condições deste Edital; 
b) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, ou 
tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a 
Administração Pública; 
c) Empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si. 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
3.1.     Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão publica, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, ou em ate 3 dias uteis 
solicitar esclarecimento referente ao processo licitatório devendo protocolar o pedido no 
Setor de Protocolo, localizado na Prefeitura Municipal, no endereço acima, cabendo à 
pregoeira decidir sobre o requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
3.1.1.      Caso seja acolhida o a impugnação contra o ato convocatório, será designada 
nova data para a realização do certame. 
 
3.2.      Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou 
irregularidades, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de 
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realização da sessão pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 
de recurso. 
 
 3.3.      A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo. 
 
4.      DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.      O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante apregoeira, para 
proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a 
participar deste procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas 
e lances verbais. 
 
4.2.      Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 
 
4.3.      A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão da licitante por ele representada. 
 
4.4.      Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a)  Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; (copias autenticadas ou apresentar os originais para conferência) 
b) Tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO,NA QUAL CONSTEM PODERES 
ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, negociar preço, interpor recursos e desistir 
de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 
comprove os poderes do mandante para a outorga; (copias autenticadas ou apresentar 
os originais para conferência). 
c) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto;  
 
4.5. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar no momento 
do seu credenciamento, declaração de que são beneficiárias da Lei Complementar nº 
123, de 2006, e que estão excluídas das vedações impostas no § 4º, do art. 3º desse 
dispositivo legal, conforme modelo constante no Anexo IV. 
 
4.5.1. A não entrega da Certidão de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa de 
Pequeno Porte, implicará na anulação do direito desta em usufruir o regime diferenciado 
garantido pela Lei Complementar nº 123/06. 
 
4.6. Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, dando 
ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, 
conforme modelo Anexo II. 
4.6.1.  A não-entrega da Declaração exigida no subitem acima implicará o não-
recebimento, por parte da pregoeira, dos envelopes contendo a documentação da 
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Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante no certame 
licitatório. 
 
4.7. Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, dando 
ciência de conhecimento e aceitação do Teor do Edital do presente certame licitatório, 
conforme Modelo Anexo VI. 
 
4.7.1. A não-entrega da Declaração exigida no subitem acima implicará o não-
recebimento, por parte da pregoeira, dos envelopes contendo a documentação da 
Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante no certame 
licitatório. 
 
4.8.     Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da 
sessão do     pregão. No caso de cópias, as mesmas devem estar autenticadas por 
tabelião ou serem pelapregoeira ou membro da sua equipe de apoio. 
 
4.9.   A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos documentos 
de credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame. 
 
4.10.  O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente 
credenciado. 
 
4.11.   Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 
 
5.      DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO E DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA 
DE PREÇO E HABILITAÇÃO 
 
5.1.No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus 
representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, a pregoeira, que dirigirá 
os trabalhos, após declarada aberta a mesma, receberá os documentos abaixo 
relacionados, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes: 
 
5.1.1. Proposta e Documentação, em envelopes distintos e fechados, trazendo na sua 
parte frontal externa os seguintes dizeres: 
 
a) envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-MG 
SETOR DE LICITAÇÕES 

ENVELOPE: Nº. 01 - PROPOSTA 
PROCESSO Nº. 060/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2020 

b) envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-MG 
SETOR DE LICITAÇÕES 

ENVELOPE: Nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROCESSO Nº. 028/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2020 
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5.2. Aberta à sessão não mais serão admitidos novos licitantes. 
 

5.3. Será admitida a remessa postal dos envelopes com Proposta de Preço e 

Habilitação. 

 
5.4. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório 
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde que 
acompanhadas dos originais para conferência, na sessão, pela pregoeira ou sua equipe 
de apoio. 
 
5.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, 
desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das Propostas de 
Preço. 
 
5.6. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo 
os documentos referentes à Proposta de Preço e à Habilitação e seus anexos, deverão 
ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso 
corrente. 
 
5.7. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 
consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
5.8. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos 
documentos da Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser do mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente 
licitação. 
 
5.9. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelapregoeira. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE 
“01” 
  
6.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, 
identificado como Envelope “01”. 
 
6.2. A proposta para o item licitado deverá ser apresentada em 01 (uma) via 
datilografada/digitada, devidamente datada, rubricadas as suas folhas e assinada por 
representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, 
além de outras informações de livre disposição, o seguinte: 
 
a) Designação do número desta licitação; 
b) Preço dos serviços ofertados, em reais; 
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c) Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data de 
abertura. Na falta de tal informação será considerado proposto o prazo citado nesta 
alínea; 
d) Declarar, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, que nos preços 
mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através 
de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à 
perfeita prestação de serviços objeto do presente certame. A Prefeitura Municipal não 
admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não 
considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados; 
 
6.3. Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que 
reflitam a variação dos custos. 
 
6.4. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão das 
licitantes proponentes às condições deste edital. 
 
6.5. Não será admitida a subcontratação dos serviços objeto deste CONTRATO. 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE 
“02” 
  
7.1. As licitantes deverão apresentar no envelope “02” – “Documentação”, documentos 
que demonstram atendimento às exigências indicadas neste item. 
 
7.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde 
se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição 
de seus administradores; 
c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício; 
d) 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.   
 
7.1.2.DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E REGULARIDADE 
TRABALHISTA: 
 
a)Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
c)prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
d) prova de regularidade para com a Certidão Conjunta Negativa 
de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união 



Prefeitura Municipal de Riachinho 
         Administração 2017 / 2020 – Riachinho pra Frente 

                             Av. JK, 455 - Centro – Fones: (38) 3678-1390 / FAX: (38) 3678-1086 – CEP 38.640-000 – Riachinho – MG 
E-mail: administração@riachinho.mg.gov.br 

 

 

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. 
f) prova de regularidade com CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
g) Declaração de inexistência de fatos impeditivos para habilitação e contratação com a 
administração pública conforme modelo Anexo V. 
 
7.1.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
7.1.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 
de apresentação da proposta; 
 
7.1.3.1.1. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
 
a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima – S/A): 
Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
Publicados em Diário Oficial; e 
Publicados em jornal de grande circulação; ou 
Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 
 
b) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA): 
Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em 
outro Órgão equivalente; ou 
Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 
c) Sociedade criada no exercício em curso: 
Por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 
d) Serão admitidos balanço patrimonial e demonstrações contábeis nos termos do 
Decreto n.º 6.022, de 22 de janeiro de 2007, mediante apresentação de escrituração 
contábil digital cuja autenticação será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo 
SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, do exercício já exigível. 
 
7.1.3.1.2. Apenas os Microempreendedores Individuais estão dispensados de apresentar 
o Balanço Patrimonial, pela aplicação do disposto no art. 18-A c/c 68, ambos da Lei 
LC123/06. 
 
7.1.3.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
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a) As empresas que possuírem foro de eleição no contrato social diferente do local da 
sede deverão apresentar duas certidões Negativas de Falência, sendo uma do foro de 
eleição e a outra do foro onde se localiza a sede da empresa, caso não apresente será 
inabilitada. 
 
 7.1.4. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal, conforme modelo – Anexo III. 
 
7.2. Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No 
caso de apresentação de copias não autenticadas, deverão apresentados os respectivos 
originais para conferência pela pregoeira ou por membro da equipe de apoio, na sessão. 
 
7.3. Caso a empresa licitante não apresente as certidões passíveis de serem obtidas 
pela internet, apregoeira ou a comissão de apoio e licitação poderá proceder à consulta 
e retirada através da internet. 
 
7.3.1. Não sendo possível o acesso às informações, na forma do item anterior, os 
documentos e comprovantes não apresentados serão considerados não recebidos. 
 
7.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA QUALIFICAÇÃO TECNICA 
 
7.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
 
7.4.2. A comprovação de aptidão referida no item acima será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 
7.4.3. A capacidade técnica profissional será aferida mediante a comprovação do 
licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução do serviço 
de características semelhantes, devidamente registrado na entidade profissional 
competente. 
 
7.4.4. Acomprovação de vínculo do profissional poderá ser feita por meio da 
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato social da licitante 
em que conste o profissional como sócio, ou de contrato de prestação de serviço, ou 
ainda, de declaração de contratação futura do profissional responsável, com anuência 
deste. 
 
8. DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
8.1. No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para 
recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante 
legal ou seu procurador proceder ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO, 
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possuir os necessários poderes para formulação de propostas verbais (lance) e 
para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  
 
8.1.1. Os envelopes com a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA somente serão recebidos 
até o horário definido neste edital, a partir do qual não serão aceitos novos participantes.  
 
8.2. Aberta à sessão, os representantes legais entregarão apregoeira, declaração dando 
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o 
inciso VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 (Anexo II) e, em envelopes 
separados, a proposta comercial e a documentação de habilitação. 
  
8.3. Apregoeira procederá à abertura dos envelopes “01” contendo as propostas 
comerciais, que deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, 
conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no edital, e 
classificará as propostas dos licitantes de menor preço e aquelas que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, 
relativamente à de menor preço, para cada lote licitado. 
 
8.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de três, para que os representantes das licitantes 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas 
propostas escritas. 
  
8.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma 
sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances verbais serão feitos para o 
total do item até o encerramento do julgamento deste. 
  
8.6. Apregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor. 
  
8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeira, 
implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
  
8.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor 
total de lote, inferiores à proposta de menor preço. 
  
8.9. Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
8.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeira 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
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8.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado o menor preço, para 
confirmação das suas condições habilitatórias. 
  
8.11.1. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer 
oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de 
vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a 
prestar toda e qualquer atividade oferecida em sua proposta. 
 
8.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o lote/objeto do certame. 
  
8.13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, apregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o lote/objeto do certame. 
  
8.13.1. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham 
condições; 
b) Apresentem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexequíveis; 
c) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir 
o julgamento. 
  
8.14.  Nas situações previstas nos incisos 8.9., 8.10., e 8.13, apregoeira poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
   
8.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelapregoeira, equipe de 
apoio e licitantes presentes. 
  
8.16. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o 
entendimento da proposta, que não causem prejuízo à Prefeitura Municipal ou lesem 
direitos dos demais licitantes. 
 
9. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 
 
9.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou 
de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, serão 
observados o seguinte: 
 
a). Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa 
que não estiver amparada por esta lei complementar; 
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b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos 
após a notificação por parte da pregoeira, sob pena de preclusão; 
c). Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno 
porte remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor 
oferta; 
e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
10.  DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
  
10.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, 
para  homologação. 
  
10.2. Após a adjudicação  e  homologação do resultado do certame licitatório, o licitante 
vencedor será convidado, mediante notificação ao credenciado por qualquer meio e na 
sua falta ou de impossibilidade, será remetida via Fax para endereço constante na 
proposta, para a assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias da notificação. 
 
10.2.1. No ato da assinatura do CONTRATO, o licitante vencedor apresentará relação 
dos profissionais que irão executar os serviços, acompanhada do respectivo 
comprovante de registro no Conselho de classe de sua categoria. 
 
10.3. É facultado à Prefeitura Municipal, quando o convocado não comparecer no prazo 
estipulado no subitem anterior, ou, ainda, recusar-se, injustificadamente, assinar o 
contrato, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital e na legislação. 
  
10.4. A Contratação objeto do presente certame deverá observar a estrita conformidade 
com as prescrições deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e 
inseparáveis. 
 
11. DAS SANÇÕES 
  
11.1. A licitante convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar 
injustificadamente a firmar contrato e prestar os serviços/fornecer o produto, apresentar 
pendências junto aos cadastros da Administração Pública, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a entrega, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e, será descredenciada 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4°, 
da Lei nº. 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
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autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita à multa de 5% (cinco por 
cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado, sem prejuízo das demais 
cominações legais. 
 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
12.1. A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta das 
seguintes Dotações Orçamentárias; Do Orçamento vigente dotações equivalentes do 
orçamento seguinte. 
 
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, REAJUSTE E PRAZOS 
  
13.1. O pagamento será feito de forma mensal, no prazo de até 10 (dês) dias uteis após 
a efetiva prestação de serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
correspondente aos serviços prestados, pelo preço da proposta adjudicada e 
homologada. 
 
13.1.1. Em caso de irregularidade (s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de 
pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões). 
 
13.1.2. Os preços contratados se manterão fixos e irreajustáveis durante a vigência do 
contrato, ressalvadas as hipóteses contidas no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, 
devidamente comprovadas mediante planilha de custos e detalhamento dos fatos 
supervenientes. 
 
13.2. É garantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos da legislação 
vigente, através do IGP-M. 
 
13.3. Os valores poderão ser revistos a requerimento da CONTRATADA, sempre que 
houver acréscimos nos preços dos insumos que compõe o seu custo, desde que 
comprovado o impacto econômico-financeiro. 
 
13.4. A contratação objeto do presente certame vigorará pelo prazo de 12(doze) meses 
a partir da assinatura do respectivo termo de contrato, podendo ser prorrogado nos 
termos da legislação vigente. 
 
13.5. No ato do pagamento a Prefeitura recolherá os impostos e contribuições devidas, 
bem como exigirá a comprovação do recolhimento de outros impostos e contribuições 
que a lei exigir. 
 
13.6. O fato gerador do direito a crédito pôr parte do proponente contratado é a efetiva 
prestação dos serviços contratados. 
 
14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
  
14.1. A entrega do objeto deverá ser feita em conformidade ao descrito no Termo de 
Referência deste Edital, devendo observar os prazos, locais e horários assinalados. 
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14.2.Depois de declarada vencedora a empresa poderá realizar a 
apresentação/demonstração dos sistemas a uma equipe definida pela contratante, se 
solicitado pela comissão de licitação, em data a ser previamente agendada podendo ser 
prorrogado esse prazo a pedido da contratada e deferimento da contratante, em até 5 
(cinco) dias úteis.  
 
14.3. Correrão por conta da licitante vencedora todos os encargos referentes ao 
treinamento dos funcionários da prefeitura que utilizarão os sistemas contratados, exceto 
local para treinamento, que serão indicados pelo Secretario de Administração. 
 
14.4. O prazo de implantação do sistema deverá respeitar do delimitado no Termo de 
Referência e ser detalhado no cronograma da proposta comercial, anexo VII. 
 
14.5. Os serviços objeto do presente certame serão considerados recebidos 
definitivamente após o recebimento da respectiva nota fiscal e liquidação da despesa 
mediante aferição dos serviços prestados, pelo setor responsável. 
 
15. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 
  
15.1. A Prefeitura Municipal, observadas razões de conveniência e oportunidade, 
devidamente justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, 
ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 
  
15.2.  A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 
  
15.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou 
revogação do procedimento licitatório. 
 
16. DOS  RECURSOS  
 
16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos.  
 
16.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.  
 
16.3. A petição poderá ser feita na  sessão, e se oral, será reduzida a termo em Ata.  
 
16.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na sessão pública, 
importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo 
pregoeira ao vencedor.  
 
16.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor.  
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16.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será notificado 
para assinatura do contrato no prazo definido neste edital.  
 
17. DOS CASOS OMISSOS 
  
17.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeira ou autoridade 
competente, observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n° 
8.666/93. 
  
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
18.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
  
18.2. Reserva-se o pregoeira o direito de convocar assessoria especializada da 
Prefeitura Municipal para auxiliar os trabalhos na sessão pública. 
  
18.3. No interesse da Prefeitura Municipal, sem que caiba aos participantes qualquer 
reclamação ou indenização, poderá ser: 
 
a) adiada a data da abertura desta licitação; 
b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua 
realização. 
 
18.4. A Prefeitura Municipal ser reserva no direito de não esgotar o valor estimado de 
contratação, sem que caiba qualquer reclamação ou indenização por parte da 
Contratada. 
  
18.5. Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou 
cancelamento de propostas após a sua entrega. 
  
18.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 
  
18.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
18.8.  Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
 

a)Anexo I – Termo de Referência;  
b) Anexo II –Modelo de Declaração (inciso VII do art. 4° Lei 10.520 de 17/07/2002); 
c) Anexo III – Modelo de Declaração (inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal); 
d) Anexo IV – Modelode Declaração de Enquadramento como beneficiária da Lei 
Complementar n. 123/2006; 
e) ANEXO V – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 
f) ANEXO VI – Declaração de Conhecimento e Aceitação do Teor do Edital; 
g) AnexoVII – Modelo da Proposta comercial; 
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h)Anexo VIII– Modelo de declaração de atendimento as especificações técnicas do 
software; 
i) Anexo IX – Minuta Contratual; 
j) Anexo X – Modelo de procuração para o credenciamento. 
 
Riachinho-MG, 18 de agosto de 2020. 

 

 

SONIA NUNES BARBOSA BATISTA 
PREGOEIRA OFICIAL 
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ANEXO I 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2020 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O presente TERMO tem como objetivo promover a contratação de empresa para 

licenciamento de uso de sistemas de gerenciamento de saúde durante o período 

contratual.  

 

1) JUSTIFICATIVA  

 

1.1 - A implantação do sistema integrado de saúde tem como objetivo a 

modernização e o fortalecimento institucional na área de saúde pública do município de 

Riachinho-MG, buscando a estabilidade macroeconômica, através de uma política pública 

eficiente e transparente na gestão das receitas e do gasto público. 

 

2) DETALHAMENTO DO OBJETO:   

2.1 - Para este certame o lote representa um sistema, e cada sistema é composto 

por diversos itens que serão denominados de módulos. Os módulos são conjuntos de 

funções que podem ser implementados em uma unidade funcional de um sistema, 

normalmente com a possibilidade de inclusão, alteração, exclusão, pesquisa e geração de 

relatórios.  

2.2 - Cada sistema deverá ter integração nativa entre os seus módulos, de forma 

transparente ao usuário. Sendo vedado o uso de importação e exportação de arquivos 

para realizar tal integração.  

2.3 - Entenda-se Integração como a condição dos módulos de um sistema acessar e 

tratar de forma concorrente um mesmo conjunto de dados armazenado em um banco de 

dados qualquer, respeitando a integridade, a correção, a disponibilidade e confiabilidade 

desses dados. Tudo isso feito de forma transparente ao usuário, que não faz uso de 

qualquer ferramenta ou meio que seja para transportar, seja por importação ou 

exportação, esses dados entre os módulos.  

 

3) DOS SISTEMAS  

 

3 – Características Gerais 

3.1 - Acesso ao ambiente a partir de um browser; 

3.2 - Sistema com módulos interligados/integrados e multiusuário; 

3.3 - Licença ilimitada de usuários; 
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3.4 - Sistema com toda a interface e apresentação em língua portuguesa do Brasil; 

3.5 - Controle de acesso baseado em usuários, por meio de login e senhas 

individualizadas, com possibilidade de limitação de acesso por meio de perfil de 

usuários e por funções do sistema; 

3.6 - Controle e armazenamento das transações críticas realizadas com registro do 

local, horário e usuário, responsável pelas mesmas; 

3.7 - Possibilidade de ser utilizada em ambientes híbridos de sistema operacional nas 

estações de trabalho; 

3.8 - Capacidade de atualização de versões de forma remota; 

3.9 - Possuir pelo menos o seguinte manual em Língua Portuguesa do Brasil:  

 Manual do Usuário.  

3.10 - Compatibilidade mínima com os seguintes padrões: Cartão Nacional Saúde, 

Tabela Unificada do SUS, CID10, AIH, BPA (CON) e (IND), RAAS, APAC, ESUS, 

SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde; 

3.11 - Possibilitar o cadastramento de novos procedimentos, além dos existentes na 

Tabela SUS, para atender eventuais necessidades locais de registro de atividades e 

procedimentos não existentes na Tabela SUS (SIGTAP); 

3.12 - Realizar a entrada de todos os dados clínicos diretamente pelos profissionais de 

saúde; 

3.13 - Compartilhamento eletrônico da informação - Os dados clínicos devem ser 

acessados a partir de qualquer estação de trabalho ou ponto de acesso devidamente 

autorizado; 

3.14 – Permitir a realização da certificação digital e carimbo do tempo nos documentos 

emitidos pelo sistema como RECEITUARIOS, PEDIDOS DE EXAMES, LAUDOS DE 

LABORATORIO E IMPRESSÃO DE HISTORICO DE ATENDIMENTOS. 

 

3.15 - Segurança 

3.15.1 – Controle de acesso, gerenciamento de Login e senhas, Log de auditoria;  

3.15.2 – O mecanismo de autenticação do usuário deve utilizar senhas com métrica 

mínima; 

3.15.3 – Deve existir mecanismo de escolha da senha pelos novos usuários sem a 

interferência do pessoal de apoio; 



Prefeitura Municipal de Riachinho 
         Administração 2017 / 2020 – Riachinho pra Frente 

                             Av. JK, 455 - Centro – Fones: (38) 3678-1390 / FAX: (38) 3678-1086 – CEP 38.640-000 – Riachinho – MG 
E-mail: administração@riachinho.mg.gov.br 

 

 

3.15.4 – Deve existir mecanismo de bloqueio de acesso após número definido de 

tentativas de Login com falha; 

3.15.5 – Controle de acesso deve ser uniforme em todo o sistema, utilizando-se uma 

única rotina de verificação; 

3.15.6 – Controle de acesso ao sistema configurável por usuário, com senhas 

individualizadas e de conhecimento somente do mesmo, com restrições através de 

grupos de usuários e módulos do sistema; 

3.15.7 – Permitir o Log do que é realizado no sistema com determinação da 

organização, data no formato (DD\MM\AAAA) e Hora (hh:mm:ss), usuário e modulo 

acessado; 

 

4 – Cadastros de Pacientes 

4.1 – Realizar cadastramento ilimitado dos prontuários já existentes e vinculando-os 
aos seus respectivos Estabelecimentos; 
4.2 – Realizar a captura e armazenamento de imagem digital do paciente, não sendo 
permitida digitalização; 
4.3 – Realizar a pesquisa aos Cidadãos-Usuários cadastrados pelos dados 
demográficos (nome, nome da mãe e data do nascimento), pela Cidade de Residência, 
pelo número do Cartão Nacional de Saúde e Prontuário pelo menos; 
4.4 – Vincular o armazenamento de todas as informações clinicas, eletronicamente 
coletadas, com o Cadastro Eletrônico do paciente, implementando o Registro 
Eletrônico de Saúde para a Assistência Integral; 
4.5 – Cadastramento de dados residências realizar consulta a base de CEP do 
Correios retornando Tipo de Logradouro, Logradouro e Bairro; 
4.6 – Registro de histórico de alterações feitas em cada cadastro sendo armazenado 
sempre que alterado no mínimo as informações: nome do paciente anterior e atual, 
data de nascimento anterior e atual, sexo anterior e atual, numero de cartão sus 
anterior e atual, data, hora no formato (DD\MM\AAAA) além do usuário que realizou 
essas alterações, nada sendo alterado registrar data, hora no formato (hh:mm:ss) e 
usuário que acesso o cadastro. 
4.7 – Realizar busca de cadastro de pacientes na base federal do CADWEB, 
permitindo assim a agilização de cadastros de pacientes provenientes de outros 
Estados e ou Municipios 
  
5 – Cadastros de Profissionais 

5.1 - Possuir os relacionamentos de cadastro profissionais compatíveis com o CNES; 
5.2 - Identificar lotação dos profissionais nos Estabelecimentos de Saúde; 
5.3 - Identificar as atividades executadas pelo profissional e emitir lista de 
procedimentos (SIGTAP) compatível com seu CBO; 
5.4 - Identificar a situação funcional do profissional ativo ou inativo;  
5.5 - Realizar a caracterização e controle do número mínimo previsto de consultas,  
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5.6 - Realizar a elaboração de agendas dos profissionais, identificando especialidade, 
horários disponíveis, locais de atendimento; 
5.7 – Não permitir a Inclusão de Profissionais, devendo ser feita exclusivamente no 
SCNES e importada para o sistema; 
 

6 – Atendimentos de Urgências /Emergências 

6.1 – Portarias/Posição de Atendimento 

6.1.1 - Realizar a emissão da ficha eletrônica de atendimento emergencial; 
6.1.2 - Realizar classificação de risco do paciente conforme protocolo de classificação e 
avaliação de risco, conforme cores do protocolo de manchester; 
 
6.1.3 - Realizar triagem do paciente conforme Norma Técnica do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional – SISVAN onde conforme idade, sexo o sistema devera 
solicitar, peso, estatura, circunferência abdominal, se esta gravida e DUM além da  
integração com o faturamento on-line; 
 
6.1.4 - Acesso a avaliação da triagem no momento do atendimento de 
Urgência/Emergência; 
6.1.5 – Emitir senhas de Atendimento; 
6.1.6 – Realizar chamamento eletrônico de senhas e pacientes em painel de 
chamamento; 
6.1.7 – Possuir formulário de encaminhamento para referenciamento de pacientes que 
após a devida triagem possam ser atendidos na rede de atenção básica; 
 
6.2 - Atendimentos de Urgência 

6.2.1 - Identificar os pacientes em espera para atendimento; 
6.2.2 - Realizar a qualificação do “status” da consulta; 
6.2.3 Acessar o Registro Eletrônico de Saúde para Atenção Integral a partir da lista de 
espera para agilizar o registro dos dados clínicos pelo profissional de saúde durante o 
atendimento; 
6.2.4. Realizar a utilização do sistema pelo profissional de saúde para registro do 
atendimento de Urgência/Emergência, com história, exame físico, antecedentes 
pertinentes, diagnósticos e evolução; 
6.2.5. Realizar a solicitação de exames complementares; 
6.2.6. Realizar a prescrição eletrônica de dieta, cuidados e medicações, a partir do 
registro eletrônico de saúde do paciente nas unidades de Urgência/Emergência; 
6.2.7. Ter acesso aos resultados de exames de Urgência/Emergência a partir do 
registro eletrônico de saúde do paciente e realizar a solicitação de exames diretamente 
ao laboratório do município; 
6.2.8. Realizar prescrição eletrônica de receituário, incluindo orientações, cuidados e 
medicamentos; 
6.2.9 – Realizar chamamento eletrônico de pacientes em painel de chamadas; 
6.2.10 – Registrar o sumário do atendimento contendo os procedimentos (SIGTAP) 
realizados, CID10, descrições do diagnóstico, história da doença atual, exames físico e 
evolução clinica;  
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6.2.11 – Estatísticas de atendimentos e produtividade; 
6.2.12 – Integrar-se ao módulo de faturamento on-line. 
6.2.13 – Solicitação de pedidos de exames, encaminhamentos e medicamentos 
integrados aos módulos 7 – ENCAMINHAMENTOS (REFERÊNCIA E CONTRA-
REFERÊNCIA), 8 – Laboratório e 11 – Gestão do Estoque. 
6.2.14 – Ter acesso ao histórico do paciente de atendimentos efetuados na atenção 
básica; 
 
7 – ENCAMINHAMENTOS (REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA)  
 
7.1 – Realizar a solicitação de encaminhamento de paciente para agendamento de 
consulta no ambulatório de dentro do registro eletrônico de saúde para atenção integral 
do paciente (AMBULATORIO(MAC, APAC) e URGENCIA E ERMERGENCIA);  

7.2 – Realizar a gestão de filas de encaminhamentos por especialidade;  

7.3 – Realizar a resposta eletrônica do parecer;  

7.4 – Realizar o controle da realização e solicitação do encaminhamento do registro 
eletrônico de saúde do paciente (emitido, autorizado, auditado, negado, cancelado, 
confirmado);  

7.5 – Realizar o controle de encaminhamentos de pacientes de outros municípios; 

7.6 – Realizar a inclusão de todos os procedimentos pactuados entre os municípios; 

7.7 – Permitir que a unidade controlada trabalhe com a tabela de procedimentos do 
SUS (SIGTAP), mas que permita a utilização de valores acordados entre a Gestão e o 
Prestador; 
7.8 – Permitir o bloqueio por prazo de utilização de uma lista de procedimentos, 
fazendo com que se o paciente voltar antes de um determinado prazo solicitando o 
mesmo procedimento o sistema realize o bloqueio da emissão; 
7.9 – Realizar o agendamento de consultas diretamente no módulo regulação onde o 
modulo estará interligado com a unidade e escala profissional; 
7.10 – Realizar a confirmação de guias atendidos pelos prestadores; 
7.11 – Possuir tela que exiba a lista de guias emitidas de outros municípios para o 
município polo afim de dar acesso mais rápido em Autorizar e ou Negar as guias. 
 
 
8 – Laboratório 

8.1 – Realizar o cadastro de pacientes; 
8.2 – Permitir vincular assinatura digital ao cadastro de profissionais; 
8.3 – Emitir laudo de exame laboratorial via internet e com a assinatura digital do 
profissional; 
8.4 – Emitir protocolo para o paciente com senha de acesso ao pedido via web; 
8.5 – Realizar o controle e agendamento de exames laboratoriais; 
8.6 – Emitir ficha de controle interno para realização dos exames; 
8.7 – Possuir campo de orientações para cada exame, podendo ser ajustado conforme 
cada unidade de saúde; 
8.8 – Possuir registro de liberação do profissional responsável pelo laudo; 
8.9 – Ser integrado ao prontuário do paciente; 
8.10 – Permitir ao medico acesso aos laudos emitidos a determinado paciente; 
8.11 – Integrar-se ao módulo de faturamento on-line; 
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8.12 – Emitir laudos de exames laboratoriais dos seguintes setores de exames: 
hematologia, bioquímica, imunologia, parasitológico, uroanálise bem como outras 
classificações que poderam ser definidas pelo laboratório; 
8.13 – Impressões de etiquetas de identificação das amostras coletadas, nome da 
amostra, pedido, exame e código de barras; 
 
 
9 – Vigilância Sanitária 
 
9.1 – Realizar cadastros de todos os estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária; 
9.2 – Realizar cadastros de Natureza dos Estabelecimentos; 
9.3 – Realizar cadastros de Bancos para pagamentos; 
9.4 – Emitir guias de recolhimento; 
9.5 – Utilização de código de barras, padrão de arrecadação/recebimento Febraban 
Versão 4.0 ou superior; 
9.6 – Baixa das guias de recolhimento através de arquivo de retorno gerado pelo(s) 
banco(s); 
9.7 – Emissão de Alvará Sanitário; 
9.8 – Controle de pagamentos das guias; 
9.9 – Emissão de Auto de Imposição de Penalidade; 
9.10 – Emissão de Auto de Infração; 
9.11 – Emissão de Laudo de Vistoria; 
9.12 – Emissão de Termo de Notificação/Intimação; 
9.13 – Realizar o controle dos documentos emitidos afim de obedecer os prazos 
definidos; 
9.14 – Emitir Relatórios dos estabelecimentos cadastrados; 
9.15 – Emitir Relatórios dos pagamentos efetuados ou não; 
9.16 – Relatório para visualizar o total de alvarás emitidos; 
 
10 – Comunicador Interno (Chat de Suporte) 
 
10.1 – Realizar conversas via sistema entre cliente/empresa; 
10.2 – Armazenar todos os diálogos feitos entre os clientes/empresa; 
 
11 – Gestão do Estoque 
 
11.1 – Realizar o cadastro de todos os materiais que sejam possíveis a realização do 
controle de estoque; 
11.2 – Realizar classificação de cada material em grupos; 
11.3 – Realizar o cadastro de posição/localização de cada material (Prateleiras, Bloco, 
Armários); 
11.4 – Realizar a entrada de Notas Fiscais, informando o fornecedor, itens, vencimento, 
valor e o tipo da compra; 
11.5 – Realizar a saída/dispensação já associando o material a um paciente; 
11.6 – Realizar transferências entre unidades de saúde; 
11.7 – Realizar pedidos de materiais entre unidades e o centro distribuidor da 
secretaria de saúde; 
11.8 – Registrar histórico de alterações em cada item da nota fiscal; 
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11.9 – Registrar a posologia do medicamento entregue a um paciente a fim de controlar 
a demanda do paciente em busca do mesmo material; 
11.10 – Registrar as perdas por: Ajuste de Estoque, Apreensão Sanitária, Devolução 
de Produtos, Doações, Danos, Perdas, Vencidos; 
11.11 – Registrar a quantidade máxima, mínima e o ponto de compra para cada 
material; 
11.12 – Transmitir as movimentações para  webservice HORUS DATASUS; 
11.13 – Possuir no mínimo relatório de Estoque Atual detalhado mostrando estoque 
anterior, Entradas realizadas e saídas realizadas conforme o período informado, Media 
de Consumo, Saídas realizadas para pacientes e Unidades de Saúde, Materiais a 
vencer e o extrato de movimentação de cada produto controlado;  
11.14 – Realizar a baixa automática dos itens vencidos todo o final do mês e exibir 
notificação ao usuário para que ele possa visualizar os itens. 
11.15 – Exibir notificação de quando o material atingir um dos limites definidos pelo 
usuário (PONTO DE COMPRA, ESTOQUE MINIMO e ESTOQUE MÁXIMO). 
23.16 – Exibir notificação de materiais a vencer com prazo de 90 dias para frente da 
data atual; 
11.17 – Gerenciamento do Programa Remédio em Casa (PRC) 
11.17.1 – Criação de Etapas de distribuição; 
 11.17.2 – Associação de Etapas às Unidades, Áreas e Micro-Áreas; 
 11.17.3 – Criação de Lista de Atendimento; 
 11.17.3.1 – Pacientes com numero de rastreio com código de barras; 
 11.17.3.2 – Medicamentos que serão entregues; 
 11.17.3.3 – Quantidade de cada medicamento; 
 11.17.4 – Controle das Entregas: Registro do entregador, data e hora de saída e 
 chegada; 
 11.17.5 – Permitir no mínimo os seguintes relatórios gerenciais: etapas em 
 aberto, fechadas, pacotes entregues ou não; 
 11.17.6 – Emissão de etiquetas com endereçamento e posologia de cada 
 material a ser entregue 
11.18 – Acesso a lista de materiais disponibilizada pelo BNDASAF - Base Nacional da 
Assistência Farmacêutica; 
11.19 – Envio de dados para o novo ws da BNDASAF, atendendo a Portaria GM/MS nº 
1.737/2018 
 
12 – Pesquisas operacionais 
 
12.1 – Possuir acesso a tabela de procedimentos do ministério da saúde SIGTAP 
dentro da própria ferramenta sem a necessidade de ser direcionado para outros 
sites/sistemas; 
12.2 – Consulta detalhada de cada procedimento no SIGTAP e possibilitando a 
consulta pelo código do procedimento ou pela sua descrição. 
12.3 – Exibir os seguintes dados: Procedimento, Descrição, Compatibilidades de Sexo, 
Tipo de Financiamento, Valores (SA, SP e SH), Modalidades, OPM, Forma de Registro, 
Compatibilidades de CBO’s, Compatibilidades de CID’s, Compatibilidades de Serviço e 
Classificação, Compatibilidades de Habilitação, Forma de Organização, Informações 
Complementares e a Descrição completa do procedimento. 
 
13 – Painel Eletrônico de Chamadas 
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13.1 – Realizar chamadas por voz, proporcionar o chamamento de senhas e pacientes, 
transformando texto em voz; 
13.2 – Visualização das ultimas chamadas de senhas; 
13.3 – Visualização das ultimas chamadas de pacientes; 
 
14 – Registro de Internações - AIH 
 
14.1 - Realizar o registro de internação de um paciente; 
14.2 – Realizar a alta do paciente; 
14.3 – Emitir o laudo de AIH padrão DATASUS; 
14.4 – Realizar a Apresentação e Reapresentação de AIH conforme a competência 
determinada; 
14.5 – Gerar faixas de numero de AIH; 
14.6 – Possuir cadastramento de criticas nos procedimentos SIGTAP, além das 
exigidas pelo ministério da saúde; 
14.7 – Possuir painel de indicadores da internação e exibir os seguintes dados (Média 
de pacientes-dia, Taxa média de permanência, Taxa de ocupação hospitalar, Taxa de 
ocupação de emergência, Taxa de mortalidade hospitalar, Número Pacientes Dia, 
Número Pacientes Saídos, Número de Óbitos do Período, Número de Óbitos após 24H 
de internação); 
14.8 – Integrar-se ao módulo de faturamento on-line; 
14.9 – Realizar o registro eletrônico da evolução do paciente; 
14.10 – Realizar a solicitação e checagem de medicamentos para a farmácia; 
 
 
15 – Cadastro de Unidades 
 
15.1 – Ter relacionamento com o cadastro de unidade no SCNES; 
15.2 – Exibir dados cadastrais como SERVIÇO e CLASSIFICAÇÃO, HABILITAÇÕES, 
Numero de CNES, Nome da Unidade, dados esses que devem ser importados do 
SCNES; 
15.3 – Não permitir o cadastramento de Estabelecimentos de Saúde, deveram ser 
importados do SCNES já finalizada e com as devidas consistências do próprio sistema 
do ministério da saúde; 
 
16 – Cadastro de usuários 
 
16.1 – Permitir o cadastramento ilimitado de usuários do sistema; 
16.2 – Realizar a liberação de acessos conforme a função do usuário; 
16.3 – Exigir número de cpf, nome completo e e-mail do usuário no seu cadastramento; 
16.4 – Realizar a liberação de acesso por unidades de saúde para cada usuário; 
16.5 – Permitir que o usuário realize a alteração de sua senha a qualquer momento, 
sem necessidade de um usuário administrador intervir; 
 
17 – Registro de atendimentos de atenção domiciliar e psicossocial (RAAS) 
 
17.1 – Realizar a inclusão de atendimentos efetuados dentro e fora do CAPS; 
17.2 – Coletar o diagnostico principal; 
17.3 – Estar associado ao cadastro de pacientes; 
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17.4 – Coletar as ações realizadas e quem as realizou; 
17.5 – Emitir espelhos dos atendimentos; 
17.6 – Emitir Relatórios de produção com base na tabela de procedimentos SIGTAP; 
17.7 – Integrar-se ao módulo de faturamento on-line; 
 
18 – Registro de atendimentos de Alta Complexidade (APAC) 
 
18.1 – Realizar a inclusão de atendimentos efetuados; 
18.2 – Coletar o diagnostico principal; 
18.3 – Estar associado ao cadastro de pacientes; 
18.4 – Coletar as ações realizadas e quem as realizaram; 
18.5 – Emitir espelhos dos atendimentos; 
18.6 – Emitir Relatórios de produção com base na tabela de procedimentos SIGTAP; 
18.7 – Integrar-se ao módulo de faturamento on-line; 
 
19 – Atendimento Individual profissionais médicos 
 
19.1 – Realizar captura da data da atividade; 

19.2 – Realizar a captura do profissional que realizou; 
19.3 – Realizar a captura da unidade onde foram realizados os procedimentos; 
19.3 – Realizar captura dos procedimentos individualizados por paciente; 
19.4 – Realizar a captura de avaliação antropométrica; 
19.5 – Realizar a captura do tipo de atendimento;  
19.7 – Integrar-se ao módulo de faturamento on-line; 
19.8 – Emitir Relatórios de produção, por profissionais e unidades com base na tabela 
de procedimentos SIGTAP; 
 
20 – Atenção Básica 
 
20.1 - Cadastro do Cidadão – Segui o modelo de ficha desenvolvido pelo DAB para 
coleta de dados as fichas são FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL e FICHA DE 
CADATRO DOMICILIAR, disponibilizadas no sitio 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php?conteudo=documentos&id=fichas 
 
20.2 - Interoperabilidades com serviço do barramento DATASUS seguindo o ultima 
versão do LEDI-AB disponível http://esusab.github.io/integracao/ 
 
20.3 - Agenda 
 
20.4 - Agendar uma consulta 
 
20.5 - Incluir o cidadão com consulta agendada na lista de atendimentos 
 
20.6 - Informar a falta do cidadão 
 
20.7 - Excluir o cidadão da agenda 
 
20.8 - Visualizar agendamento 
 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php?conteudo=documentos&id=fichas
http://esusab.github.io/integracao/
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20.9 - Visualizar histórico de atendimento 
 
20.10 - Reservar agenda do profissional 
 
20.11 - Atendimento 
 
20.12 - Lista de Atendimento 
 
20.13 - Escuta Inicial 
 
20.14 - Atender - Prontuário do Cidadão (Medico, Odontológico, Nível Superior e Nível 
Médio) 
 
20.15 - Folha de Rosto 
 
20.16 - SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano) 
 
20.17 - Adoção de terminologia clínica adequada para registro de problemas e 
diagnósticos 
 
20.18 - Classificação Internacional da Atenção Primária 2ª ed (CIAP2) 
 
20.19 - Classificação Internacional de Doenças (CID10) 
 
20.20 - Registro de achados clínicos relevantes e essenciais ao processo de cuidado 
no Objetivo 
 
20.21 - Interação do registro da Avaliação do SOAP com a Lista de Problemas e 
Condições 
 
20.22 - Ferramentas do Plano 
 
20.23 - Atestados e Certidão de Comparecimento 
 
20.24 - Solicitação de Exames 
 
20.25 - Padrão de solicitação para exames comuns e APAC de acordo com normas do 
MS 
 
20.26 - Prescrição de Medicamentos 
 
20.27 - Prescrição adequada, histórico de prescrições, gestão da terapia 
medicamentosa, impressão da receita; 
 
20.28 - Utilização da base de medicamentos do Horus; 
 
20.29 - Acesso a serviço de disponibilidade de medicamento do Horus 
 
20.30 - Encaminhamentos 
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20.31 - Padrão de solicitação de consultas comuns e APAC de acordo com normas do 
MS 
 
20.32 - Lista de problemas e Condições 
 
20.33 - Garantir interação com o bloco de Avaliação do SOAP e com os Antecedentes. 
 
20.34 - Acompanhamento 
 
20.35 - Pré-natal 
 
20.36 - Crescimento & Desenvolvimento da Criança 
 
20.37 - Situação Vacinal 
 
20.38 - Idoso 
 
20.39 - Acompanhamento geral (para cidadãos fora dos grupos prioritários de 
acompanhamento) 
 
20.40 - Antecedentes 
 
20.41 - Mostrar antecedentes clínicos em interação com a Lista de Problemas e 
Condições 
 
20.42 - Histórico Clínico 
 
20.43 - Apresentar todos os atendimentos do cidadão ocorridos dentro da UBS 
(consultas, procedimentos, vacinas, visitas domiciliares, etc) 
 
20.44 - Odontograma Digital 
 
20.45 - Ferramenta digital interativa com todos os elementos dentários, evolução por 
dente, registro de ações e procedimentos, histórico por atendimento. 
 
20.46 - Finalizar o atendimento 
 
20.47 – Permitir o Cadastramentos das Fichas Cadastrais Individual e Domiciliar 
permitindo a inclusão das coordenadas geográficas LATITUDE e LONGITUDE 
permitindo realizar o geoprocessamento dos dados, fazendo a integração com o 
serviço de mapas do google: google maps; 
 
20.48 – Permitir o Registro de Produção das equipes de saúde da família, NASF, PSE 
nas fichas de produção: Individual, Procedimentos, Visita Domiciliar, Atividade Coletiva 
e Atendimento Odontológico, sempre validando quais profissionais poderão utilizar 
cada uma das fichas evitando que um profissional de nível médio utilize uma das fichas 
de nível superior e fazer a compatibilização das fichas com o SIGTAP; 
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20.49 – Permitir a exportação para o E-SUS(PEC CENTRALIZADOR) seguindo o 
Thrift-RAS disponibilizado pelo DAB no setor de INTEGRAÇÃO(SISTEMAS 
PROPRIOS); 
 
20.50 – Permitir a importação das fichas (Domiciliar e Individual), já incluídas no E-
SUS(PEC-CENTRALIZADOR) para dentro do sistema(próprio), evitando a redigitação 
de dados já incluídos anteriormente através do e-sus CDS fichas de cadastro ou até 
mesmo do próprio PEC(CDS); 
 
20.51 – Permitir a geração do BPA seguindo o LAYOUT do mesmo que é 
disponibilizado pelo DATASUS através do endereço 
http://sia.datasus.gov.br/principal/index.php no campo DOCUMENTOS, através das 
fichas de produção sem a necessidade de exportar para o E-SUS(PEC-
CENTRALIZADOR), o sistema devera gerar os dados através das fichas de produção 
(Individual, Procedimentos, Visita Domiciliar, Atividade Coletiva e Atendimento 
Odontológico) que foram laçadas na ferramenta; 
 
21 - MÓDULO MOBILE  

Dispositivos Móveis:  

Este Módulo deverá funcionar em dispositivos móveis (“Tablets”) homologados pela 

ANATEL, que incorporem as especificações técnicas mínimas a seguir:  

21.1 - Características Técnicas:  

* Androide versão 5.0 ou superior; 

• Deve permitir a coleta dos dados de forma off-line (Sem Internet).  

• A transmissão de informações entre os “tablets” e o Sistema deve ser feita através da 

internet, não sendo permitido o uso de qualquer outro tipo de conexão como por 

exemplo (Cabo de dados USB).  

• Com dados coletados e sincronizados com a ferramenta de recebimento on-line 

permitira a emissão de relatórios e mapeamento com o programa Google Maps para 

sua efetiva utilização, a emissão dessas dados será através da ferramenta on-line que 

será acessada via browser.  

• Deve permitir a coleta do ponto de GPS, no momento do registro da VISITA 

DOMICILIAR, de tal forma que esses pontos possam ser usados para o caso de 

prédios ou áreas de sombra (dentro da casa).  

• Deve permitir a coleta do ponto de GPS, no momento do registro do CADASTRO 

DOMICILIAR, de tal forma que esses pontos possam ser utilizados para a localização 

das residências; 

• Deve permitir a captura de imagens dos indivíduos, domicílios e logradouros 

diretamente da câmera do dispositivo sem acesso à Galeria de Imagens do dispositivo. 

http://sia.datasus.gov.br/principal/index.php
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• Deve vincular o Cadastro Individual ao Cadastro de Domicílios, permitindo assim 

saber quem são os moradores de um determinado domicílio.  

• Deve possuir campos que, sempre que possível, não exijam digitação, mas apenas 

uma escolha (uma data ou uma opção já cadastrada por ex.).  

• Deve permitir o registro de ocorrências conforme as fichas definidas pelo DAB, 

especialmente daquelas que possam afetar a saúde pública do Município.  

• Deve possibilitar a coleta das informações exigidas pelo Ministério da Saúde para as 

fichas de Cadastro de Domicílios, Cadastro de Indivíduo e as Visitas Domiciliares, 

conforme especificado nas fichas disponibilizadas pelo DAB E-SUS/AB (Cadastro 

Individual, Cadastro Domiciliar além da Ficha de Visita Domiciliar e Territorial). 

21.2 - Mobile – Dados da Ficha de Cadastro Domiciliar  

Endereço do Imóvel.  

• Logradouro - Previamente escolhido e exibido. 

• Ponto de Referência 

• Nome da Instituição de Permanência 

• Nome do Responsável Técnico 

• Cargo do Responsável Técnico 

• Telefone do Responsável Técnico 

• Tipo de logradouro.  

• Número.  

 • Complemento.  

• Tipo de moradia.  

• Bairro.  

• Município.  

• Estado.  

• CEP.  

 

Família Residente.  
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• Cartão SUS do Responsável.  

• Data de nascimento.  

• Número do prontuário familiar.  

• Renda familiar  

• Número de membros da família.  

• Residente desde.  

• Funcionários Públicos – Quantos.  

• Praticantes de exercícios físicos - Quantos. 

• Telefones para contato.  

 

Condições de Moradia.  

• Situação de moradia / posse da terra.  

• Zona de localização.  

• Condição de posse e uso da terra.  

• Tipo de domicílio.  

• Número de moradores.  

• Número de cômodos.  

• Tipo de acesso.  

• Material predominante na construção.  

• Disponibilidade de energia elétrica.  

• Abastecimento de água.  

• Tratamento de água no domicílio.  

• Piscina.  

• Forma de escoamento do esgoto.  

• Destinação do lixo.  

• Animais no domicílio.  



Prefeitura Municipal de Riachinho 
         Administração 2017 / 2020 – Riachinho pra Frente 

                             Av. JK, 455 - Centro – Fones: (38) 3678-1390 / FAX: (38) 3678-1086 – CEP 38.640-000 – Riachinho – MG 
E-mail: administração@riachinho.mg.gov.br 

 

 

• Imagem do Domicílio.  

 

21.3 - MOBILE - Dados da Ficha de Cadastro Individual.  

• Número do cartão do SUS.  

• Nome.  

• Apelido.  

• Data de nascimento.  

• Sexo.  

• Raça.  

• Número do PIS / PASEP.  

• Nome da mãe.  

• Nome do Pai.  

• Nacionalidade. 

• Número da Portaria de Naturalização 

• Data de Naturalização 

• Data de Entrada no Brasil 

• Identidade do Gênero 

• Telefone celular.  

• Município de nascimento.  

• Endereço eletrônico.  

• Responsável familiar.  

 

Informações Sócio Demográficas.  

• Situação conjugal.  

• Ocupação.  

• Situação no mercado de trabalho.  
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• Frequenta estabelecimento de ensino.  

• Curso mais elevado que frequenta ou frequentou.  

• Com quem ficam as crianças de 0 (zero) a 9 (nove) anos.  

• Frequenta curandeiros ou benzedeiras.  

• Tem participação em atividades comunitárias.  

• Possui plano de saúde privado.  

• Pertence a povo ou comunidade tradicional.  

• Orientação sexual.  

• Deficiências.  

 

Situação de Morador de Rua.  

• Período.  

• Benefícios.  

• Referencias familiares.  

• Acompanhamento de outras instituições.  

• Visitas a familiares.  

 

Quantas vezes se alimenta ao dia.  

• Origem da alimentação.  

• Acesso à higiene pessoal.  

 

Condições / Situações de Saúde Gerais.  

• Gestante.  

• Maternidade de referencia.  

• Situação do peso.  

• Fumante.  
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• Dependente de álcool.  

• Dependente de drogas.  

• Hipertensão arterial.  

• Diabetes.  

• AVC.  

• Infarto.  

• Doenças cardíacas.  

• Problemas renais.  

• Doenças respiratórias.  

• Hanseníase.  

• Tuberculose.  

• Câncer.  

• Internações nos últimos 12 (doze) meses.  

• Problemas de saúde mental.  

• Acamado.  

• Domiciliado.  

• Uso de plantas medicinais.  

• Uso de práticas integrativas e complementares.  

• Outras condições de saúde.  

• Imagem do Individuo.  

• Imagem do Individuo.  

 

21.4 - Mobile - Dados da Ficha de Visita Domiciliar e Territorial.  

• Profissional 

• CBO 

• Cód. equipe (INE) 
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• Turno 

• Data   

 

• Número do prontuário 

•  Nº do cartão SUS 

•  Data de nascimento 

•  Sexo 

•  Desfecho 

•       Micro área 

• Imagem do Logradouro visitado.  

• Visita compartilhada com outro profissional 

• Informações Necessárias.  

• Motivo da visita 

• Cadastramento/Atualização 

• Visita Periódica 

• Busca ativa 

• Consulta 

• Exame 

• Vacina 

• Condicionalidades do Bolsa Família 

• Acompanhamento 

• Gestante 

• Puérpera 

• Recém-nascido 

• Criança 

• Pessoa com desnutrição 
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• Pessoa em reabilitação ou com deficiência 

• Pessoa com hipertensão 

• Pessoa com diabetes 

• Pessoa com asma 

• Pessoa com DPOC/Enfisema 

• Pessoa com câncer 

• Pessoa com outras doenças crônicas 

• Pessoa com hanseníase 

• Pessoa com tuberculose 

• Domiciliados/acamados 

• Condições de vulnerabilidade social 

• Condicionalidades do Bolsa Família 

• Saúde mental 

• Usuário de álcool 

• Usuário de outras drogas 

• Sintomáticos respiratórios 

• Tabagista 

• Motivos diversos 

• Egresso de internação 

• Controle de ambientes/vetores 

• Convite para atividades coletivas/campanha de saúde 

• Orientação/Prevenção 

• Outros 

 

Avaliação Antropométrica 

• Peso 
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• Altura 

22 - DA DEMONSTRAÇÃO E EXPOSIÇÃO DOS SISTEMAS  

22.1 - Terminada a fase de habilitação a empresa classificada em primeiro lugar será 

convocada pelo: 

22.2 Pregoeira, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para iniciar a demonstração 

do sistema para Comissão de Avaliação nas dependências da Prefeitura Municipal de 

Riachinho- MG, onde a empresa deverá simular, em tempo de execução, cada 

funcionalidade exigida pelo presente Termo de Referência, que a empresa tenha 

declarado atender, em sessão pública. Para tanto, a empresa deverá trazer os 

equipamentos necessários e os módulos do Software devidamente configurados, sob 

pena de desclassificação, podendo a Comissão de Avaliação exigir a demonstração em 

equipamento pertencente à Entidade.  

a. Serão fornecidos a pela Entidade os materiais necessários à aplicação da 

Avaliação Técnica.  

b. Os equipamentos utilizados para a Demonstração do Software ficarão retidos no 

local da demonstração até a liberação dos mesmos pela Comissão de Avaliação. Caso 

a licitante retire seus equipamentos do local da demonstração, por qualquer período ou 

motivo antes do término da demonstração, considerar-se-á concluída a demonstração 

das funcionalidades do software.  

c. A Prefeitura Municipal de Riachinho- MG se valerá de uma Comissão de 

Avaliação devidamente nomeada e composta por no mínimo 02 (dois) servidores, 

sendo o servidor responsável pelo Departamento de Informática e a Secretária de 

Administração podendo ainda contratar empresa especializada para avaliação das 

funcionalidades.  

d. Na demonstração o sistema que atender a no mínimo 95% (noventae cinco por 

cento) dos requisitos conforme descrito no item especificações funcionais obrigatórias 

dos sistemas poderá ser aprovado, desde a empresa licitante se comprometa a no 

prazo máximo de 1 (um) mêspara implementar as funções não atendidas, sob pena de 

aplicação de sanções e multas contratuais.  

e. Na hipótese do não atendimento aos requisitos discriminados no presente Termo 

de Referencia pela empresa licitante na demonstração da amostra do sistema, o 

PREGOEIRAconvocará a empresa licitante subsequente, na ordem de classificação, 

para que se habilitada faça a respectiva demonstração do sistema, sendo avaliada nos 

mesmos moldes da empresa licitante anterior, e assim sucessivamente, até a apuração 

de um software que atenda todas as exigências do Termo de Referência.  

 

23  DO BANCO DE DADOS  

 

23.1.Todos os dados (informações) constantes do banco de dados da Entidade é de 

propriedade da Prefeitura Municipal de Riachinho- MG. 

 

24  CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-FUNCIONAIS GERAIS  
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24.1.A licença de uso do Software deverá ser fornecida para a Entidade durante toda a 

vigência do contrato e suas prorrogações, caso haja necessidade.  

 

25 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

25.1.Solicitações para desenvolvimento, adaptações ou personalizações específicas para 

o Município, exceto aquelas para adaptação legal, serão orçadas e cobradas caso a caso, 

mediante aprovação da Contratante. Deverão ser formalizadas à Contratada, que 

analisará o requerimento e sendo passível de desenvolvimento, será apresentada a 

proposta com os custos relativos.  

 

26 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

a.  Os serviços a serem propostos deverão, quando contratados, ser executados por 

profissionais altamente capacitados, conforme comprovações apresentadas na 

Habilitação, devendo ainda que todos os profissionais da contratada prestem todos os 

referidos serviços com eficiência, ética, competência e rapidez, dentro dos prazos 

estabelecidos, visando atender todas as demandas apresentadas.  

b.  O município ajustará o Cronograma de Implantação dos Sistemas, conforme 

apresentado na proposta comercial, se necessário e em comum acordo com o 

Contratado, tendo em vista a necessidade e organização na sua implantação, sendo esse 

prazo limitado ao definido no Termo de Referência. 

 

Riachinho-MG, 11 de agosto de 2020. 

 

 

LEIA COSTA MENEZES LEITE 

Secretária M. de Saúde 
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ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020 

  
 
 

D E C L A R AÇ Ã O 
  
  

_______(Razão Social do LICITANTE)____________, inscrita no CNPJ sob o 
n° ________________________, sediada na _______(endereço completo), 
Declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 
4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação do Edital de Pregão. 
  
 
Local/Data: 
__________________________________________________________  

  
  
  

_______________________________________ 
(Nome e assinatura do Declarante) 

  
  
  
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento e 
separadamente dos envelopes. 
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ANEXO III 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020 

  
  
 

D E C L A R AÇ Ã O 
 
 
  
(Razão Social do LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº. 
___________________, sediada na (endereço completo)___  , declara, sob as 
penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da 
Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em 
qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 anos. 
  
  
Local/Data: 
_________________________________________________________ 

  
  
  
  
  

_______________________________________ 
(Nome e assinatura do Declarante) 
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ANEXO IV 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA 
DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 – SIMPLES NACIONAL 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
(Razão Social da Licitante).........................................., inscrita no CNPJ 
no.........................., com sede a ......................., por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a.)............................................, no.........................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................. e do CPF no 
................................................, residente e domiciliado a ......................., 
DECLARA, para fins do disposto no subitem 4.5 do Edital de Pregão 028/2020, 
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 
empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar no 123, de 
14/12/2006. 
 
DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4o do art. 3o da Lei Complementar supracitada. 
 
______________ 
(Local/Data) 
 

_____________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

 
 
Observação: Esta declaração deverá ser entregue o pregoeira, após a abertura 
da Sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e 
Documentos de Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que 
pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido 
previsto na Lei Complementar no 123/2006. 
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020 
 
 

 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
Nome da Empresa___________________________________ inscrita no CNPJ 
de n°___________, com sede a ____________por intermédio de seu 
representante legalSr. (a) _____________portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ________________ e do CPF ________________,com sito à (endereço 
completo ________________________, DECLARA, sob as penas da lei, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação 
com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 
 
 
Local e Data 
 
 
 
 
 
     _____________________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de 

Habilitação. 
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ANEXO VI 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR 

DO EDITAL 
 
 

 
Nome da empresa____________ inscrito no CNPJ n° ______________, com 
sede a ________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 
__________________________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
_________________ e do CPF n° _______________, residente e domiciliado a 
_______________, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que 
conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o 
direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações 
necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação. 
 
 
 
Local e data, 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do CNPJ 
 

 
 
 

Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento e 
separadamente dos envelopes. 
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ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020 

 
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2020 
EDITAL DE PREGÃO Nº 028/2020 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-MG 
AC/ Pregoeira e Equipe de Apoio 
EMPRESA: 
________________________________________________________________ 
CNPJ/MF:_______________________INSCRIÇÃO 
ESTADUAL:______________________ 
ENDEREÇO:____________________________________________________________
___ 
 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA 

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE 
   

Apresentamos abaixo nossa proposta de preço para participar de Processo 

Licitatório em referência: 

Sistema Quantidade 

(meses) 

Valor Unitário Valor 

TOTAL 

 12   

 12   

 12   

 12   

 12   

 12   

 12   

 12   

 12   

 12   

VALOR TOTAL   

 

Valor Global da Proposta R$ XX,XX (XXXX) 

Valida da Proposta: 60(sessenta) dias. 

Declaro que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem 

a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza que se 
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fizerem indispensáveis à perfeita entrega dos produtos/materiais objeto do presente 

certame. A Prefeitura Municipal não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao 

ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os 

preços cotados. 

Local/Data:______________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Assinatura 

Carimbo c/CNPJ 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DO SOFTWARE 

 

 

 

_______________________,CNPJ sob o nº _________________sediada 

na______________________, por intermédio de seu representante legal, infra-

assinado, e para os fins do Pregão, DECLARA expressamente que o software a 

ser disponibilizado atende às necessidades e demandas dos serviços conforme 

estabelecido nas especificações constantes neste Edital e de seus Anexos, sob 

pena de aplicação das penalidades previstas na legislação vigente. 

 

 

 

 

Local e Data 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

Nome completo / Cargo / Estado Civil / Formação / CPF / RG  

Dados da empresa: RAZÃO SOCIAL / CNPJ / INSC ESTADUAL E MUNICIPAL  

Carimbo da empresa 
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ANEXO V - PREGÃO PRESENCIAL N°028/2020 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
  
CONTRATO no. ____/2020 
 
TIPO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS 
DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE. 
 
REFERÊNCIA: PROCESSO No. 060/2020 
PREGAO PRESENCIAL 028/2020 
 
Contrato de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA 
MUNICÍPAL DE RIACHINHO – MG, com sede à Av. JK, 455, Centro, CEP: 38.640.000, 
Riachinho – MG, inscrito no CNPJ sob nº 25.222.118/0001-95, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal Liedson Silva Martins, brasileiro, casado, agente político, residente 
e domiciliada na Rua Babilônia, nº 345, Sede do Município de Riachinho-MG, doravante 
denominado apenas de CONTRATANTE, e, de outro, a empresa, e, de outro, a empresa 
_________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________, com sede na 
___________________, neste ato representada por seu proprietário ___________, 
inscrito no CPF: ____________, residente e domiciliado a ______________, doravante 
denominada CONTRATADO (A), resolvem firmar CONTRATO, mediante cláusulas e 
condições: 
  
1 – DO FUNDAMENTO 
 
1.1 - A presente Contratação fundamenta-se no Processo n. 060/2020, Pregão Presencial 
028/2020. 
 

2. DO OBJETO 
 

2.1- Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa para 

licenciamento de uso de sistemas de gerenciamento de saúde, a preço por lote da 

Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, serviço(s) esse(s) adjudicado(s) neste ato 

à Contratada em decorrência da Licitação supracitada, segundo a Proposta e demais 

peças integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, 

incorporam-se a este instrumento, independente de sua transcrição. 

 

3 - DO PREÇO, REAJUSTAMENTO E CONDIÇÕES: 
 
3.1. O valor por lote deste contrato é de R$xx.xxx,xx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 
correspondente ao(s) preço(s)  oferecido(s) e a(s) quantidade(s) especificada(s) no Anexo 
VII do Edital da Licitação que serão pagos até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente 
ao trabalhado, mediante apresentação da Nota Fiscal. 
 
3.1.1. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e esta deverá efetuar a apresentação válida no prazo de 05 (cinco) dias. O 
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vencimento das notas fiscais/faturas ocorrerá dentro de 10 (dês) dias úteis após a data de 

sua apresentação válida.  

 

3.1.2. O pagamento referente às fases iniciais de Migração/Conversão, Implantação, 

Treinamento ocorrerá após a conclusão da fase de Liberação dos sistemas aos usuários.  

 

3.1.3. O pagamento referente aos valores das fases de execução: 1-Migração/Conversão, 

2-Implantação, 3Treinamento e 4-Liberação do sistema para os usuários (Valores iniciais) 

por módulo, dar-se á a partir do mês subsequente da certificação técnica de homologação 

da conclusão da fase de liberação do sistema aos usuários, e será efetuado mensalmente 

em até 10 (dês) dias uteis após a realização do serviço e o recebimento da nota 

fiscal/fatura. 

 
3.1.3.1. Correrão por conta da licitante vencedora todos os encargos referentes ao 
treinamento dos funcionários da prefeitura que utilizarão os sistemas contratados, exceto 
local para treinamento, que serão indicados pelo Secretario de Administração. 
 

3.2 – No ato do pagamento serão retidos os impostos e contribuições exigidas pela 
legislação vigente. 
 
3.2.1 – Fica estimado o valor global deste contrato em R$xx.xxx(xxxxxxxxxxxxxx). 

 

3.3 – É garantido o equilibro econômico financeiro deste CONTRATO nos termos da 
legislação vigente, sendo que o índice oficial de reajuste será o IGPM (Índice Geral de 
Preços de Mercado). 
 
3.4. Fiscalização, Acompanhamento e Recebimento dos Produtos. 

 
3.4.1. É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a 
fiscalização do seu cumprimento, a Secretaria da Administração. 
 
3.4.2.A fiscalização inspecionará os serviços, verificando cumprimento das especificações 

técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não 

atenderem ao desejado ou especificado. 

 

3.4.3.A fiscalização terá poderes, dentre outros, para notificar a CONTRATADA, por 

escrito, sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas no 

decorrer da execução do objeto contratual, podendo exigir a correção de serviços que 

julgar inaceitáveis, em comum acordo com a CONTRATADA. 

 

3.4.4.O CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, o que em 

nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA das responsabilidades fixadas pelo Código 

Civil. 
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3.4.5. A fiscalização do MUNICÍPIO transmitirá por escrito as instruções, ordens e 

reclamações, competindo-lhe a decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer 

dos serviços.  

 
4 - DOS PRAZOS E EXECUÇÃO 
 
4.1 - O prazo de duração do presente CONTRATO é de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado através de termos aditivos conforme a legislação à época, em especial o 
disposto no art. 57, II da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
4.2 - Para a execução dos serviços alencados no objeto do CONTRATO, a (o) 
CONTRATADA (O) arcará com todas as despesas complementares e acessórias 
necessárias a realização dos serviços, como: alimentação e hospedagens dos 
profissionais colocados a disposição da CONTRATANTE, tributos, contribuições etc, 
ressalvadas as despesas de deslocamento quanto solicitada pela CONTRATANTE. 
 
4.3 - A execução dos serviços alencados do objeto do CONTRATO, seguirá as diretrizes 
e subordinação da Administração Municipal. 
 
5 - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 
 
5.1 - Qualquer modificação das condições estabelecidas neste instrumento só poderá ser 
determinada pela CONTRATANTE através de aditamento, atendendo o disposto nas Leis 
Federais 10.520/2002 e 8.666/93. 
 
6 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
6.1 - Para atender as despesas decorrentes desta contratação serão utilizados os 
recursos provenientes das seguintes dotações do orçamento vigente:  
 
7 - DA RESCISÃO 
 
7.1 - O CONTRATO poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo que o primeiro 
caso somente por parte da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou 
na ocorrência dos motivos alencados nos artigos 79 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 
 
7.2 - Constituirá ainda motivos para rescisão do presente Contrato, independente da 
conclusão de seu prazo: 
a) Manifesta deficiência do serviço; 
b) Reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos; 
c) Falta grave a Juízo do Município; 
d) Paralisação ou abandono total ou parcial do serviço, ressalvada a hipótese no caso de 
força maior; 
e) Falência ou insolvência; 
f)  Descumprimento do prazo para início da prestação do serviço; 
g) Perda, por parte da CONTRATADA, das condições econômicas, técnicas ou 
operacionais necessárias à adequada prestação dos serviços.  
  
8 – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
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8.1– São responsabilidades da (o) CONTRATADA (O): 
 
a) Cumprimento integral do objeto deste contrato;  
b) Execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de 
aplicação de sanção, nos termos do edital ao qual este contrato se vincula, salvo por 
motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificados;  
c) Arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto incluindo 
obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e previdenciárias, bem como outras de 
quaisquer espécies para a execução do objeto contratado, exceto os casos 
expressamente previstos neste instrumento;  
d) Responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais 
e/ou pessoais, durante a execução do objeto contratado, causados à Contratante e/ou a 
terceiros por ação ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos;  
e) Assumir os riscos inerentes às atividades;  
f) O (a) Contratado (a) não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou despesas 
decorrentes de casos fortuitos ou força maior;  
g) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele (a) assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações e no edital do presente processo.  
h) Fornecer e manter atualizados todos os módulos dos sistemas cobertos por este Edital, 
fornecendo prontamente as novas versões que venham a ser liberadas e contenham 
alterações, acréscimos de rotina ou melhorias de desempenho, de forma geral, mantendo 
a compatibilidade com as customizações já realizadas no ambiente da CONTRATANTE.  
i) Manter atualizado os sistemas, com relação a variáveis normalmente alteradas por 
legislação ou quaisquer outras causas externas de caráter e por determinação legal ou 
governamental, desde como o desenvolvimento de novas funções ou novos relatórios, de 
modo que sua implementação ocorra a tempo de ser atendida a determinação contida na 
lei, decreto ou regulamento pertinente.  
j) Garantir que as correções fornecidas não afetem as aplicações já desenvolvidas e os 
dados armazenados, e que estejam em funcionamento com o ambiente operacional da 
CONTRATANTE.  
l) Oferecer o atendimento em dias úteis, em horário compreendido entre 08:00 e 18:00hs. 
A solicitação de suporte técnico poderá ocorrer no local ou através de telefone, fax, 
acesso remoto ou e-mail e obrigatoriamente registrada em serviços de apoio a usuários 
para suporte e resolução de problemas técnicos através de software próprio da 
CONTRATADA (HelpDesk), dirigidas por servidores das secretarias envolvidas com a 
utilização do produto, a técnicos da CONTRATADA.  
m) Realizar todo o processo de Exportação e Importação, fase de Conversão, de dados 
que se fizerem necessários para implantação/migração do produto atualmente utilizado 
pela CONTRATANTE para a nova versão dos sistemas da CONTRATADA, objeto deste 
Edital.  
n) Prestar à CONTRATANTE todas as informações e esclarecimentos necessários ao 
acompanhamento dos trabalhos, sempre que solicitado.  
o) Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas adequadas, em estrita 
observância às normas legais aplicáveis.  
p) Responsabilizar-se integralmente pela qualidade técnica dos trabalhos por ela 
desenvolvidos e respectivos produtos.  
q) Garantir a manutenção dos sistemas, pelo período do contrato.   
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u) Assumir toda a responsabilidade pelos danos que eventualmente venham a ser 
causados por seus empregados ou prepostos no desenvolvimento dos trabalhos.  
 
8.2– São responsabilidades da CONTRATANTE: 
 
a) Efetuar o pagamento de acordo com o previsto no item 3 deste edital; 
b ) Fiscalizar e acompanhar, através da Secretaria de Administração a completa execução 
do objeto deste contrato sob os aspectos quantitativo e qualitativo, detectando falhas e 
exigindo medidas corretivas por parte da contratada;   
c) Notificar à contratada, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção;  
d) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento 
dos termos do contrato;  
e) Comunicar à contratada, toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação do 
serviço. 
 
9. DA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
 
9.1. Entende-se como manutenção a combinação de todas as ações técnicas e 
administrativas, atuadas tanto em hardware quanto em software, destinadas a manter ou 
recolocar os sistemas em seu estado normal aptos à realização das atividades que lhes 
foram destinadas, executando todos os ajustes e reparos necessários nos termos e 
tempos fixados neste contrato. A manutenção desdobra-se em: Manutenção 
preventiva/adaptativa, corretiva e evolutiva.   
 
9.1.1. Entende-se manutenção preventiva/adaptativa aquela destinada a evitar a 
manifestação de situações que impeçam a utilização normal dos sistemas e/ou visando 
adaptações legais para adequar o software a alterações da legislação.  
 
9.1.2. Entende-se manutenção corretiva aquela destinada a solucionar quaisquer 
situações que gerem defeitos oriundos de falhas e/ou erros que impeçam a utilização 
normal dos sistemas.  
 
9.1.3. Entende-se manutenção evolutiva como aquela destinada sugestões de novas 
funcionalidades e/ou melhorar as características já existentes no sistema, sabendo que as 
Solicitações para desenvolvimento, adaptações ou personalizações específicas para o 
Município, exceto aquelas para adaptação legal, serão orçadas e cobradas caso a caso, 
mediante aprovação da Contratante. Deverão ser formalizadas à Contratada, que 
analisará o requerimento e sendo passível de desenvolvimento, será apresentada a 
proposta com os custos relativos.  
 
9.2.  Entende-se o suporte como o auxilio técnico competente para a resolução de 
situações direta ou indiretamente relacionadas ao funcionamento esperado do sistema, 
que impeçam os usuários de exercerem suas atividades laborais cotidianas. As 
solicitações de atendimento deverão ser registradas junto à CONTRATADA, contendo a 
data e hora da solicitação, descrição do problema e uma numeração de controle, 
fornecido pela CONTRATADA. Para cada problema, uma única solicitação deverá ser 
protocolada.  
 



Prefeitura Municipal de Riachinho 
         Administração 2017 / 2020 – Riachinho pra Frente 

                             Av. JK, 455 - Centro – Fones: (38) 3678-1390 / FAX: (38) 3678-1086 – CEP 38.640-000 – Riachinho – MG 
E-mail: administração@riachinho.mg.gov.br 

 

 

9.3.  Deverá ser garantido o atendimento, em língua portuguesa, para pedidos de suporte 
no horário das 08H às 18H, de segunda às sextas-feiras, exceto feriados nacionais. 
 
9.4. Deverão ser usadas, por parte da CONTRATADA, ferramentas que possibilitem a 
monitoração, e correção se necessário, do desempenho, em termos de utilização e 
tempos de resposta para os usuários do sistema, deverão fazer parte do contrato de 
manutenção e suporte.   
 
9.5. Caso seja necessário executar melhoramento e adequação específica para a 
CONTRATANTE, essas serão orçadas e cobradas caso a caso, mediante aprovação da 
Contratante. Deverão ser formalizadas à Contratada, que analisará o requerimento e 
sendo passível de desenvolvimento, será apresentada a proposta com os custos relativos. 
 
10. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS 
 
10.1. O treinamento é a transmissão de conhecimentos, habilidades e competências 
referentes a utilização e operacionalização das atividades laborais do treinando utilizando 
das diversas ferramentas, documentos, máquinas e outros materiais necessários; 
efetuado pela empresa responsável, em ambiente adequado, simulando as situações 
cotidianas de trabalho.  
 
10.2. A carga horária mínima do treinamento será de 04 (quatro) horas, divididas em 
turmas de no máximo 20 (vinte) participantes.  
 
10.3. O treinamento deverá ocorrer em dias úteis, em horário comercial durante o período 
máximo de 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do contrato. 
 
10.4. Os treinamentos presenciais deverão ser ministrados nas instalações da 
CONTRATANTE, em Riachinho-MG ou nas dependências da CONTRATADA, onde 
estarão disponíveis os computadores necessários.  
 
10.5. As ações de treinamento e capacitação devem garantir que os usuários tenham 
plena compreensão do uso da solução.  
 
10.6. A abordagem deverá ser eminentemente prática, de forma a capacitar os 
participantes a empregar os recursos oferecidos pela solução. 
 
10.7. Durante o prazo de vigência do prazo de vigência do contrato, a CONTRATANTE 
poderá solicitar a realização de treinamentos de acordo com a necessidade da 
Administração, mediante pagamento das despesas por parte do Município.  
 
11 – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
11.1. Não será admitida a subcontratação dos serviços objeto deste CONTRATO. 
 
12 – DAS PENALIDADES 
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12.1.Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantido a 
ampla defesa e o contraditório, aplicar ao contratado as seguintes penalidades 
CONTRATADO: 
 
a) ADVERTÊNCIA: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta 
para as quais tenha concorrido, e desde que ao caso não se apliquem as demais 
penalidades; 
b) MULTA: no caso de atraso ou negligência na execução dos serviços, será aplicada 
multa de 2% (dois pôr cento) sobre o valor da parcela mensal pactuada; 
c) Caso a contratada persista descumprindo as obrigações assumidas, será aplicada nova 
multa, correspondente a 2% (dois pôr cento) do valor total contratado e rescindido o 
contrato de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais; 
d) Outras penalidades: em função da natureza da infração, o Município aplicará as demais 
penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93. 
 
13 - FORO 
 
13.1 - Com a renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, fica eleito o FORO 
da Comarca de Riachinho - MG, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes 
deste CONTRATO, cabendo à parte vencida em demanda judicial pagar os honorários de 
advogado da parte vencedora, na base usual de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da 
ação, além das custas processuais, emolumentos e demais cominações. 
 
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente CONTRATO na 
presença das duas testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
 
Riachinho-MG, xx de xxxxxxxxxxxxx de 2020. 

 
    

LIEDSON SILVA MARTINS 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIACHINHO-MG 

 

 XXXXXXXXXXXXX 
CNPJ/MF 

Xxxxxxxxxxxxxx 
CPF/MF 

P/CONTRATADA(O) 

 TESTEMUNHAS: 
________________________________________CPF/MF: 
__________________________ 
 ________________________________________CPF/MF: 
__________________________ 
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ANEXO X 

PREGÃO PRESENCIAL N°028/2020 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

 

 Pelo presente instrumento particular de procuração, a (razão social da 

empresa), com sede (endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº (nº do 

CNPJ), nomeia e constitui seu bastante procurador (a) o(a) Sr. (a) (nome do 

representante) portador (a) da cédula de identidade  (nº RG),  e CPF (nº CPF), a 

quem confere amplos poderes para representar perante o Município de 

Riachinho – MG na Sessão de Pregão Presencial em referência acima, o qual 

está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em 

nome da empresa, formular lances verbais, negociar a redução de preços, 

desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pelaPREGOEIRA  (A), enfim, praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante.  

 

Local e data 

 

___________________________________  

Nome e assinatura do representante legal (carimbo da empresa)  

Reconhecer firma 

 

Obs: - Declaração validada mediante assinatura com firma reconhecida em 

cartório, apresentação de cópia autenticada do ato constitutivo da empresa e 

documento original e com foto que identifique o credenciado. 

- Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração.  


