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PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ
Processo nº 21/2019

O MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 83.102.293/0001-45, através da , torna público
que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL CIRÚRGICO
CAMBORIÚ - EDWIGES BERNARDES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006, e Leis n° 10.520/02, n° 8.666 de 21/06/93 e suas
alterações posteriores.
1 – DO OBJETO
1.1. “SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA PARA AS
UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL CIRÚRGICO CAMBORIÚ - EDWIGES BERNARDES PERTENCENTES A
SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA” de acordo com as condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
Com base na Ata de Registro de Preço (Anexo XII), documento legal de adesão que vincula as obrigações contratuais
futuras, diretamente no destino designado pela todas as despesas de frete inclusas nos preços propostos, mediante
recebimento do Pedido Expresso, emitido por qualquer instituição pertencente á Administração Municipal.
Os produtos/serviços deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as
devidas garantias previstas no edital, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.090/90), sendo que os itens ou serviços considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, serão
devolvidos e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso, até sua regularização de forma integral, cujo prazo de
reposição, a critério do Órgão Requisitante, poderá ser renovado, no prazo, sem prejuízo nas penalidades pelo atraso
inicial.
Entende-se por produto/serviço inadequado, aquele que apresentar:
a) inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata, fora das especificações acima
exigidas no anexo I do edital; e
b) diferença em relação a proposta apresentada na fase licitatória.
Local e horário de expediente para retirada do Edital, esclarecimentos e informações aos licitantes: Secretaria de
Administração, (Setor de Compras), sito a Rua Getúlio Vargas, 77, Centro, Camboriú – Santa Catarina, das 12:00 às
18:00 horas, telefone: (0xx47) 3365 9500.
Não serão admitidas nesta licitação: empresas suspensas ou impedidas de licitar com a Administração, as empresas
que estiverem em regime de falência, bem como os consórcios de empresas (qualquer que seja sua forma de
constituição).
Somente poderão participar desta licitação, firmas nacionais, individualmente cadastradas ou não, com o ramo de
atividade compatível com o objeto do presente edital, não sendo admitido consórcio e subcontratação.
2 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
2.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente
pregão, protocolizando o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data a fixada para abertura das propostas. O
requerimento será encaminhado para Prefeitura Municipal de Camboriú - Departamento de Compras e Licitações,
conforme endereço informado no item 15.25 deste edital, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
2.2 - Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
3 – DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
3.1 – O envelope nº. 01 – PROPOSTA e o envelope nº. 02 – HABILITAÇÃO, deverão ser entregues lacrados, no Setor
de compras, da Secretaria de Administração, localizada na Rua Getúlio Vargas, 77 Centro Camboriú -(SC), contendo
no anverso destes (respectivamente) os seguintes dizeres:
a) ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
ENDEREÇO COMPLETO
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-mail)
PREGÃO N° 9/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ
Rua Getulio Vargas ,77 Centro – Camboriú – SC CEP 88340-00 Tel: (47) 3365-9500

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2

b) ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
ENDEREÇO COMPLETO
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-mail)
PREGÃO N° 9/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ
3.2 – Abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais dar-se-á no dia 26 (vinte e seis) de março de 2019
às 12:30 horas, no mesmo endereço indicado no item.
3.1.2.3 – Não será aceito, em qualquer hipótese, a participação de licitante após horário retardatário, considerado este,
aquele que apresentar os envelopes após o horário estabelecido para a entrega dos mesmos.
4 – DO CREDENCIAMENTO
4.1 – O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos necessários para a
formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame:
4.2 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e atualizado com todas as suas
alterações e/ou consolidação, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; cópia autenticada
4.3 - No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a atividade que autorize a
exploração/comercialização dos produtos ou serviços exigidos no objeto deste edital; cópia autenticada
4.4 - Inscrição no órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercício; cópia autenticada
4.5 - 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 exigir; cópia autenticada
4.6 – Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este apresentar documento que comprove tal
condição.
4.7. – Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por meio de procuração ou
termo de credenciamento, neste último podendo ser utilizado o modelo do ANEXO III.
4.7.1 – As procurações que não possuírem prazo de validade especifico em seu texto, deverão ter prazo de emissão de
no máximo 12 meses.
4.8 – No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a apresentação, ao
Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que possibilite a conferência dos dados com os
documentos informados no documento de credenciamento.
4.9 - No ato da Sessão Pública, o representante da empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e entregará os envelopes contendo os documentos da habilitação
e a proposta, podendo utilizar o modelo do ANEXO VI.
4.10 – Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
4.11 – Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este pregão, o representante legal do
licitante devidamente credenciado.
4.12 – Serão desconsiderados os documentos de credenciamento inseridos nos envelopes de PROPOSTA e/ou
HABILITAÇÃO.
4.13 – Caso a empresa licitante queira beneficiar-se dos direitos previstos na lei 123/2006 (arts. 42 e 43), tratamento
diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - deverão, obrigatoriamente, apresentar
juntamente com o Credenciamento, a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do estado sede da
licitante, comprovando a condição de ME ou EPP. Essa certidão não poderá ter prazo de emissão superior a 180
(cento e oitenta) dias.
4.14 -A inobservância do disposto acima isentará a administração da concessão dos benefícios previstos na lei
referida.
4.15 – NENHUM DOCUMENTO REFERENTE A ESTE CERTAME, RELACIONADO AOS ANEXOS DESTE EDITAL,
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SERÁ ACEITO COM O TIMBRE DO MUNICIPIO DE CAMBORIÚ. CASO A LICITANTE APRESENTE TAL
DOCUMENTO COM O REFERIDO TIMBRE, A MESMA SERÁ DESCREDENCIADA/DESCLASSIFICADA E
INABILITADA.
5 – DA PROPOSTA
5.1 – No envelope lacrado nº 1- PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter a proposta impressa, que será preenchida
EXCLUSIVAMENTE em planilha eletrônica específica, através do site www.camboriu.atende.net, conforme tutorial
fornecido no Anexo X deste Edital, sob pena de desclassificação, além dos seguintes elementos necessários à sua
elaboração:
I – identificação (razão social), endereço e nº. do CNPJ da proponente;
II – descrição geral (ou detalhada) quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações constantes do
presente Edital, marca, o valor unitário e o total geral, em moeda corrente nacional, em algarismos – duas casas
decimais após a vírgula e, de preferência, também por extenso;
III – prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da entrega dos envelopes;
IV – forma de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação de Nota
Fiscal Eletrônica – Nfe (modelo 55), quando referente à aquisição de materiais, ou nota Fiscal (comum) no caso de
prestação de serviços, devidamente certificada pela Secretaria.
V – Indicar número da agência e conta bancária através da qual deverá ser processado o pagamento.
VI – Os preços máximos não poderão ultrapassar os orçados pela municipalidade.
VII - Quando for serviço não é necessário indicação de marca.
VIII – Os serviços deverão ser prestados conforme Temo de Referência (Anexo IX) do Edital
IX – Se no ato da abertura do certame licitatório ao lançar a proposta da empresa licitante aparecer a mensagem senha
invalida a empresa será desclassificada.
X - SE NA PROPOSTA DA EMPRESA LICITANTE NÃO CONSTAR AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS NAS
CLAUSULAS I, II e III DO ITEM 5.1 A MESMA SERÁ DESCLASSIFICADA. A EMPRESA DEVERÁ INFORMAR EM
FOLHA TIMBRADA AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
Observações: Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas inerentes ao contrato, como: encargos, impostos,
etc, necessários à aquisição do objeto.
O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo estar computado, todas as despesas que
5.2 - SE EXISTIR DIVERGÊNCIA ENTRE A PROPOSTA DIGITALIZADA E A IMPRESSA A EMPRESA LICITANTE
SERÁ DESCLASSIFICADA.
5.2.1 – SE A PROPOSTA IMPRESSA ESTIVER COM A SOMA ERRADA A EMPRESA SERÁ DESCLASSIFICADA.
6 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
6.1 – No envelope lacrado nº. 2 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos relacionados para habilitação (item
6), apresentados em 1 (uma) via em cópia autenticada preferencialmente rubricados e paginados (Exemplo: 1/5,
2/5....5/5) em todas as folhas.
6.2 – Quanto às autenticações:
6.2.1 - Os documentos exigidos neste Edital somente poderão ser apresentados no original, ou publicação em órgão de
imprensa oficial ou por qualquer processo de cópias autenticadas por cartório competente, e/ou na forma do que rege
as normas do órgão declarante, ou ainda autenticados por funcionários do Setor de Compras mediante apresentação
do documento original, sob pena de desclassificação.
6.2.2 Visando à racionalização dos trabalhos, se a empresa desejar que os documentos sejam autenticados por
funcionário do Departamento de Compras e Licitações, é importante a realização da autenticação seja feita 20
minutos antes da sessão de recebimento das propostas.
6.2.3 – Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, não será aceito fotocópia dos mesmos, sendo
que sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela Internet ou junto ao órgão emissor.
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6.3 – Prazo de validade dos documentos:
6.3.1 – É imprescindível que os documentos estejam dentro do prazo de validade;
6.3.2 – Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 60
(sessenta) dias contados da sua emissão;
6.3.3 – A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data prevista para o protocolo dos envelopes.
7 – HABILITAÇÃO:
7.1 – REGULARIDADE FISCAL:
7.1.1 Prova de regularidade para com:
7.1.1.1 A Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais conjunta com a Certidão
Quanto à Dívida Ativa da União, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal, unificada com a Certidão
Negativa de Débito com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei,
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – conforme Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014);
7.1.1.2 A Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda
Estadual);
7.1.1.3 A Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda
Municipal) da sede.
7.1.1.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de
Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio
de 1990.
7.1.1.5 – CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.”(NR).
7.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
7.2.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelos distribuidores da sede do juízo da
comarca da pessoa jurídica.
Obs.: apresentar, facultativamente, juntamente com a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial (inciso I),
documento emitido pelo órgão judiciário competente, que relacione os distribuidores que na Comarca de sua Sede tem
atribuição para sua expedição.
7.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.3.1. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica ou Declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que a licitante realizou fornecimento compatível em característica, com o objeto da presente
licitação.
7.3.2 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação do certame licitatório,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação relativo ao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.3.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis (art. 43, §1º da LC Nº 123/2006 alterada pela LC Nº 147/2014), cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração, para a regularização da documentação.
7.3.2.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado a Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
7.3.3 - Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno,
insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), conforme modelo constante no ANEXO IV deste Edital.
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7.3.4 – Declaração de regularidade Fiscal, conforme modelo constante do ANEXO VII deste Edital.
7.3.5 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
conforme modelo constante do ANEXO V deste Edital, assinado por quem de direito;
7.3.6 - Declaração de parentesco que atende o artigo 9 seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93, conforme modelo
constante do ANEXO VIII deste edital.
8 – DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
8.1 - No dia 26 (vinte e seis) de março de 2019, às 12h30min na Sala de Reunião do Departamento de Compras,
conforme já designado neste Edital, na presença dos representantes das licitantes e demais pessoas que queiram
assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos representantes credenciados, em envelopes distintos, devidamente fechados
e rubricados nos fechos, as propostas de preços e a documentação exigida para habilitação das licitantes, registrando
em ata a presença dos participantes.
8.2 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação
da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento.
8.3 - Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam
previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes.
8.4 - Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com o artigo 4º da Lei 10.520/2002.
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
8.4.1 - Caso não haja, no mínimo, 3 (três) propostas de índices nas condições definidas no subitem anterior, o
Pregoeiro classificará e proclamará as melhores propostas subsequentes, até que haja no máximo 3 (três) licitantes
classificadas, quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme disposto no inciso IX do artigo 4º da Lei 10.520/2002.
8.5 - Às licitantes classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de
valores distintos e decrescentes.
8.6 - O Pregoeiro convidará todas as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir
da proposta classificada de maior preço, em ordem decrescente de índice.
8.7 - O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preços para o
fornecimento do objeto da presente licitação, e os respectivos valores ofertados.
8.8 - Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação
denominada de empate.
8.9 - A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
8.10 - Em caso de a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu favor. (Artigo 45, I)
8.11 - Em não ocorrendo a contratação da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na Lei Complementar Nº. 123/2006, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito. (Artigo 45, II )
8.12 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta. (Artigo 45, III)
8.13 - Na hipótese da não-contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame. (Artigo 45, parágrafo 2º)
8.14 - A desistência em apresentar lance verbal, quando feita a convocação pelo Pregoeiro, implicará na
impossibilidade da licitante futuramente efetuar novos lances, excetuando o disposto no item 8.14.
8.15 - Caso não mais se realize lance verbal, será encerrado a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço.
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8.16 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada,
conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.
8.17 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da
licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
8.17.1 - Caso a licitante apresente documentação de habilitação incompleta ou incorreta, exceto as fiscais que poderão
ser modificadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, será declarada inabilitada.
8.18 - Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante vencedora, sendo-lhe
adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação.
8.19 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
8.20 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor, nas situações
previstas nos subitens 8.15 e 8.18.
8.21 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final,
deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes.
8.22 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital
e em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as primeiras.
9 – DA ADJUDICAÇÃO
9.1 – No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atendidas
as exigências de habilitação especificações constantes deste Edital.
9.2 – O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao licitante cuja proposta for considerada vencedora.
9.3 – Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de
interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e posteriormente, submeterá a homologação do
processo ao Prefeito Municipal.
9.4 – No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, será o resultado da
licitação submetido ao Prefeito Municipal.
9.5 – Serão também registrados os fornecedores, na ordem de sua classificação, para fins de convocação
remanescente, na forma do art. 64, §2º da Lei nº 8.666/93.
10- DA CONTRATAÇÃO
10.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do registro de preços, firmadas entre a
Administração e o Detentor de Registro, terão como instrumento de ajuste a Ata de Registro, contudo, caso o Município
queira, estas obrigações poderão ser complementadas mediante contrato, observando-se as condições estabelecidas
neste Edital, seus anexos e na legislação vigente.
10.2 - A Administração poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros instrumentos
equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem
obrigações futuras, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei nº 8.666/93.
10.3 - Na hipótese do fornecedor, primeiro classificado, ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não
retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
exceto o preço que será o de seu último lance ofertado, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº
8.666/93.
10.4 - Observados os critérios e condições estabelecidos no presente Edital, a Administração poderá comprar de mais
de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e
que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração,
observadas as condições do Edital e o preço registrado.
10.5 - Os pedidos de fornecimento/prestação deverão ser formalizados diretamente, segundo as conveniências da
administração direta, autarquias, sociedade de economia mista, fundações, fundos especiais e demais entidades
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controladas diretas ou indiretamente, sob o controle do Departamento de Compras.
10.6 - Os pedidos deverão ser efetuados através de ofício ou memorando protocolizados ou enviados através de “facsímile”, deles constando: data, valor unitário, quantidade, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável da
unidade requisitante, e, ainda, data, hora e identificação de quem os recebeu, juntando-se cópia dos mesmos aos
processos de requisição e de liquidação.
11 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
11.1 - Os licitantes vencedores ficarão obrigados a:
11.1.1 – Executar o fornecimento/serviço nas condições, preços e prazos constantes deste Edital e toda Legislação
pertinente vigente;
11.1.2 - Manterem durante a execução da Ata de Registro de preços todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
11.1.3 – Não transferirem a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente Licitação, sem prévia anuência
da Administração;
11.1.4 – Demais responsabilidades definidas na minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo XI) deste edital.
11.1.5 – Cumprir as determinações clausulas e prazos conforme solicitado no Termo de Referência/Edital/Ata.
12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
12.2 – Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos termos do inciso XVIII, do
art. 4° da Lei n° 10.520, de 17/7/2002, se dirigidos diretamente ao Secretário de Administração, autuados pela empresa
na Seção de Protocolo, no Paço Municipal.
12.3 – Os recursos serão recebidos pelo Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar ou não sua decisão no prazo de 05
(cinco) dias úteis e encaminhá-los devidamente informados à autoridade competente, para apreciação e decisão, no
mesmo prazo.
12.4 – O acolhimento dos recursos importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.5 – Da aplicação das penalidades previstas neste Edital, na Ata e/ou no futuro Contrato caberá recurso no prazo de
05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.
13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Camboriú – SC, sua administração direta, sociedade
de economia mista, fundos especiais e demais órgãos ou entidades controlados diretas ou indiretamente pelo mesmo,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a Licitante e/ou Contratada que:
a – deixar de retirar ou receber o Pedido, bem assim de assinar a Ata de Registro ou o Contrato ou retirar o termo
equivalente decorrentes do registro de preço, no prazo estabelecido neste edital;
b – ensejar o retardamento da execução do objeto do edital;
c – deixar de manter a proposta, injustificadamente;
d – comportar-se de modo inidôneo;
e – fazer declaração falsa;
f – cometer fraude fiscal; e
g – incorrer nas causas de rescisão contratual, prescritas pelo art. 78 e incisos, da Lei nº 8.666/93.
13.2 – Principalmente, pelos motivos que seguem, as licitantes vencedoras estarão sujeitas ás penalidades tratadas na
condição anterior pelo (a):
a – fornecimento do objeto, desconforme com o especificado e aceito;
b – não reposição ou reparação, no prazo estipulado, do fornecimento do objeto recusado;
c – descumprimento dos prazos e condições previstos neste edital, seus anexos e no futuro contrato;
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d – pratica de preços manifestamente superiores ao mercado e não promover sua adequação.
13.3 - O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a previa defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
13.3.1 - pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços;
b) o fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços;
c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços, por um dos motivos
elencados no art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93,
alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994.
13.3.2 - pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
13.4 - O cancelamento da ata de registro de preço e demais sanções administrativas serão precedidos de processo
administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador do sistema (Departamento de Compras do Município), sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
13.5 - No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação das sanções
administrativas e contratuais será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se a sentença
proferida, a partir do 5º (quinto) dia útil, contado da publicação, pelo decurso de prazo.
12.6 - A solicitação do fornecedor ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço, não o desobriga do
fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser
prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no
instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
13.7. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para o objeto, constante do registro
de preços.
13.8 – Além das penalidades citadas, as licitantes vencedoras ficarão sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua inscrição
no Cadastro de Fornecedores deste Município (CRC-PMC) e, no que couber, às demais penalidades referidas no futuro
contrato e nos artigos 81 a 109, da Lei Federal nº 8666/93, de 21.06.93 e demais alterações posteriores.
13.9 – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, as
licitantes ou contratadas ficarão isentas das penalidades mencionadas.
13.10 – As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
Município de Camboriú - SC e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e suas
entidades controladas, poderão ser aplicadas ás licitantes, Detentoras ou contratadas, juntamente com as de multa
prevista no edital e/ou no contrato.
13.11 - Se a licitante convocada recusar-se a assinar o contrato, ou deixar de comparecer no prazo estabelecido para o
mesmo fim, sem justificativa por escrito e aceita pela Administração, será convocada outra licitante, observada a ordem
de classificação, para celebrar o contrato e assim sucessivamente.
13.11.1 – Quaisquer dos inadimplementos previstos no subitem 13.11, imediatamente acima, implicará em multa de
10% (dez por cento) sobre o valor total estimado para o período integral da validade da ata de registro, a ser cobrada
diretamente ou na forma da lei, sem prejuízo nas penalidades aludidas no subitem 13.10, deste Edital.
13.12 - Se as licitantes convocadas para assinar o contrato, não apresentarem situação regular, no ato da assinatura
do contrato ou do recebimento do termo equivalente, igualmente, será aplicada a regra prevista no subitem 13.11 e
13.11.1, deste Edital.
14 – PRAZO E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO
14.1 - O Município de Camboriú, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da adjudicação da vencedora,
salvo eventuais situações adversas, fará sua convocação para assinar a ata de registro de preço.
14.2 - Os fornecedores que tenham seus preços registrados, ao longo da validade do registro, serão convocados a
retirar o pedido ou a firmar as contratações, decorrentes da Ata de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias úteis,
a contar da convocação expedida pelo Município ou da data da publicação no diário oficial do Município, nos termos e
condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem
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prejuízo das sanções previstas neste edital.
14.2.1 - No ato da assinatura da ata, o representante da adjudicada deverá apresentar contrato social ou instrumento
equivalente que comprove sua titularidade ou contrato social com documento de procuração, devidamente reconhecido
em cartório competente, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa.
14.2.2 - Quando da assinatura da ata, do contrato e/ou da retirada do Pedido, caso solicitado, a adjudicada/fornecedora
deverá apresentar novas provas de regularidade fiscal, regularidade com o INSS e FGTS e demais exigida na fase
licitatória, sob pena de rescisão.
14.3. Os materiais deverão ser entregues no prazo estabelecido no edital ou mediante entrega programada, na forma
do futuro contrato.
14.4. O prazo estabelecido para a entrega dos materiais poderá ser prorrogado quando solicitado pela fornecedora e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
14.5. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado da assinatura das atas de registro.
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Jamais será motivo para inabilitação ou desclassificação de Licitante, a falta de alguma condição do edital de
pequena consequência ou de forma inexpressiva e que não prejudique a boa interpretação, aos direitos iguais e aos
princípios básicos legais, previstos no art. 3º da Lei federal nº 8.666/93, de 21.06.93 e demais alterações posteriores. O
desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
15.2 - A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do Licitante, com todos os termos e
condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.
15.3 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a ata de registro ou o Contrato ou retirar ou documento
equivalente, no prazo previsto neste edital ou na ata, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a ás penalidades previstas no Art. 81 da Lei que rege o presente processo licitatório, exceto aquela
convocada nos termos do art. 64, § 2º da mesma lei, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições
propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.
15.3.1 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.
15.4 - O conteúdo do presente Edital, bem como os elementos nele referidos, especificações, Ata de Registro de
Preço, Documentos de Habilitação, Documentos Financeiros, Proposta Comercial, Planilha da proposta, Relação dos
Itens do Objeto do Edital, etc., farão parte integrante do futuro Pedido ou Contrato, independente de transcrição.
15.5 - A participação nesta licitação implica, por parte das licitantes, na aceitação, em caráter irretratável, de todos os
termos do edital.
15.6 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
15.7 - Ultrapassada a fase da habilitação, a licitante somente poderá ser desqualificada por motivos relacionados com a
habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e/ou qualificação econômico-financeira ou em razão de
fatos supervenientes e só conhecidos após o julgamento.
15.8 - É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
15.9 - Quando da assinatura da ata, do contrato ou da retirada do Pedido, bem como do pagamento de qualquer
remuneração do contrato, o Município poderá solicitar nova prova de regularidade fiscal, especialmente as perante o
fisco municipal, INSS e FGTS, sob pena de não recebimento da remuneração, perda da contratação ou até mesmos de
rescisão contratual.
15.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio
de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.
15.11 - Não serão motivos para arguir invalidade ou ilegalidade editalícia, pequenas falhas ou especificações que não
prejudiquem a boa interpretação e aos princípios legais da escolha da melhor proposta, a exemplo da eventual
descrição no objeto, de marcas ou especificações que levem á pressupor tendências, pois, para todos os efeitos, serão
considerados referenciais básicos, podendo, entretanto, serem ofertados qualquer item do objeto do edital, de outros
fabricantes, porém, com especificações técnicas e parâmetros de rendimento e qualidade de níveis iguais ou
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superiores.
15.12 - Nenhuma indenização será devida às licitantes, por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta
relativa ao presente edital.
15.13 - O objeto da futura contratação, poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei
n. 8.666/1993.
15.14 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
15.15 – É recomendada aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste edital, para a entrega dos
envelopes e Sessão Pública do Pregão, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.
15.16 – É fundamental a presença da licitante ou de sua representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e
manifestar intenção de recorrer.
15.17 - À Administração reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as sessões e utilizar este meio como prova.
15.18 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento
e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
15.19 – A proponente é inteiramente responsável pela fidelidade, integralidade e legitimidade das informações
prestadas, bem assim com relação aos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Em assim sendo, a
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas ou até mesmo quanto á
ausência de quaisquer dos documentos exigidos, implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver
apresentado, ou, após a assinatura da Ata de Registro ou do Contrato, podendo acarretar o cancelamento da ata ou a
rescisão contratual, tudo, sem prejuízo nas demais sanções cabíveis, principalmente, quando no intuito de fraude ou
tumulto processual motivado, o que faz caracterizar o dolo.
15.20 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
15.21 – Quando do julgamento da habilitação ou das propostas dos concorrentes, houver ausência de alguma
informação em documento exigido, poderá ser suprida a falta, se os dados existirem em outro documento, adotando-se
o princípio da razoabilidade.
15.22 - Para esta Licitação e/ou futura Ata de Registro ou contratação, define-se como:
PEDIDO: O mesmo que: “Autorização de Fornecimento (AF)”; “Ordem de Execução Serviços (OS)”, Ordem de
Fornecimento ou outro documento contratual equivalente, conforme previsto nos §§ 2º, 3º e 4º, do artigo 62, da Lei nº
8.666/93; que caracterizam instrumento bilateral de ajuste contratual, para fornecimento de bens, serviços ou locações,
constante do objeto do edital, para fornecimento ao longo da validade da ata de registro de preço.
FORNECIMENTO DO OBJETO: Fornecimento dos materiais, serviços ou locação, constante do objeto do edital, da Ata
de Registro ou do contrato, mediante PEDIDO ou documento equivalente.
LICITANTE: Empresa que se propõe a participar da Licitação, mediante manifesto interesse ou aquisição do edital,
como Competidor;
PROPONENTE: Empresa licitante que se propõe a fornecer/prestar o objeto do edital.
CRC (PMC): Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Camboriú.
CONTRATANTE: O ainda que MUNICÍPIO ou Administração Pública que contrata, sob a forma de execução direta ou
indireta.
CONTRATADA: Empresa executora, “FORNECEDORA”, ou “PRESTADORA DE SERVIÇO” da Administração Pública,
por meio de Ata de Registro de Preço, Pedido, Contrato, Nota de Empenho de Despesa ou Pedido.
FISCALIZAÇÃO: Comissão ou pessoa designada para acompanhar o fornecimento do objeto do contrato. Conforme
Termo de Referência (Anexo IX) deste edital
REGISTRO DE PREÇO: Lançamento em Ata de Registro, visando adesão de empresas adjudicadas, para
fornecimento de materiais, serviços e locação de bens no âmbito da Administração Pública Municipal, nos termo do art.
15, da Lei federal nº 8.666/93, de 21.06.93 e demais alterações posteriores.
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ATA DE REGISTRO: Documento padrão de adesão de empresa fornecedora, vencedora do procedimento licitatório
com efeito jurídico de documento de ajuste contratual, cujo objeto constitui expectativa de fornecimento pela
Contratada, que vincula as obrigações bilaterais do futuro contrato, em especial o compromisso da contratada em
fornecer ao longo da validade do registro, os materiais, serviços e locação de bens, no âmbito da Administração
Pública Municipal, nos termo do art. 15, da Lei federal nº 8.666/93, de 21.06.93 e demais alterações posteriores,
regulado pelo Decreto Municipal nº 689/08, sob as penalidades ajustadas em ata, independentemente da assinatura
contratual.
BENEFICIÁRIA OU DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇO: Pessoa física ou jurídica, homologada vencedora de
integrante da ata de registro de preço.
ÓRGÃO REQUISITANTE: Todos os órgãos pertencentes à Administração Municipal, em que a fornecedora vencedora
da licitação torna-se detentora da Ata de Registro de Preço e, consequentemente, apta preferencial, para tornar-se
Contratada exclusiva, perante os órgãos: administração direta, sociedade de economia mista, fundações, fundos
especiais e demais entidades controladas diretas ou indiretamente.
15.23 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos.
15.24 - Os participantes da presente licitação autorizam a filmagem e gravação dos trabalhos desenvolvidos durante a
sessão do Pregão.
15.25 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta,
por escrito, ao Pregoeiro, no Departamento de Compras do Município de Camboriú, na Prefeitura Municipal, situada a
Rua Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro da Cidade de Camboriú até 02 (dois) dias anteriores à data de abertura da licitação,
as quais serão respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de circular
encaminhada a todos os interessados. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (0-XX-47) 3365-9500 –
3365-9554 e e-mail: comprasdecamboriu@gmail.com
15.26 - Cópias do Edital e seus anexos poderão ser obtidas, no horário 12h00min ás 18h00min, de segunda a sextafeira.
15.27 - Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Prefeito Municipal.
15.28 - Fazem parte integrante deste Edital:
- Itens/Objeto da Licitação (Anexo I); - Previsão Orçamentária (Anexo II);
- Modelo de Credenciamento (Anexo III);
- Declaração de que não emprega menor (Anexo IV);
- Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação (Anexo V);
- Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórias (Anexo VI);
- Declaração de Regularidade Fiscal (Anexo VII);
- Declaração de parentesco que atende o artigo 9 seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93 (Anexo VIII);
- Termo de Referência (Anexo IX);
- Tutorial para Preenchimento da Proposta Eletrônica (Anexo X) ;
- Minuta do Contrato (Anexo XI)
- Minuta Contratual da Ata de Registro de Preços (Anexo XII).
Camboriú (SC), 07 de março de 2019.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

ELISAMA DE FREITAS SCHULLE
Secretária de Saúde
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ANEXO I
PREGÃO Nº. 009/2019 - FMS
OBJETO DA LICITAÇÃO
Item Descrição
1
MENSALIDADE DO SISTEMA PARA ATENÇÃO
BÁSICA E ESPECIALIZADA, SAÚDE HOSPITALAR,
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ROTINAS
ADMINISTRATIVAS - CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA
2
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PARA ATENÇÃO
BÁSICA E ESPECIALIZADA, SAÚDE HOSPITALAR,
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ROTINAS
ADMINISTRATIVAS - CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA

Unid
MES

Quant
12

Unit
25.250,00

Total
303.000,00

SER

1

141.750,00

141.750,00

TOTAL

R$444.750,00
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ANEXO II
PREGÃO Nº. 009/2019 - FMS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REDUZIDO

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

DESCRIÇÃO DA DESPESA

COMPL. DO ELEMENTO
3.3.90.40.01

VALOR PREVISTO
444.750,00

TOTAL PREVISTO
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ANEXO III
PREGÃO Nº. 9/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ
MODELO – CREDENCIAMENTO
(FORA DOS ENVELOPES)

Por este instrumento solicitamos o credenciamento da empresa ......................................................................., para
participar da licitação acima referenciada, neste evento representada por (nome/identidade/CPF)
................................................................................................................................. ou procuração anexa, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da outorgante, visando formular
propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de recurso, renunciar ao direito de
interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local/Data

_____________________________________
Carimbo e Assinatura

OBS.: Documentos a serem apresentados:
(1) em caso de firma individual, o registro comercial;
(2) nos demais casos, o ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor);
(3) em se tratando de pessoa física, a apresentação da cédula de identidade.
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ANEXO IV
PREGÃO Nº. 9/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ

DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/93.

_____________________________________,
(nome
da
empresa),
com
sede
na
________________________________ (endereço da empresa), CNPJ ____________________________, por seu
representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso
XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es)
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Em ____ de_______________ de 2019.

______________________________________________________________________
Nome e assinatura do responsável (representante legal) e carimbo da empresa
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ANEXO V
PREGÃO Nº. 9/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ

DECLARAÇÃO

Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro __________, cidade
_______________, estado ________________________, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de
participar de licitação da Administração.
Declara, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua ocorrência, fatos
supervenientes impeditivos de sua habilitação.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Cidade ________, __ de _______ de 2019

Nome e carimbo
Cargo
RG
Licitante
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ANEXO VI
MODELO - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(FORA DOS ENVELOPES)

A
empresa
___________________________________________________________________,
CNPJ
nº
______________________,
com
sede
em
__________________________________
_________________________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado,para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 e para
os fins do PREGÃO Nº 9/2019, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos da habilitação
exigidos no Edital.

______________________, ____ de _________ 2019.

_____________________________________
Assinatura do representante da empresa
(nome e número da identidade)
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ANEXO VII
PREGÃO Nº. 9/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

___________________________________________(nome
da
empresa),
com
sede
na
_______________________________
(endereço
da
empresa),
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
_______________________________, licitante no certame acima destacado, promovido por essa Prefeitura Municipal
de Camboriú, declara, por meio de seu representante legal infra-assinado, R.G. nº _________________________, que
se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e
INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio.

Camboriú (SC), ___ de ______________de 2019.

_____________________________
Assinatura do Representante
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ANEXO VIII
PREGÃO Nº. 9/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

___________________________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº
_______________________________ com sede na _______________________________ (endereço da empresa),
licitante no certame acima destacado, promovido por essa Prefeitura Municipal de Camboriú, declara, que atende o
artigo 9 seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93 e o artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, por intermédio de seu
representante legal que:
Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação;
Não possui proprietário ou sócios ligados por matrimonio ou parentesco, consanguíneo, por afinidade ou por adoção,
até o segundo grau, do Prefeito, vice-prefeito, vereadores e de servidores do Município de Camboriú, bem como que
tais relações não se deram no período de seis meses anteriores a e presente declaração.

Camboriú (SC), ___ de ______________ de 2019.

_____________________________
Assinatura do Representante
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ANEXO IX
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

O presente instrumento tem o objetivo de definir as exigências e especificar o objeto do Pregão para
contratação de empresa especializada em Fornecimento de SOFTWARE PARA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA,
incluindo implantação, treinamento e suporte aos usuários da Rede Municipal de Saúde, englobando as Unidades
Básicas de Saúde, Hospital Cirúrgico Camboriú, Pronto Socorro do Hospital Cirúrgico Camboriú, Atividades
Administrativas e Vigilância em Saúde.

JUSTIFICATIVA
É sabido que atualmente, existem diversos sistemas oficiais que devem ser alimentados e, que embora haja um
movimento no governo federal para centralizar a coleta de dados, este cenário está longe de tornar-se uma realidade.
Não obstante, mesmo que o objetivo federal estivesse próximo de seu ápice, restaria ainda a lacuna de garantir que a
solução desenvolvida pela esfera federal da administração pública possa sanar as particularidades e peculiaridades
regionais, apresentadas, entre outros, nesta municipalidade.
Espera-se, com a contratação de um software de gestão para saúde, minimamente prover ao município uma solução
tecnologicamente atual e homogênea, integrando as informações de saúde em tempo real; organizar o acervo
disponível de informações existentes, numa base de dados integrada e estruturada; criar ponto de fusão digital
baseado nas informações do sistema para ampla socialização do conhecimento, como também realizar ações de
monitoramento e avaliação da gestão; melhorar a execução de atividades de gerenciamento de informações da área da
saúde do município; promover a economia de recursos públicos e a redução de retrabalho, contribuindo para o
aumento da produtividade dos servidores envolvidos; consolidar relatórios de dados entre todas as unidades que
prestam atendimento à população, sejam elas próprias ou terceirizadas, possibilitando um melhor planejamento das
ações; implantar sala de situação gerencial para melhoria da agilidade decisória e tomada de decisão dos gestores da
saúde; desenvolver a prática da análise, avaliando o custo-benefício dos investimentos da saúde e, definitivamente
substituindo o modelo de gestão empírica por uma gestão científica; agilizar o acesso às informações pelos órgãos de
controle e pela sociedade em geral; permitir a mobilidade e rastreabilidade dos dados coletados.

1 - OBJETO
Contratação de empresa especializada em gestão de Saúde para locação de sistemas informatizados para auxílio à
assistência e gestão de serviços de saúde, contemplando a implantação com conversão e migração de dados préexistentes, treinamento, suporte e manutenção, realizando alterações corretivas e evolutivas referentes à legislação ou
sob demanda da contratante, tanto em unidades operacionais e administrativas sob gestão da Secretaria municipal de
Saúde de Camboriú.

2 - DEFINIÇÕES GERAIS
A plataforma informatizada objeto desta licitação deverá ser de propriedade da empresa vencedora do trâmite.
a-

Não poderão ser utilizados pela CONTRATADA módulos com funções semelhantes aos descritos,

mas que sejam ofertados de maneira gratuita por outras fabricantes;
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b-

Não se enquadram nos casos descritos no item a. ferramentas internas aos módulos, bibliotecas,

scripts ou outros elementos menores de software, podendo estes serem utilizados livremente sem
qualquer limitação.
c-

Na hipótese de a rescisão junto à CONTRATADA ocorrer após a implantação da plataforma ou

transcorrido seis meses da data da assinatura do contrato (o que ocorrer antes) e antes da finalização do
contrato, fica a CONTRATADA obrigada a manter o funcionamento da plataforma objeto deste edital até
que a CONTRATANTE seja capaz de realizar a sua substituição, incluindo as fases de licitação, migração
de dados, treinamento e completa implementação da nova plataforma, no prazo máximo de um ano a
partir da solicitação de rescisão da CONTRATADA, dada a característica de essencialidade do serviço de
saúde.
d-

O pagamento no período entre a solicitação de rescisão e a finalização do processo de

implementação da nova plataforma de que trata este item ocorrerá nos mesmos moldes do contrato.
e-

A empresa garantirá que os sistemas permaneçam funcionais (no ar) por pelo menos 96% do tempo

civil a cada mês;
f-

Não haverá limitação do número de licenças oferecidas para uso do sistema, sendo o número de

usuários e computadores que poderão acessar limitado apenas pela estrutura e número de trabalhadores
da CONTRATANTE e dos serviços contratualizados ou conveniados a ela;
g-

Nos 30 (trinta) dias subsequentes à assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá se reunir com a

CONTRATANTE nas dependências desta para definição de plano de trabalho adequado aos prazos
definidos neste edital, incluindo todas as etapas necessárias à adequada implantação dos sistemas;
h-

O Software ofertado deverá estar certificado pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde –

SBIS, em conformidade com os requisitos definidos no Manual para Avaliação de Conformidade de
Sistema de Prontuário Eletrônico para Unidades Básicas de Saúde, elaborado pela Sociedade Brasileira
de Informática em Saúde em parceria com o Ministério da Saúde, disponível no link:
http://www.sbis.org.br/lista-de-sistemas-piubs. Deverá constar o certificado impresso, ao qual a
comprovação da certificação poderá ser visualizada no site: http://www.sbis.org.br/lista-de-sistemas-piubs;
i-

Tal exigência se justifica pela possibilidade de obtenção de recurso financeiro junto ao Ministério da

Saúde no que tange ao PIUBS conforme definições da Portaria GM/MS nº 2.920 de 31 de outubro de
2017 e por conformidade de requisitos de segurança e comunicação com os sistemas ministeriais
voltados à Atenção Básica, ambiente do qual provém o maior volume de dados a serem exportados no
município.
3 - PROVA DE CONCEITO
A prova de conceito tem como objetivo o município certificar-se de que a solução apresentada pela licitante satisfaz às
exigências constantes do termo de referência no que tange às características técnicas, funcionalidades desejadas e
desempenho.
a-

A realização da prova de conceito limitar-se-á somente à licitante classificada provisoriamente em

primeiro lugar na fase de propostas de preços. Apenas se convocará as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja inabilitada pelo não
atendimento aos requisitos aferidos pela Comissão de Avaliação.
b-

A Comissão de Avaliação será composta por representantes da Secretaria de Saúde, sendo no

mínimo dois e no máximo dez, os quais poderão se alternar na avaliação das diferentes funcionalidades.
Tais trabalhadores serão designados pela Secretária Municipal de Saúde;
c-

A Prova de Conceito será realizada 5 dias úteis após a finalização do trâmite, com local e horário a

ser definido no dia da abertura dos envelopes;
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d-

Para a realização da prova, a licitante poderá eleger no máximo três representantes, a fim de que se

mantenha a ordem na sessão;
e-

A demonstração deverá ocorrer de forma dinâmica e respeitados os horários estipulados pela

Comissão de Avaliação para o seu início e término, podendo estender-se por mais de um dia, hipótese
em que o Pregoeiro divulgará a data de continuidade dos trabalhos, podendo ser o dia imediatamente
posterior;
3.1 - A prova de conceito ocorrerá consoante o seguinte rito:
a- Leitura, de forma sequencial, pela licitante, em voz alta, da funcionalidade a ser demonstrada (conforme
definições deste termo de referência), considerado este como roteiro de apresentação;
Demonstração da funcionalidade em questão pela licitada;
b- A demonstração deverá ser na ordem do descritivo, conforme o anexo “Termo de Referência”;
c- Após a demonstração de cada funcionalidade pela licitante e encerrados os questionamentos pelos
membros da Comissão de Avaliação acerca da funcionalidade demonstrada, tais membros decidirão por
maioria simples pela adequação ou não desta funcionalidade, sendo este veredito citado em voz alta para
entendimento da licitante e registrado em relatório;
d- A empresa deverá atender 100% (cem) do Termo de Referência referente a todos os módulos;
e- Caso não atenda 100% (cem) dos itens referente a todos os módulos, será concedido um prazo de 10 (dez)
dias úteis à licitante, sendo que no 11º dia útil será iniciada a última etapa da prova de conceito, nas mesmas
definições anteriores (local, horário e avaliadores), devendo então a plataforma atender a 100% (cem) dos
itens referente a todos os módulos;
f-

Os tópicos que forem julgados pela Comissão como adequados no primeiro momento da prova de

conceito não precisarão ser demonstrados novamente no segundo momento;
g-

O não atendimento dos 100% (cem) definido neste edital ensejará a inabilitação da licitante, situação

que será manifestada no Relatório de conclusão da avaliação técnica e que gerará o chamamento da
segunda colocada;
h-

Toda a estrutura (software, hardware, conectividade e massa de dados) necessária à realização da

prova de conceito é de responsabilidade da licitante, que poderá utilizar o sistema a ser demonstrado
instalado localmente ou em servidores externo;
i-

À licitante será permitido acesso à internet por meio cabeado no local da realização da prova de

conceito ofertada pela Secretaria Municipal de Saúde. A instabilidade do sinal, velocidade aquém do
desejado ou eventual bloqueio de acesso a servidores necessários não poderá ser utilizada como
justificativa para a não demonstração das funcionalidades, sendo a conexão por outro meio de
responsabilidade da licitante;
j-

Em caso de completa impossibilidade de realização da prova de conceito por motivos alheios aos

citados (falta de energia elétrica, por exemplo), a prova de conceito será suspensa e transferida para data
informada pela Comissão de Avaliação no momento caso a situação que impeça a mesma permaneça por
período de 30 minutos ininterruptos ou superior.
k-

Será permitida a participação das demais empresas concorrentes (limitado a um (1) representante por

empresa) nas sessões de demonstração, porém estas não poderão manifestar-se no decurso das
mesmas.
4 – IMPLANTAÇÃO
A CONTRATADA será responsável pela implantação do Software de Gestão em Saúde, objeto deste Termo de
Referência;
a-

A aplicação do Sistema de Software de Gestão em Saúde, objeto deste termo de referência, deverá
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ser implantada em servidores de propriedade da CONTRATADA;
b-

A arquitetura da plataforma permitirá que a mesma funcione a partir de instalação em servidor

centralizado e com possibilidade de cluster de servidores;
c-

A implantação de todos os módulos citados neste edital deverá ser finalizada em até 6 (seis) meses

após a assinatura do contrato (exceto quando explicitado período superior a este no termo de referência),
podendo ser realizada de maneira escalonada definida em acordo entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE e em conformidade com plano de trabalho definido no início da vigência do contrato;
d-

Na data da implantação citada no item acima, todos os pontos avaliados na prova de conceito

deverão estar funcionais.
e-

A CONTRATANTE terá junto à CONTRATADA um banco de horas acumulado de 100 horas anuais

para desenvolvimento de softwares a ser utilizado na plataforma contratada, podendo este banco ser
utilizado de acordo com as necessidades da CONTRATANTE;
f-

Não serão descontados do banco de horas, as mudanças do Sistema que estejam relacionadas a

alterações na legislação, sendo estas de obrigação da CONTRATADA, conforme termos deste edital;
5- CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES
A CONTRATANTE irá fornecer todos os documentos referentes aos modelos de dados e demais documentos das
bases de dados legadas para futura migração para os novos sistemas objeto deste edital;
Os sistemas a serem fornecidos pela CONTRATADA deverão receber os dados dos sistemas a serem substituídos da
CONTRATANTE, exceto nos casos em que a CONTRATANTE optar pela não migração;
A plataforma deverá possuir comunicação com todos os sistemas municipais, estaduais ou federais com os quais a
comunicação seja obrigatória e que possuírem alguma forma de interface, conforme as definições dos próprios
sistemas, utilizando, sempre que possível, mecanismos de consulta e/ou escrita em tempo real e acesso direto (como
serviços do tipo WebService), sendo processos de exportação/importação e carregamento (por bloco de dados)
reservados apenas aos casos em que a comunicação direta não estiver disponível ou quando for mais conveniente
para a CONTRATANTE por proporcionar maior performance sem prejuízo ou oneração na operação (este item deverá
estar implementado na data de implantação do sistema);
Na data de confecção deste edital, os principais sistemas citados no item acima por uso pela CONTRATANTE são:
CNES, SIGTAP, SIA, SIH, Hórus, SIPNI, SISAB;
Os sistemas que não tenham sido citados no item acima não estão excluídos das obrigações referentes à
comunicação/exportação/importação de dados descritas como obrigação da CONTRATADA.
6- CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Constitui obrigação da CONTRATADA proporcionar treinamento a todos os técnicos e profissionais de saúde
vinculados à CONTRATANTE, para que haja uma correta operação e manipulação do Sistema;
a-

A capacitação/treinamento dos técnicos e profissionais de saúde da CONTRATANTE deverá ser

realizado presencialmente e na cidade de Camboriú, em ambiente fornecido pela CONTRATANTE, contanto
que a CONTRATADA utilize equipamento audiovisual próprio (computador, projetor, microfone, alto-falante e
outros que se fizerem necessários para o devido entendimento do público);
b-

Todo fornecimento do material didático a ser utilizado nas capacitações e treinamentos (que poderá

ser disponibilizado completamente em versão digital por meio de documentos em formato não editável, ou em
site específico no formato wiki), serão de responsabilidade da CONTRATADA;
c-

A CONTRATADA terá liberdade para a definição de cronograma de capacitação dos técnicos e

profissionais de saúde desde que o prazo para a implantação da plataforma não seja comprometido, que a
quantidade máxima por turma seja de 35 pessoas e que os treinamentos sejam realizados de segunda a
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sexta-feira e das 8:00 às 17:00, acordando os horários previamente com a CONTRATANTE visando o menor
prejuízo possível dos serviços;
d-

Excepcionalmente para os profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (PA) poderá ser

necessário o treinamento aos finais de semana ou período noturno caso a CONTRATANTE não consiga
compatibilizar as agendas destes profissionais (no máximo 35 profissionais) com os horários de treinamento
padrão citados no item acima.
e-

Os treinamentos poderão ser divididos em módulos de modo que não haja treinamento de

funcionalidades que não sejam utilizados por determinado grupo de trabalhadores da instituição;
f-

A CONTRATADA será responsável pelo treinamento de novos trabalhadores que venham a integrar o

quadro da CONTRATANTE;
g-

A CONTRATADA será responsável pelo treinamento junto aos prestadores de serviço contratados

pela CONTRATANTE que utilizarem o sistema, inclusos de futuros contratos.
7 - SUPORTE TÉCNICO
É obrigação da CONTRATADA a prestação de suporte técnico pós-implantação ao serviço objeto deste Termo de
Referência;
a-

O suporte técnico compreende o esclarecimento de dúvidas e suporte à operação dos sistemas

objetos deste Termo de Referência, bem como a análise, diagnóstico e solução de problemas relacionados a
estes;
b-

O suporte técnico deverá ser acionado por meio de telefone (0800), e-mail ou localmente, a qual

poderá ser componente da plataforma objeto deste edital ou não, a critério da CONTRATADA;
c-

Todas as solicitações de suporte de qualquer natureza, mesmo as oriundas de ligação telefônica,

deverão ser registradas em plataforma web sendo que a CONTRATANTE terá login para acompanhamento do
atendimento a estes. No caso de suporte oriundo de ligação telefônica, o registro por escrito acontecerá pelo
próprio atendente da CONTRATADA;
d-

Qualquer solicitação de alteração na plataforma deverá ser solicitada pela CONTRATANTE via portal

web, conforme especificação acima;
e-

A CONTRATADA deverá encaminhar para análise e execução apenas solicitações de alteração no

sistema encaminhadas pelo fiscal de contrato ou pessoa por este designada;
f-

A composição da equipe de suporte da CONTRATADA deverá ser minimamente composta por

atendentes, analistas de negócios e analistas de manutenção, sendo o fluxo de atendimento efetuado em até
3 (três) níveis;
g-

Deverá ser disponibilizado número telefônico local, 0800 (ligação gratuita) para o segundo e terceiro

nível no caso de o primeiro nível que estiver na estrutura da CONTRATANTE, ou ela própria, precisar acionar
estes níveis adicionais de suporte;
h-

Somente poderão acionar o suporte acima de primeiro nível o fiscal de contrato ou pessoa por este

designada;
i-

A CONTRATADA deverá resolver os erros nos sistemas objetos deste edital nos seguintes prazos,

estando sujeitas às sanções previstas na legislação no descumprimento:
j-

Erros que impedem completamente a utilização da plataforma pelo usuário: 8 horas;

k-

Erros que impedem o acesso a funcionalidades básicas, mas mantendo o uso mínimo da plataforma:

24 horas;
l-

Erros que impedem o acesso a funcionalidades suplementares, mas mantendo o uso mínimo da

plataforma: 48 horas;
m-

Estes prazos poderão ser suprimidos mediante urgência da CONTRATANTE ou estendidos, com
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autorização da CONTRANTANTE e desde que seja comprovada necessidade técnica pela CONTRATADA;
n-

Se comprovada que a falha a qual gerou o erro acima não está relacionada com o objeto deste edital,

a CONTRATADA fica automaticamente excluída da obrigação de cumprimento destes prazos a partir da
ocorrência do erro, sendo os prazos iniciados a partir do momento em que os problemas causadores dos erros
forem corrigidos;
o-

É responsabilidade da CONTRATANTE descrever de forma clara e detalhada a necessidade de

novas rotinas, relatórios e/ou consultas, encaminhando-a formalmente à CONTRATADA;
p-

É responsabilidade da CONTRATADA a implementação de novas rotinas, relatórios e/ou consultas

específicas da CONTRATANTE, desde que não excedam as especificações deste edital ou banco de horas;
q-

Qualquer implementação de procedimentos deverá ser analisada em conjunto com a equipe técnica

da CONTRATANTE;
r-

A CONTRATANTE possibilitará que a CONTRATADA faça uso de comunicação remota com o seu

parque computacional, para que sejam feitas atualizações de programas, transferência de arquivos e outras
atividades relacionadas ao suporte técnico e manutenção, desde que isso não altere as rotinas de segurança
da CONTRATANTE.
8 - COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO E EQUIPE DE MULTIPLICADORES
A CONTRATANTE será responsável pela formação de uma comissão formada por seus profissionais com
conhecimento nas rotinas e nos procedimentos das áreas atendidas pelo sistema, os quais, com a orientação da
equipe da CONTRATADA, terão como atividades principais, as seguintes:
•

Validar o Sistemas proposto pela CONTRATADA;

•

Aprovar novas implementações e adequações específicas do Sistema contemplado no objeto;

•

Definir e/ou validar as tabelas e cadastros básicos do Sistema;

•

Padronizar e uniformizar expedientes e documentos do órgão;

•

Propor sugestões e adequações nas rotinas de trabalho, de uma maneira que atendam melhor as

necessidades da CONTRATANTE;
•

Acompanhar o levantamento de informações;

•

Aprovar os cronogramas de trabalho e agilizar a tomada de decisões;

•

Conduzir as adequações das normas internas;

•

Verificar a adequação dos produtos e serviços entregues pela CONTRATADA aos descritos neste

Termo de Referência.
8 - ATUALIZAÇÕES, MELHORIAS, ALTERAÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS
A CONTRATADA manterá a plataforma (software) adequada a todas as mudanças referentes à legislação, incluindo a
captação, recuperação ou exportação de dados, em legislação federal, estadual ou municipal, em prazo compatível
com aqueles estabelecidos no início de vigência da referida legislação, sem que isso gere custos adicionais à
CONTRATANTE ou seja descontado do banco de horas para desenvolvimento, enquanto durar o contrato;
As melhorias/modificações no sistema poderão ser legais, corretivas ou evolutivas.
As melhorias/modificações evolutivas serão classificadas em específicas ou gerais, conforme sua iniciativa tenha
partido da CONTRATANTE ou da CONTRATADA, respectivamente.
As modificações evolutivas de caráter específico serão objeto de análise por parte da CONTRATADA, que declarará a
sua viabilidade técnica e formalizará orçamento para prévia aprovação por parte da CONTRATANTE, desenvolvendoas e disponibilizando no prazo que indicar, descontando as horas de desenvolvimento necessárias do banco de horas
previsto neste contrato.
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As modificações de natureza legal para atendimento da legislação federal, estadual ou municipal serão introduzidas
nos sistemas durante a vigência do contrato, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, e, caso não haja tempo hábil
para implementá-las até o início das respectivas vigências, a CONTRATADA procurará indicar soluções alternativas
para atender as determinações legais até a atualização dos sistemas.
As atualizações de cunho corretivo, originadas a partir da verificação de erros de processamento, serão fornecidas sem
custo para a CONTRATANTE.
As modificações/melhorias evolutivas ou de natureza legal serão introduzidas nos sistemas originalmente licenciados e
distribuídas toda vez que a CONTRATADA as concluir.
9 - TECNOLOGIA, HOSPEDAGEM E SEGURANÇA
O navegador de acesso ao sistema deve ser gratuito;
A Hospedagem de ser de responsabilidade da empresa CONTRATADA, devendo a mesma disponibilizar cópias dos
dados armazenados no datacenter para o município.
O acesso entre o cliente e servidor deve utilizar conexão criptografada (SSL/HTTPS);
Para garantir a total segurança da navegação dos sistemas, deve-se ter no mínimo o certificado SSL de comunicação
SHA-256 bits e ser obrigatoriamente validado por autoridade certificadora;
O sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) utilizado pela plataforma deverá ser baseado em software
livre, de modo que não haja ilegalidade quanto à licença de uso do SGBD entre a finalização do contrato com a
CONTRATADA e o próximo sistema adotado pela CONTRATANTE;
A construção do sistema deve ser em linguagem nativa para Web e não será permitido a utilização de recurso
tecnológico como: runtimes e plugins para uso da aplicação, tendo como exceção, quando houver necessidade de
software intermediário para acesso a outros dispositivos como leitor biométrico, impressoras, leitor de e-CPF/e-CNPJ,
por motivos de segurança de aplicações web;
Não deve possuir interfaces que operem através de serviços de terminal, emuladores de terminal, interfaces clienteservidor ou qualquer outra interface que não seja exclusivamente web;
Todo aplicativo móvel deve rodar em tablet na tecnologia ANDROID e ser responsável;
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
SISTEMAS DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
CRITÉRIOS DE SEGURANÇA DE ACESSO:
Controle de acesso às funções do sistema de acordo com o perfil de uso do usuário.
Registro de todos os acessos e alteração de dados, permitindo identificar o usuário que realizou a alteração, data e
horário da alteração.
Disponibilizar consulta dentro do sistema para que o usuário administrador possa visualizar quando cada usuário
realizou login e logout do sistema.
Disponibilizar consulta dentro do sistema para que o usuário administrador possa visualizar quando cada atendimento
foi iniciado e finalizado.
Permitir bloqueio de usuários, evitando que o mesmo possa acessar o sistema.
Permitir definição de periodicidade para troca de senha.
Obrigar a redefinição de senha nos casos em que o administrador altera a senha do usuário.
Possuir rotina para inativação automática do usuário caso o mesmo fique mais de um determinado período sem
acessar o sistema. O período deve ser parametrizável pelo administrador do sistema.
CADASTROS ESTRUTURANTES:
Disponibilizar rotina de importação da tabela SIGTAP.
Disponibilizar rotina de integração com sistema CNES do Ministério da Saúde, importando os dados dos Profissionais,
Estabelecimentos, Equipes e Serviços através do arquivo XML.
Disponibilizar consulta da tabela CID10.
Disponibilizar cadastro de compatibilidade entre CBO e Ficha e-SUS.
Disponibilizar o registro, Captura e autenticação biométrica de usuários nas unidades, ESF, CAPS, UPA´s.
Disponibilizar compatibilidade com ambiente multiusuário, permitindo a realização de tarefas concorrentes
CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS E PROFISSIONAIS:
Disponibilizar cadastro de estabelecimentos compatível com o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde,
registrando minimamente: Código CNES, CPF/CNPJ, Nome do Estabelecimento, Nome Fantasia, Mantenedora,
Atividade Desempenhada (de acordo com tabela CNES), Serviço/Classificação.
Disponibilizar integração com o sistema CNES do Ministério da Saúde, permitindo atualizar o sistema municipal assim
que for realizado um cadastro ou edição de Profissional/Estabelecimento/Equipe no sistema CNES do Município.
Permitir mais de uma Lotação por profissional.
Disponibilizar controle de acesso ao estabelecimento por dia da semana e horário
Disponibilizar cadastro de Estabelecimentos que não fazem parte da rede municipal (estabelecimentos
externos/prestadores de serviços)
Disponibilizar cadastro de Equipes compatível com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
Permitir definir o estabelecimento principal do profissional, para os casos em que o profissional atende em vários
estabelecimentos, mas precisa que a produção seja direcionada para um estabelecimento específico.
CADASTRO DO CIDADÃO:
Disponibilizar cadastro de cidadão com informações compatíveis com o Cartão Nacional de Saúde e Ficha de Cadastro
Individual do sistema e-SUS AB, validando todas as informações obrigatórias para integração com o sistema e-SUS
AB.
Disponibilizar cadastro reduzido do cidadão, sem a obrigatoriedade de preencher todas as informações para o e-SUS
AB. A liberação de acesso a esse cadastro deve ser definida para operadores do sistema específicos
Validar para que o mesmo CPF, RG e CNS não sejam informados em mais de um cadastro ativo.
Disponibilizar configuração para definir se será obrigatório ou não a informação de um número de telefone no cadastro
do cidadão.
Disponibilizar funcionalidade para inserir foto no cadastro do cidadão, via webcam ou arquivo digital. A foto deve ser
exibida no Prontuário do Cidadão e nas telas de cadastro do Cidadão e Dispensação de Medicamentos.
Disponibilizar consulta de CEP a partir do nome do Logradouro.
Disponibilizar integração com WebService do CADWEB, permitindo pesquisa na base de dados nacional do CADWEB
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e importação do cadastro para o sistema.
Disponibilizar ferramenta de unificação de cadastros duplicados, unificando também os históricos de atendimentos.
Disponibilizar rotina de exclusão de solicitações de agendamento pendentes dos cidadãos que tiveram o seu cadastro
excluído.
Disponibilizar digitação do Termo de Recuso do cadastro da Ficha de Cadastro Individual do e-SUS AB.
Disponibilizar Relatório de Cidadãos sem preenchimento do Cartão Nacional de Saúde, permitindo agrupar as
informações por Área ou Micro área.
Disponibilizar acesso para que os municípios referenciadores possam cadastrar seus cidadãos encaminhados ao
serviço referenciado no município. O município referenciador só deverá ter acesso ao cadastro dos cidadãos
residentes.
Disponibilizar relatório de cidadãos moradores de um determinado bairro ou rua que não possuem vínculo com
domicílio/família
Disponibilizar relatório de cidadãos cadastrados sem RG e CPF
PROCESSOS DA ATENÇÃO BÁSICA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
Disponibilizar Cadastro Individual de acordo com os padrões do sistema e-SUS AB, permitindo registrar também
contatos para casos de Urgência, Local de Trabalho e Observações em geral.
Disponibilizar Cadastro Domiciliar de acordo com os padrões do sistema e-SUS AB, permitindo registrar se o domicílio
está situado em local de risco de proliferação de mosquitos.
Disponibilizar dentro do cadastro domiciliar, atalho para o cadastro de Cidadão, permitindo vincular um cidadão ao
domicílio e cadastrar um novo cidadão sem a necessidade de sair da tela de cadastro domiciliar.
Disponibilizar registro de Visita Domiciliar de acordo com os padrões do sistema e-SUS AB, permitindo descrever em
campo livre as orientações e condutas da Visita Domiciliar.
Disponibilizar ferramenta para o planejamento das visitas do Agente Comunitário, permitindo que o profissional
programe quais famílias deverá visitar dentro de um determinado período.
Impressão do Planejamento da Visita Domiciliar exibindo o nome do responsável de cada família e os cidadãos que
possuem alguma condição de saúde que exija acompanhamento (Por exemplo: Hipertensão Arterial, Diabetes,
Gestação, outros).
Permitir registrar visitas fora da área de abrangência da Equipe ESF.
Permitir que o Agente Comunitário registre visitas em outras micro áreas.
Disponibilizar termo de recusa de cadastro domiciliar.
Disponibilizar termo de recusa de cadastro individual.
Disponibilizar relatório de Condições de Moradia com base no cadastro domiciliar, permitindo combinar diferentes
condições de moradia. O relatório gerado deverá exibir os domicílios que atendem às condições selecionadas,
identificando o responsável e o telefone de contato. Deve apresentar minimamente os filtros de condição de moradia
por: Situação, Localização, Tipo de Domicílio, Abastecimento de Água, Forma de Escoamento do Banheiro, Origem da
água para consumo, Existência de Energia Elétrica, Destino do Lixo, Risco de Proliferação de Mosquitos.
Disponibilizar relatório de Cidadãos cadastrados em uma área/micro área que possuem determinada característica,
podendo combinar mais de um critério na pesquisa. Deve possuir minimamente os seguintes critérios: Condição de
Saúde/Doença, Idade, Faixa Etária, Sexo, Diagnóstico IMC. Deve ser possível selecionar mais de uma Doença como
critério de pesquisa.
Disponibilizar relatório com as movimentações cadastrais que aconteceram nas famílias de determinada Área/Micro
área, exibindo os domicílios/famílias que foram cadastrados e Cidadãos que foram movimentados dentro de um
período.
Disponibilizar relatório com o total de cidadãos que apresentam determinada Condição de Saúde/Doença. A totalização
deve ser exibida por faixa etária e total geral, permitindo contabilizar por Município, Área e Micro área.
Disponibilizar relatório detalhado das Visitas Domiciliares, exibindo o Cidadão que foi visitado, data, turno, motivo, e
desfecho da visita. Caso o Agente Comunitário tenha registrado alguma orientação e conduta durante a visita
domiciliar, a orientação deverá ser exibida no relatório.
Disponibilizar relatório resumido das Visitas Domiciliares, permitindo exibição por Área ou Micro área, exibindo o total
de Famílias e o total de Cidadãos visitados pelo Agente Comunitário.
Disponibilizar relatório para acompanhar o percentual de cobertura das visitas domiciliares do Agente Comunitário,
demonstrando no mesmo relatório o total de famílias sob responsabilidade do Agente Comunitário, percentual de
famílias visitadas no período, total de famílias visitadas no período e total de cidadãos visitados no período.
Disponibilizar relatório de famílias cadastradas, demonstrando a identificação do domicílio (endereço, área, micro área,
número da família) e a relação dos respectivos moradores vinculados ao domicílio.
AGENTE COMUNITÁRIO - REGISTRO DO TRABALHO VIA DISPOSITIVO MÓVEL:
Disponibilizar aplicativo para Tablet, compatível com Android e IOS, com as seguintes funcionalidades:
O acesso às funcionalidades do aplicativo deve ser autorizado apenas mediante informação dos mesmos dados de
acesso utilizado pelo Agente Comunitário para acessar a plataforma Web. (Deve utilizar o mesmo login senha da
plataforma web)
Cadastro de cidadão, seguindo o mesmo padrão de informações do cadastro de cidadão da plataforma web.
Cadastro de Domicílios, seguindo o mesmo padrão de informações do cadastro de domicílios da plataforma web.
Registro de Visita Domiciliar, com todas as informações de envio obrigatório para o sistema e-SUS AB.
Permitir que o Agente Comunitário responsável pelo Tablet possa acessar apenas o cadastro das famílias residentes
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em sua micro área de responsabilidade.
No registro da visita domiciliar, notificar o Agente Comunitário identificando os componentes da família com vacina em
atraso.
Permitir que durante a visita domiciliar, o Agente Comunitário digite os dados da carteira de vacinação do cidadão,
anexando foto da carteira de vacinação capturada pelo próprio dispositivo, para posterior conferência do profissional
responsável pela vacina. A inclusão das informações no histórico do cidadão deve acontecer apenas após a
confirmação do responsável.
Permitir que o Agente Comunitário realize no momento da visita domiciliar, pesquisas previamente cadastradas pelo
administrador do sistema.
Permitir enviar para a plataforma web, através de conexão sem fio, todas as informações registradas no aplicativo,
inclusive as respostas das pesquisas estratégicas. O envio dos dados para o sistema e-SUS AB deverá ser feito pela
plataforma web, após a consolidação das informações.
RECEPÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA:
Disponibilizar ambiente de recepção com as seguintes funcionalidades básicas:
- Entrada do cidadão por demanda espontânea;
- Agendamento do cidadão;
- Edição de cadastro do cidadão;
- Abertura de cadastro do cidadão;
- Visualização rápida das seguintes informações do cidadão: Endereço, CNS, CPF, Área, micro área, nome do Agente
Comunitário Responsável, componentes do núcleo familiar, Agendamentos futuros e histórico dos últimos
atendimentos;
- Cadastro de receita para posterior confirmação pelo médico (a liberação dessa funcionalidade deve ser
parametrizável por usuário);
- Confirmação de chegada dos cidadãos agendados.
Disponibilizar tela para consulta dos cidadãos agendados em determinado período, permitindo na mesma tela cancelar
o agendamento (mediante informação do motivo do cancelamento) e também remanejar o agendamento do cidadão.
Disponibilizar tela para visualização do total de vagas disponíveis e total de vagas ocupadas em todas as agendas
liberadas para o Estabelecimento, permitindo filtrar por pelo menos as seguintes informações: Profissional da agenda,
Data inicial e final, e Unidade da Agenda.
Disponibilizar tela para visualização dos cidadãos atendidos no dia.
Disponibilizar tela para autorização de exames, com controle conforme cota física e financeira da unidade, permitindo
realizar o agendamento do exame durante o mesmo processo de autorização.
SALA DE ESPERA VIRTUAL - ATENÇÃO BÁSICA:
Disponibilizar lista de cidadãos recepcionados que estão aguardando por atendimento. A lista de cidadãos deve possuir
as seguintes informações (as colunas devem ser parametrizáveis de acordo com o estabelecimento):
- Nome do cidadão;
- Data e Hora de chegada;
- Idade do cidadão;
- Horário do agendamento (no caso do cidadão estar agendado);
- Classificação de Risco e Vulnerabilidade;
- Tempo de Espera;
- Profissional do atendimento;
- Tipo de Atendimento que será realizado, com diferenciação por cor;
- Situação do Atendimento.
Organizar a lista de atendimentos conforme classificação de risco/vulnerabilidade.
Permitir que o profissional visualize seus atendimentos concluídos nas últimas 24 horas.
Permitir que o profissional reabra um atendimento concluído dentre de um período específico (o tempo para permissão
de reabertura deve ser parametrizável).
Permitir chamar o cidadão no painel de chamados eletrônico.
Permitir cancelar um atendimento.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - ATENÇÃO BÁSICA:
Permitir visualizar os seguintes históricos do cidadão
- Procedimentos realizados;
- Profissional que realizou o atendimento;
- Estabelecimento onde o atendimento foi realizado;
- Exames solicitados;
- Laudos gerados (BPA-I, TFD, APAC);
- Documentos emitidos ao cidadão (Atestados, declarações, outros);
- Encaminhamentos para especialidades;
- Registro das evoluções;
- Série histórica das avaliações de hipertensão arterial, glicemia e IMC (visíveis em formato de tabela e gráfico);
- Prescrições de medicamentos;
- Documentos anexados ao prontuário;
- Histórico de Vacinação do cidadão;
- Componentes do Núcleo Familiar, com seus respectivos históricos de atendimento;
Rua Getulio Vargas ,77 Centro – Camboriú – SC CEP 88340-00 Tel: (47) 3365-9500

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

30

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- Ausência nas consultas agendadas.
Registro do acolhimento e sinais vitais, permitindo registrar no mínimo as seguintes informações:
- Peso;
- Altura;
- Perímetro Cefálico;
- Pressão Arterial;
- Frequência Cardíaca;
- Temperatura;
- Glicemia Capilar;
- Saturação do Oxigênio;
- Classificação de Risco/Vulnerabilidade;
- CIAP2;
- Motivo da consulta.
Registro de Antecedentes de Saúde, com no mínimo as seguintes informações:
- CID10 ou CIAP2 para identificação da doença/condição;
- Data de início da doença/condição;
- Situação da doença/condição (Ativo, Latente ou Resolvido);
- Substâncias causadoras de alergias e reações adversas;
- Descritivo da manifestação da alergia/reação adversa;
- Grau de criticidade da manifestação;
- Data da ocorrência.
Permitir o encaminhamento do cidadão para um próximo atendimento via prontuário eletrônico, sem a necessidade de
o mesmo ter que passar novamente pela recepção.
Permitir registrar a evasão do cidadão, finalizando o atendimento.
Exibição da Folha de Rosto do prontuário, com no mínimo as seguintes informações:
- Dados coletados durante o acolhimento/escuta inicial;
- Motivo da Consulta;
- Lembretes sobre o cidadão;
- Últimos Atendimentos realizados;
- Medicamos de uso contínuo, com data da última receita emitida.
Antecedentes de Saúde do cidadão, com no mínimo as seguintes informações:
- Dados do Pré Natal e Nascimento;
- Índice Apagar;
- Cirurgias e Internações;
- Antecedentes familiares.
Registro do atendimento no padrão SOAP, contendo minimamente as seguintes informações:
SUBJETIVO
- Descritivo do motivo da consulta;
OBJETIVO
- Dados antropométricos;
- Registro de sinais vitais;
- Informação de exames solicitados e resultados de exames.
AVALIAÇÃO
- Descritivo da avaliação
- Condições de saúde identificadas, com base no CID e CIAP2.
PLANO
- Descritivo no plano de tratamento;
- Geração de documentos com base em modelos previamente cadastrados;
- Solicitação de Exames;
- Cadastro de Lembretes;
- Encaminhamento para especialidades médicas;
- Prescrição de medicamentos.
Emissão de Laudo de Solicitação de TFD
Emissão de Laudo de Solicitação de Mamografia, conforme padrão SISCAN
Emissão de Laudo de Solicitação de Exame Citopatológico do colo do útero, conforme padrão SISCAN
Emissão de Laudo de BPA-I
- Se o procedimento SIGTAP solicitado exigir CID, deverá ser obrigatório selecionar um CID compatível com o
procedimento SIGTAP.
Emissão de Laudo de Autorização de Internação Hospitalar (AIH)
Emissão de laudo de APAC.
Emissão de Laudo de Solicitação de Teledermatoscopia, conforme padrão da telemedicina.
Emissão de Laudo de Solicitação de Eletrocardiograma, conforme padrão da telemedicina.
Geração de Encaminhamento para Especialidades
- Permitir a informação do CID vinculado ao encaminhamento;
- Permitir a identificação de paciente acamado, com as opções SIM e NÃO;
- Permitir definir quais CBOs poderão realizar encaminhamento para determinadas especialidades.
- Permitir definir urgência do encaminhamento.
Geração de Requisições de Exame de acordo com formulários específicos do LACEN:
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- Hepatite
- Tuberculose
- Anti-HCV
- Imunologia
- Contagem de Linfócitos
- Detecção do DNA Pró-Viral do HIV
- HIV
Exibição da Curva de Crescimento, de acordo com o padrão OMS de 0 a 5 anos e de 5 a 19 anos, com os seguintes
gráficos:
- Peso por Idade;
- Peso por Comprimento;
- IMC por Idade;
- Peso por Estatura;
- Comprimento/Estatura por Idade;
- Perímetro cefálico por idade.
Permitir o registro de Doenças Diarreicas Aguda, solicitando no mínimo as seguintes informações:
- Data de início dos Sintomas;
- Resultado de Exame;
- Plano de tratamento, permitindo selecionar entre A, B e C.
Disponibilizar o preenchimento da Ficha de Marcadores de Consumo alimentar, conforme regras de idade do sistema
e-SUS AB.
Disponibilizar preenchimento de formulário para cidadãos que participam dos grupos de controle de Tabagismo,
contendo no mínimo a avaliação do teste de Fagerström, indicando automaticamente o grau de dependência após
preenchimento do teste.
Disponibilizar consulta dos dados básicos das fichas CDS E-SUS vinculadas ao cidadão, exibindo no mínimo data e
local do atendimento/procedimento realizado.
Disponibilizar formulário para orientação de conduta para pacientes com dor crônica em coluna, de acordo com os
critérios de Índice de Incapacidade.
Disponibilizar campo para identificação do profissional auxiliar dos atendimentos compartilhados.
Disponibilizar área específica para registro do Pré-Natal com no mínimo as seguintes informações:
- Gestação Atual, Histórico Obstétrico e Exames;
- Histórico os atendimentos de Pré-Natal da cidadã;
- Calculo da Data Provável do Parto (DPP);
- Calculo da Idade Gestacional;
EMISSÃO DE RECEITUÁRIO, COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES:
Dispor de cópias de receitas pré cadastradas de medicamentos de uso contínuo;
Histórico de todas as prescrições do cidadão, com a possibilidade de realizar uma nova prescrição com base no
histórico;
Permitir visualizar o estoque da própria unidade e de outras unidades do município, no momento da prescrição;
Preenchimento automático do descritivo da posologia, de acordo com as informações selecionadas pelo profissional;
Cálculo automático da quantidade prescrita, de acordo com os dados da posologia;
Definição automática do tipo de receita, de acordo com o medicamento selecionado (Controle Especial, Básica, Azul
(B), Amarela);
Selecionar modelos de orientações previamente cadastrados, a serem impressos junto com o receituário.
Exigir preenchimento de formulário de justificativa para aquisição de medicamentos não padronizados. A impressão do
formulário de aquisição deve ser gerada juntamente com os demais receituários.
Separar automaticamente a impressão dos receituários, de acordo com o tipo de receita do medicamento.
Validação na emissão dos Exames, no caso de possuir algum pendente do mesmo exame solicitado.
Imprimir no receituário código de barras para identificação da receita.
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EXAMES INTEGRADA AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, COM AS
SEGUINTES FUNCIONALIDADES:
Permitir adicionar os exames com base em pacotes previamente cadastrados;
Permitir definir a prioridade do exame solicitado;
Validação de prazo mínimo de dias entre as solicitações de um mesmo exame, podendo impedir a solicitação ou exigir
uma justificativa para a solicitação que anteceda ao prazo definido para o exame.
Permitir a autorização do exame vinculada ao processo de solicitação do exame, com visualização da cota do
estabelecimento, saldo atual e valor do exame solicitado.
Permitir o bloqueio da impressão de requisição de exames que não foram autorizados.
Realizar a separação automático dos exames em guias distintas, caso os exames precisem ser realizados em
estabelecimentos diferentes, de acordo com os exames credenciados em cada estabelecimento prestador de serviços.
PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO:
Permitir registrar anamnese inicial na criação de um plano de tratamento, com no mínimo as seguintes informações:
- Alergia a anestesia;
- Medicação em uso;
- Reações adversas a algum medicamento;
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- Identificação de situação gestante;
- Identificação de PNE (Portador de Necessidades Especiais);
- Início do tratamento.
- Geração da impressão dos dados coletados na anamnese.
Permitir criação de plano de tratamento, com identificação visual dos elementos dentários que serão tratados, com no
mínimo as seguintes características:
- Visualização de dentição decídua e permanente, com possibilidade de identificar na própria imagem a situação de
cada dente (no mínimo as seguintes situações: Ausente, Fraturado, Cariado, Placa, Lesão de Mancha Branca) e em
qual face será aplicado o tratamento.
- Planejamento do tratamento por Sextante e Arcada.
- Identificação de utilização de prótese.
- Impressão dos dados do tratamento planejado, com no mínimo as seguintes informações: Data de início do
tratamento, Identificação do cidadão, Identificação dos dentes que serão tratados, especificando face e situação.
Permitir registro das ações executadas diretamente no odontograma dinâmico, com base no plano de tratamento
criado. Permitir adicionar procedimentos SIGTAP para cada dente tratado, juntamente com o registro da evolução.
Permitir o cancelamento de tratamentos planejados.
Permitir a identificação de atendimentos de Urgência e de manutenção, conforme regras do sistema e-SUS AB.
Disponibilizar histórico de tratamentos odontológicos com no mínimo as seguintes informações: Data do Atendimento,
Profissional Responsável pelo Atendimento, Dente tratado, com detalhamento do procedimento SIGTAP realizado e
evolução do atendimento. Indicativo se o atendimento foi de urgência ou não.
Disponibilizar encaminhamento específico para Centros de Especialidades Odontológicas, com no mínimo as seguintes
informações:
- Especialidade para onde o cidadão será encaminhado,
- Hipótese diagnóstica;
- Descrição de exame clínico;
- Descrição do histórico da patologia/problema/condição;
- Definição de urgência, com obrigatoriedade de preenchimento da justificativa para urgência.
Permitir emissão de receituários, documentos e solicitações de exame com a mesma lógica do prontuário da Atenção
Básica.
RELATÓRIOS PARA ATENÇÃO BÁSICA:
Relatório para controle dos atendimentos diários, contendo no mínimo: Identificação do profissional responsável pelos
atendimentos, Identificação dos cidadãos atendidos com data e hora do atendimento, Idade e CNS do cidadão, CID do
atendimento.
Relatório de cidadão com atraso na consulta de cuidado programado, contendo no mínimo: Identificação do cidadão,
data do último atendimento, quantidade de dias de atraso.
Relatório de atendimentos que tiveram participação de profissional auxiliar, contendo no mínimo as seguintes
informações: Identificação do profissional responsável e seu CBO, identificação do profissional auxiliar e seu CBO,
identificação do cidadão atendido, data do atendimento.
Relatório que demonstre as gestantes com atendimento odontológico registrado dentro de um determinado período,
com no mínimo as seguintes informações: Local do atendimento, Profissional Responsável, Data e Hora do
Atendimento, Nome da cidadã, Procedimentos executados.
Relatório de gestantes em acompanhamento pré-natal contendo no mínimo as seguintes informações: Nome da
gestante, idade, data da última consulta, DUM, grau de risco do pré-natal, idade gestacional, data provável do parto e
IMC.
Relatório dos casos de diarreia, contendo no mínimo as seguintes informações: Identificação do Cidadão, data do
atendimento, CID, data de início dos sintomas e plano de tratamento.
Relatório para acompanhamento dos exames citopatológicos de colo do útero, contendo no mínimo as seguintes
informações: Identificação do cidadão, data do último preventivo realizado, profissional responsável, local do
atendimento, resultado do exame e data de entrega do resultado.
Relatório de cidadãos que fazem uso contínuo de medicamento, contendo no mínimo as seguintes informações:
Identificação do cidadão, medicamento prescrito, quantidade prescrita, data da última dispensação e data da emissão
da última receita.
Relatório com o total de fichas CDS e-SUS AB criadas em determinado período, demonstrando no mínimo o total das
seguintes fichas:
- Atendimento Individual
- Procedimentos
- Atendimento Domiciliar
- Atendimento Odontológico
- Marcadores de Consumo Alimentar
- Visita Domiciliar
- Atividade Coletiva
- Síndrome Neurológica por Zika/Microcefalia
- Cadastro Individual
- Cadastro Domiciliar/Territorial
Relatório com a relação de idosos, podendo filtrar por Área e Micro área, contendo no mínimo as seguintes
informações: Nome do cidadão, idade, doenças, data do último atendimento e data da última visita do Agente
Comunitário de Saúde.
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Relatório com a relação de Crianças, podendo filtrar por área e Micro área, contendo no mínimo as seguintes
informações: Nome da criança, Idade, data e hora da última consulta, se teve consulta na primeira semana de vida (sim
ou não), data da última visita domiciliar, vacinação em dia (sim ou não), peso, altura e perímetro cefálico.
Relatório de Risco Cardiovascular, permitindo filtrar por Área e Micro área, contendo no mínimo as seguintes
informações: Nome do cidadão, idade, IMC, Portador de Doença Cardíaca (sim/não), Diabético (sim/não), Hipertenso
(sim/não), Teve Infarto (sim/não), fumante (sim/não), Data do último atendimento e data da última visita domiciliar do
Agente Comunitário de Saúde
Relatório de monitoramento das atividades em grupo, contendo no mínimo as seguintes informações: Total de
Reuniões realizadas, por Tipo de Reunião; Total de atividades em grupo por Tipo de Atividade; Total de temas
abordados nas atividades, por Tema da Atividade; Total de práticas em saúde realizadas nas atividades, por Tipo de
Prática.
Resumo do Cadastro Individual, podendo filtrar por área e micro área, contendo no mínimo as seguintes informações:
Total de cidadãos cadastrados, total por faixa etária, total por sexo, total por raça/cor, total por relação de parentesco
com o responsável, total por ocupação, total por condição de saúde, total por orientação sexual, total por identidade de
gênero.
Relatório de procedimentos executados por EQUIPE, para atender aos estabelecimentos que possuem mais de uma
equipe vinculada, contendo no mínimo as seguintes informações: Identificação da Equipe, Procedimentos executado e
quantidade do procedimento.
Tela demonstrando no mapa do munício o local onde cada visita domiciliar foi registrada através do aplicativo mobile
para o Agente Comunitário, contendo no mínimo as seguintes informações: Local da visita indicado no mapa, agente
comunitário responsável pela visita, data e hora da visita e identificação da família visitada.
ATIVIDADES EM GRUPO:
Permitir o cadastro de grupos de cidadãos. Esses grupos de cidadãos poderão ser adicionados de uma só vez dentro
de uma Atividade em Grupo, como participantes da atividade.
Permitir o cadastro de Atividades em Grupo de acordo com os critérios da Ficha de Atividade Coletiva do sistema eSUS AB.
Permitir o registro de Ata da atividade em grupo. A ata deverá ser impressa juntamente com o planejamento da
atividade.
Permitir registrar evolução nos cidadãos participantes da atividade em grupo. O registro dessa evolução deverá ser
exibido dentro do prontuário eletrônico do cidadão.
Permitir clonar atividades para determinados períodos, com definição de dia da semana e periodicidade no mínimo a
cada 1, 2, 3 ou 4 semanas.
Permitir a geração de relatório de atividades realizadas e que foi inserido código INEP, para controle do Programa
Saúde na Escola.
FERRAMENTAS DE APOIO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E ATENDIMENTO:
Permitir configuração das opções exibidas no prontuário de acordo com o CBO do profissional que está realizando o
atendimento, podendo configurar no mínimo: Solicitação de Exames, Evolução, Histórico Clínico, Avaliação,
Receituário, Encaminhamento, Documentos, Odontograma, Laudo de TFD, Laudo de APAC, Laudo de AIH, Laudo de
BPA-I, Curva de Crescimento, SOAP.
Disponibilizar cadastro de Modelo de Documentos, com preenchimento automático com pelo menos com as seguintes
variáveis:
- Nome do Cidadão
- CPF do Cidadão
- Idade do Cidadão
- Nome do Profissional do atendimento, com identificação do CBO e registro do Conselho de Classe
- Data e Hora do Atendimento.
Cadastro de posologia padrão para determinados medicamentos. A posologia padrão deverá ser sugerida ao
profissional no momento da prescrição desse medicamento, dentro do prontuário eletrônico.
Disponibilizar cadastro de modelo de Evoluções. Esses modelos poderão ser selecionados dentro do prontuário
eletrônico.
Consulta do Prontuário sem a necessidade de abrir um atendimento ao cidadão. A consulta do prontuário deverá ser
configurável de acordo com o CBO do profissional.
Permitir anexar documentos ao prontuário do cidadão sem a necessidade de abertura de prontuário/atendimento.
Permitir iniciar um atendimento diretamente, sem a necessidade de o cidadão passar pela recepção e entrar na lista de
atendimentos.
Permitir o registro de contatos a cidadãos, famílias ou instituições/estabelecimentos, com o objetivo de repassar
orientações ou protocolos. Esses contatos devem ser exibidos em relatório específico, que demonstre o ente que
recebeu a orientação, o profissional responsável e a data da orientação.
Disponibilizar Impressão do prontuário do cidadão, contendo no mínimo os seguintes filtros: nome do cidadão,
estabelecimento de atendimento, profissional do atendimento e data inicial/final.
Permitir que o prontuário impresso seja assinado digitalmente com a utilização de assinatura digital emitida no âmbito
da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), conforme estabelecida na Medida Provisória no 2.2002/2001.
Permitir digitação dos resultados de exames citopatológicos de colo uterino sem a necessidade de abertura de
atendimento para o cidadão, com possibilidade de confirmar a entrega do resultado para a cidadã e também registrar
de forma descritiva ocorrências relacionadas ao exame, como aviso de que o resultado está disponível, tentativas de
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contato, etc.
Permitir definir o tempo máximo de espera para cada classificação de risco, com identificação visual na lista de
cidadãos aguardando atendimento sempre que o tempo for excedido.
Disponibilizar ferramenta para conclusão/encerramento do acompanhamento do cidadão pelo CAPS, sem a
necessidade de abrir atendimento para o cidadão. Para conclusão deve ser informado ao menos o motivo da
conclusão/encerramento e data da conclusão/encerramento.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PRONTO ATENDIMENTO:
Disponibilizar ferramenta com protocolo de classificação de risco que indique, com base nas respostas para fator de
risco e sintomas, qual a classificação de risco do paciente, com cinco classificações disponíveis: Não Urgente, Pouco
Urgente, Urgente, Muito Urgente, Emergência.
Permitir que além da classificação de risco, seja adicionado um segundo nível de prioridade, podendo classificar no
mínimo entre Idosos, Gestantes e Portadores de Necessidades Especiais. Esse segundo nível de prioridade definirá a
ordem que o cidadão será exibido dentre os demais cidadãos com a mesma classificação de risco.
Disponibilizar campo para identificação dos critérios da Escala de Coma de Glasgow
Disponibilizar campo para identificação da escala de dor.
Disponibilizar funcionalidade para emissão de prescrições internas, permitindo informar no mínimo os seguintes dados:
- Prescrição de Solução, informando os componentes da solução com base nos cadastros de produtos pré-existentes;
- Identificação de utilização de bomba infusora;
- Prescrição de KITs previamente cadastrados;
- Via de administração do medicamentos;
Horário de início da aplicação e respectivo intervalo de aplicação, podendo identificar também Dose Única;
- Prescrição de cuidados;
- geração da impressão da prescrição com todos os itens preenchidos pelo profissional.
Permitir encaminhamento automático para exames realizados dentro da estrutura do estabelecimento.
Permitir o registro da realização dos exames solicitados durante o atendimento, com possibilidade de inserir modelos
de laudos previamente cadastrados.
Permitir configuração do fluxo dos atendimentos dentro do Pronto Atendimento, definindo quais opções de
encaminhamento interno serão exibidas para cada atendimento.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO – CAPS:
Disponibilizar cadastro de acolhimento dos pacientes que iniciarem tratamento no CAPS, contendo no mínimo os
seguintes questionamentos:
- Já frequentou outro CAPS?
- Quais medicamentos utiliza, e por quanto tempo faz uso.
- Faz uso de algum tipo de droga? Por quanto tempo e com qual regularidade?
- É morador de rua?
- Nome e grau de parentesco dos familiares próximos;
- Qual a origem do encaminhamento ao CAPS?
Disponibilizar impressão do formulário de acolhimento, com todas as informações colhidas.
Disponibilizar ferramenta para conclusão do tratamento/acompanhamento do cidadão, informando o motivo do
encerramento, conforme regras do sistema RAAS.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO – ESPECIALIDADES:
Disponibilizar prontuário eletrônico para atendimentos de especialidades totalmente integrado com as informações do
prontuário da Atenção Básica e Pronto Atendimento.
Permitir registro de atendimento sem a necessidade de preenchimento dos dados obrigatórios para a Atenção Básica
(e-SUS AB), como por exemplo: CIAP, conduta, condição avaliada e local do atendimento.
RELATÓRIOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA:
Disponibilizar relatório com o tempo médio de espera entre a recepção do cidadão e atendimento de
acolhimento/triagem, tempo médio de espera entre acolhimento/triagem e atendimento principal.
Disponibilizar relatório de tempo médio de atendimento por profissional.
Disponibilizar relatório que demonstre o tempo médio de espera por Classificação de Risco.
Disponibilizar relatório de cidadãos em acompanhamento no CAPS, contendo no mínimo as seguintes informações:
Nome do cidadão, data de início do acompanhamento no CAPS, data do último atendimento (com identificação do
profissional que realizou o atendimento), data da conclusão/encerramento do acompanhamento.
RELATÓRIOS DE PESQUISAS ESTRATÉGICAS:
Disponibilizar relatório e gráfico das pesquisas realizadas pelos Agentes Comunitários via aplicativo do dispositivo
móvel. O relatório de resultado da pesquisa deve exibir cada pergunta e respostas, permitindo filtrar por pelo menos os
seguintes critérios:
- Área
- Micro área
- Sexo
- Idade
Disponibilizar no mínimo os seguintes cruzamentos: Sexo e Idade, Sexo e área com gráficos demonstrativos;
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PAINEL DE CHAMADOS:
Disponibilizar painel de chamados integrado a lista de cidadãos aguardando por atendimento.
O chamado no painel deve exibir, no mínimo, as seguintes informações: Nome do cidadão que foi chamado,
identificação da Sala onde será atendido e nome do profissional que realizou a chamada.
O chamado no painel deve pronunciar através de sintetizador de voz o nome do cidadão que foi chamado e a
identificação da sala de atendimento.
CONTROLE DE AGENDAS:
Permitir a identificação do tipo de vaga da agenda (consulta, retorno, gestantes, idosos, reserva técnica, outros). O
administrador municipal do sistema deverá ter acesso ao cadastro de novos tipos.
Permitir a repetição periódica de uma data e horários inseridos na agenda, permitindo repetição de horário no mínimo a
cada 1, 2, 3 ou 4 semanas dentro de uma determinada data inicial e final.
Permitir cadastrar observações para a agenda, que serão impressas no comprovante de agendamento.
Permitir o bloqueio de datas e horários da agenda, informando o motivo do bloqueio.
Permitir exclusão em grupo de todas as datas e horários de uma agenda que estão dentro de um determinado período.
Permitir definição se os horários da agenda ficarão acessíveis apenas para a Unidade Executante ou se outras
unidades configuradas também poderão acessar.
Emitir alerta quando o operador tentar inserir data na agenda quando se referir a feriado, identificando qual feriado está
relacionado à data.
Disponibilizar tela para consulta de todas as edições realizadas na agenda, como inserção de horários, bloqueios e
exclusões, indicando pelo menos as seguintes informações: operador do sistema que executou a edição, motivo,
alterações realizadas e data e hora da alteração.
SAMU:
Permitir registro dos atendimentos realizados pelo SAMU, contendo no mínimo as seguintes informações:
- Nome, sexo e idade do cidadão atendido
- Data e Hora da ocorrência
- Motivo da ocorrência (o administrador do sistema deve ter acesso para cadastro de motivos de ocorrência)
- Desfecho da ocorrência (o administrador do sistema deve ter acesso para cadastro do tipo de desfecho)
- Local da ocorrência, identificando a Cidade com base em lista de cidades previamente cadastrada.
- Identificação dos profissionais envolvidos.
- Insumos utilizados durante o atendimento.
Disponibilizar cadastro de roteiros de checagem com no mínimo as seguintes informações: Identificação do Roteiro,
identificação dos itens a serem checados, especificando a quantidade e a ordem de cada item para exibição no
checklist.
Disponibilizar cadastro de checklists de inspeção, informado quais roteiros de checagem devem ser seguidos em cada
checklist, e qual CBO está habilitado a efetuá-lo.
Disponibilizar tela para realizar a inspeção dos checklists previamente cadastrados, identificando no mínimo: Data e
hora em que a checagem foi realizada, profissional responsável pela checagem e o checklist de inspeção utilizado.
Disponibilizar relatório de atendimentos do SAMU, com pelo menos os seguintes filtros: Município de atendimento,
Motivo da Ocorrência, Desfecho da Ocorrência, Profissional do atendimento, data inicial e final. O relatório deve possuir
exibição detalhada e resumida, com no mínimo as seguintes informações:
- Detalhado: Nome do cidadão atendido, Data e hora da ocorrência, motivo da ocorrência;
- Resumido: Total de atendimentos no período selecionado, por motivo de ocorrência.
GESTÃO DE COTAS DE EXAMES:
Permitir definir cota global para cada Tipo de Exame, podendo a cota ser física ou financeira.
Permitir definir cota disponível para outros municípios (município referenciador).
Permitir definir cota de exame por Estabelecimento Prestador de Serviços.
Permitir definir a cota de exames para: Estabelecimento, CBO e Profissional.
Permitir definir na cota prestador a cota que cada estabelecimento por utilizar.
Disponibilizar consulta de cota mensal por: Estabelecimento, CBO, Profissional e Prestador de Serviços.
Disponibilizar processo para aumento de cota de Prestador de Serviço.
Disponibilizar processo de transferência de cotas entre Estabelecimentos.
Disponibilizar consulta dos exames solicitados, permitindo visualizar no mínimo as seguintes informações: Status,
nome do cidadão, data da solicitação, data da autorização, usuário responsável pela autorização, lista de exames da
solicitação com valor unitário e valor total.
Permitir cancelamento de uma autorização de exames, com disponibilização automática do valor restituído.
COMUNICADOR INTERNO:
Disponibilizar ferramenta de comunicação interna, com no mínimo as seguintes características:
- Cadastro de grupos de usuários, para envio de mensagens em grupo;
- Envio de mensagem para USUÁRIO ou GRUPO DE USUÁRIOS, informando assunto, descritivo da mensagem e
possibilidade de anexar documentos.
- Disponibilizar recurso para identificação se a mensagem foi visualizada pelo destinatário.
- Disponibilizar recurso de envio de aviso de mensagens recebidas por e-mail.
Permitir o cadastro de avisos a serem exibidas para todos os usuários em área de fácil visualização do sistema,
podendo determinar uma data limite para exibição do aviso.
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ENVIO DE SMS (SHORT MESSAGE SERVICE):
Disponibilizar serviço de envio de SMS para o cidadão, podendo esse envio ser disparado a partir de gatilhos
previamente definidos, ou manualmente por usuário do sistema com permissão para envio de SMS.
Disponibilizar no mínimo os seguintes gatilhos para envio automático de SMS:
- Ao agendar uma consulta
- Ao cancelar um agendamento
- Ao remanejar um agendamento
Permitir que o cidadão responda ao SMS de confirmação de agendamento caso não for comparecer a consulta,
cancelando automaticamente o agendamento quando o cidadão enviar uma resposta com o código para cancelamento.
A resposta não deve ter custo algum para o cidadão.
Permitir o envio de SMS em lote para todos os cidadãos residentes em determinada Área/micro área do município que
possuam determinada condição de saúde (permitir selecionar dentre as condições de saúde definidas pelo município).
Disponibilizar tela de consulta para acompanhamento dos SMSs enviados, com indicação do nome do cidadão para o
qual foi enviado o SMS, conteúdo da SMS e data de envio. Caso o SMS tenha sido respondido pelo cidadão,
demonstrar também o conteúdo da resposta e a data da resposta.
CONTROLE DE FROTAS:
Permitir a vinculação do veículo a um Programa de Saúde;
Permitir o registro de manutenções realizadas no veículo, podendo definir a data ou quilometragem da próxima
manutenção.
Permitir o registro de custos relacionados a documentação dos veículos, como seguro e licenciamento, podendo definir
a data do próximo vencimento da documentação.
Disponibilizar ferramental para criação de roteiros de viagem, contendo no mínimo as seguintes informações:
- Motorista responsável pela viagem;
- Veículo;
- Destino da viagem;
- Local de partida;
- Data e hora da saída;
- Previsão de data e hora para chegada;
- Passageiros (identificando se é paciente ou acompanhante);
- Ponto de embarque de cada passageiro, com respectivo destino e horário do compromisso.
Permitir informar quais passageiros não compareceram na viagem.
Permitir lançamento de despesas relacionadas a uma viagem.
Permitir lançamento do diário de bordo via web e Tablet.
Permitir a conclusão do roteiro de viagem informando no mínimo as seguintes informações:
- Data e hora de chegada;
- Quilometragem Inicial e quilometragem final;
- Observações relacionadas a viagem.
Permitir o lançamento automático dos procedimentos SIGTAP relacionados ao deslocamento dos pacientes e
acompanhantes, de acordo com os passageiros e quilometragem percorrida.
Disponibilizar relatório com exibição de gastos por Veículo, Programa de Saúde e tipo de gasto.
Disponibilizar relatório com a previsão da manutenção do veículo.
Disponibilizar relatório com as viagens realizadas, contendo no mínimo as seguintes informações:
- Data, horário e destino da viagem;
- Veículo;
- Motorista;
- Passageiros.
Disponibilizar relatório de quilometragem percorrida por motorista e por veículo.
Disponibilizar rastreamento de veículos via (GPS), usando o Tablets para efetuar o rastreamento.
CONTROLE DE PATRIMÔNIO DA SAÚDE:
Disponibilizar cadastro dos patrimônios da Secretaria de Saúde, com no mínimo as seguintes informações:
- Identificação do Patrimônio;
- Estabelecimento de lotação;
- Grupo
- Localização
- Data de Aquisição
- Garantia
- Fornecedor
- Valor
Permitir a transferência do patrimônio entre os estabelecimentos do município.
Permitir a baixa do patrimônio, mediante informação do motivo da baixa.
REGULAÇÃO E GESTÃO DA FILA DE ESPERA:
Disponibilizar cadastro de solicitações de agendamento para fila de espera, identificando no mínimo as seguintes
informações:
- Nome do cidadão;
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- Nome do profissional responsável pela solicitação;
- Unidade solicitante;
- Especialidade/Tipo de Exame para o qual o cidadão foi encaminhado;
- Telefone e Celular do cidadão;
- Identificação de retorno (sim/não);
- Profissional desejado;
- Prioridade da Solicitação;
- Melhor horário e melhor dia da semana para agendamento.
Deverá manter o registro de todos os eventos relacionados a solicitação, como alteração de prioridade, avaliação da
regulação e cancelamentos.
Permitir definir quais especialidades/tipos de exames serão avaliados pela regulação.
Disponibilizar ambiente para o profissional regulador, com no mínimo as seguintes informações e funcionalidades:
- Nome e Foto do cidadão;
- Especialidade/Tipo de exame para o qual foi encaminhado;
- Prioridade;
- Opção de consultar os detalhes do encaminhamento;
- Opção de consultar o prontuário do cidadão;
- Opção de enviar para a fila de espera, definido a prioridade da solicitação;
- Opção de devolver a solicitação para a Unidade Solicitante.
Disponibilizar painel para agendamento das Solicitações com as seguintes funcionalidades:
- Lista de Especialidades e Exames que possuem solicitações em fila de espera;
- Total de cidadãos em fila de espera para cada Especialidade e Exame;
- Quantidade de vagas disponíveis para agendamentos;
- Quantidades de vagas disponíveis para os próximos dias (permitir parametrização de quantos dias deverá ser
considerado para o cálculo);
- Quantidade de vagas que ficaram disponíveis para os próximos dias devido ao cancelamento de um agendamento
(permitir parametrização de quantos dias deverá ser considerado para o cálculo).
- Abrir a lista de cidadãos em lista de espera ao clicar em uma Especialidade ou exame do painel.
Ao selecionar um cidadão da lista de espera para realizar o agendamento, deve exibir no mínimo as seguintes
informações:
- Nome do cidadão;
- Especialidade ou Exame que será agendado;
- Telefones para contato;
- Melhor dia e horário para agendamento;
- Ocorrências relacionadas a essa solicitação;
- Outras solicitações que o cidadão possui em fila de espera, com possibilidade de consultar detalhes ou cancelar a
solicitação de agendamento;
- Consultar o histórico de atendimentos, agendamentos, viagens e solicitações do cidadão;
- Definição de data e horário para a consulta;
- Cancelar a solicitação de agendamento do cidadão;
- Bloquear a solicitação de agendamento do cidadão.
Ao agendar uma solicitação, o operador do sistema deve ter a possibilidade de imprimir o comprovante de
agendamento ou enviar o agendamento para que a unidade solicitante realize o contato com o cidadão e imprima o
comprovante do agendamento na própria unidade.
Disponibilizar processo de agendamento automático da fila de espera de acordo com as vagas disponíveis, respeitando
as posições da fila de espera.
Disponibilizar funcionalidade para o remanejamento ou cancelamento simultâneo de vários agendamentos.
Disponibilizar tela para acesso rápido a informações relacionadas aos agendamentos e solicitações em fila de espera,
selecionando apenas o nome do cidadão que deseja consultar as informações.
Permitir distribuição de cotas de agendamento entre os estabelecimentos do município, permitindo que os próprios
estabelecimentos agendem seus cidadãos em fila de espera, de acordo com a cota definida.
Permitir que os estabelecimentos prestadores de serviços confirmem a presença dos cidadãos agendados, mediante
inserção de código de autorização do agendamento.
APOIO À REGULAÇÃO E GESTÃO DA FILA DE ESPERA:
Tela de monitoramento para as Unidades Solicitantes acompanharem as solicitações devolvidas pela regulação, com
possibilidade do profissional responsável adicionar informações a solicitações e realizar o reenvio para a regulação ou
cancelar a solicitação.
Emissão de aviso para o profissional responsável da Unidade Solicitante sempre que uma de suas solicitações for
devolvida pela regulação.
Emissão de aviso para o profissional responsável da Unidade Solicitante sempre que uma de suas solicitações for
agendada e for necessário a realização de contato com o cidadão.
Bloquear por um determinado período a solicitação de agendamento de um cidadão, retirando-a temporariamente da
fila de espera.
Função de desbloqueio manual ou automático das solicitações bloqueadas, fazendo com que o cidadão retorne para a
fila de espera.
Função para que as Unidades Solicitantes possam monitorar os cidadãos que precisam ser comunicados de seus
agendamentos, permitindo a impressão do comprovante do agendamento.
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Disponibilizar site com acesso público (sem necessidade de login e senha) para que qualquer cidadão possa consultar
sua posição na fila de espera para determinada solicitação. O acesso público deve demonstrar pelo menos as
seguintes informações: iniciais do nome do cidadão, últimos dígitos do CNS, data de nascimento e previsão de tempo
de espera para o agendamento.
Disponibilizar site com acesso público (sem necessidade de login e senha) para que qualquer cidadão possa consultar
os agendamentos que foram realizados para determinada especialidade ou exame. O acesso público deve demonstrar
pelo menos as seguintes informações: iniciais do nome do cidadão, últimos dígitos do CNS, data de nascimento e data
do agendamento.
Permitir definição de regra para agendar determinadas especialidades, exemplo: apenas cidadãos residentes no
município, estabelecimento habilitados, idade, sexo, etc.
Disponibilizar processo para gestão dos encaminhamentos que precisam ser enviados em meio físico (malotes) para
agendamento. O processo deve conter no mínimo as seguintes características:
- Permitir que cada Unidade de Saúde registre quais encaminhamentos estão sendo enviados em cada malote;
- Permitir que malotes que ainda não foram enviados possam ser editados;
- Permitir a impressão de protocolo de envio do malote com as seguintes informações: Nome do Cidadão que foi
encaminhado, Especialidade encaminhada, profissional responsável pela solicitação e Data da Solicitação;
- Permitir que a Central de Agendamentos confirme o recebimento do malote de solicitações enviadas pelas Unidades
de Saúde.
- Permitir que a Central de Agendamentos, ao receber o malote, indique quais solicitações deverão ser encaminhadas
para Fila de Espera e quais solicitações serão encaminhadas para a Regulação.
- Permitir que a Central de Agendamentos, ao receber o malote, devolva as solicitações para as Unidades de Origem,
informando o motivo da devolução.
- Permitir que a Central de Agendamentos, no momento do recebimento do lote, insira os dados de agendamento para
as solicitações que não precisem ser encaminhadas para Regulação ou Fila de Espera.
TFD:
Permitir a emissão do Laudo de Solicitação de TFD pelo médico através do Prontuário Eletrônico, com integração
direta com o setor de TFD.
Permitir cadastro manual do laudo de TFD diretamente pelo setor de TFD.
Disponibilizar envio em lote dos processos de TFD para autorização e agendamento da Regional de Saúde.
Disponibilizar registro de retorno dos processos enviados à Regional de Saúde, identificando o respectivo parecer da
Regional de Saúde.
Disponibilizar comprovante dos agendamentos autorizados pela Regional de Saúde.
Disponibilizar ferramenta para registro do contato com o cidadão e comunicação do agendamento do processo.
Disponibilizar integração com o processo de gestão de frotas, gerando solicitação de viagem quando o cidadão utilizar
o transporte da Secretaria de Saúde, informando inclusive a necessidade de acompanhante.
Disponibilizar consulta do andamento do processo de TFD, acessível para todas as Unidades de Saúde municipais.
Permitir o registro de cidadãos que não compareceram à consulta.
Disponibilizar relatório de cidadãos que não compareceram à consulta.
Disponibilizar relatório com a relação dos agendamentos realizados.
SADT - LABORATÓRIOS CREDENCIADOS:
Permitir interoperabilidade entre as solicitações de exames geradas pelo sistema e o laboratório prestador de serviços,
permitindo informação dos exames coletados e seus respectivos resultados. Interoperabilidade via webservice.
INTEROPERABILIDADE ENTRE UNIDADES MUNICIPAIS E HOSPITAL:
Disponibilizar interoperabilidade dos dados do prontuário eletrônico do cidadão, permitindo o compartilhamento das
informações dos Sinais Vitais, Evolução, Exames realizados e Medicamentos prescritos entre o Hospital e as unidades
municipais de saúde.
BUSINESS INTELLIGENCE - CARACTERÍSTICAS:
Possuir interface 100% WEB;
Permitir exportação de dados para arquivos XLS e PDF;
Ação de DrillDown e DrillUp para navegação nas informações;
Combinação de vários filtros em uma mesma consulta;
Apresentação do software totalmente em português;
Permitir ordenação dos dados exibidos nas colunas das tabelas;
BUSINESS INTELLIGENCE - CONSULTAS ESTRUTURADAS:
Distribuição da População entre áreas e micro áreas;
Acompanhamento de visita domiciliar por Área e Micro área, com exibição das visitas no mapa;
Atendimentos por Estabelecimento de Saúde;
Dispensações por estabelecimento de Saúde;
Valor do estoque por Estabelecimento;
Gráfico contendo a quantidade e percentual por tipo de atendimento;
Valor Total dos Exames Emitidos por Unidade e Geral;
Ranking da quantidade de procedimentos realizado por profissional e estabelecimento de atendimento;
Listas da fila de espera dos encaminhamentos para os especialistas e TFD;
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Gráfico de não comparecimento na data agendada;
PORTAL DE ACESSO PARA O CIDADÃO:
Disponibilizar serviços ao administrador do portal:
Disponibilizar Login e Senha para realizar o acesso ao ambiente;
Disponibilizar a funcionalidade de recuperação de senha;
Disponibilizar os cadastros dos usuários e senha para liberação do acesso ao ambiente;
Disponibilizar opção de realizar a exportação dos usuários cadastrados no formato CSV;
Disponibilizar o cadastro de serviços ofertados: Permitir cadastrar os serviços ofertados e sua demanda conforme
necessidade dos gestores;
Disponibilizar central de regulação de solicitações: Permitir que os gestores possam consultar as demandas de
solicitações dando a opção deferir e indeferir informando o motivo;
Disponibilizar Pesquisa de Satisfação, Dúvidas: Permitir que o gestor possa cadastrar as pesquisas de satisfação
definindo a data de início e término e incluir até 5 questões, das quais serão disponibilizadas dentro das plataformas
disponíveis (web, totem e app);
Disponibilizar cadastro de Notícias
Disponibilizar Gestão Deferimento de solicitações, Fale Conosco e pacientes com opção de exportar no formato CSV;
Disponibilizar consulta da Fila de Espera com opção de exportar no formato CSV;
Disponibilizar gráfico de Serviços Ofertados mensalmente;
Disponibilizar gráfico de Agendamentos / Atendimentos Mensal;
Disponibilizar gráfico de Uso por Plataforma (IOS, Android e Toten) mensal;
Disponibilizar portal web para que o cidadão possa acessar, mediante cadastro prévio, no mínimo as seguintes
informações:
Agendamentos realizados, com data, hora e local do agendamento;
Consulta da posição na fila de espera;
Consulta de medicamentos disponíveis nas farmácias municipais, com identificação da farmácia ou estabelecimento de
saúde;
Consulta de serviços ofertados em cada estabelecimento de saúde municipal;
Consulta de histórico de atendimentos, exibindo ao menos o local do atendimento, data e profissional do atendimento;
Consulta do histórico de vacinas aplicadas;
Consulta do histórico de exames;
Pesquisa de satisfação cadastrada pelo administrador do sistema no município;
Acesso para a cartilha de direitos dos usuários do SUS.
Disponibilizar Aplicativo compatível com Android e IOS, onde o cidadão possa acessar, mediante cadastro prévio, no
mínimo as seguintes informações:
Agendamentos realizados, com data, hora e local do agendamento;
Consulta da posição na fila de espera;
Consulta de medicamentos disponíveis nas farmácias municipais, com identificação da farmácia ou estabelecimento de
saúde;
Consulta de serviços ofertados em cada estabelecimento de saúde municipal;
Consulta de histórico de atendimentos, exibindo ao menos o local do atendimento, data e profissional do atendimento;
Consulta do histórico de vacinas aplicadas;
Consulta do histórico de exames;
Pesquisa de satisfação cadastrada pelo administrador do sistema no município;
Disponibilizar acesso via Toten, onde o cidadão possa acessar, mediante cadastro prévio, no mínimo as seguintes
informações:
Agendamentos realizados, com data, hora e local do agendamento;
Consulta da posição na fila de espera;
Consulta de medicamentos disponíveis nas farmácias municipais, com identificação da farmácia ou estabelecimento de
saúde;
Consulta de serviços ofertados em cada estabelecimento de saúde municipal;
Consulta de histórico de atendimentos, exibindo ao menos o local do atendimento, data e profissional do atendimento;
Consulta do histórico de vacinas aplicadas;
Consulta do histórico de exames;
Pesquisa de satisfação cadastrada pelo administrador do sistema no município;
Acesso para a cartilha de direitos dos usuários do SUS.
Visualizar notícias cadastradas pelo administrador para uso no momento que o toten estiver sem uso.
Disponibilizar timer para Logout: Para segurança do usuário o sistema deve efetuar o logout do sistema
automaticamente após 60 segundos de inatividade ou o tempo que o administrador definir como segurança.
GESTÃO DE ESTOQUES E MEDICAMENTOS
GESTÃO DE ESTOQUES:
Disponibilizar definição de estoque mínimo dos produtos utilizados pelos Estabelecimentos do município. Deve permitir
realizar a definição de forma manual ou automática, com base no consumo médio dos produtos dentro de um período
específico.
Permitir digitação do fabricante do produto nas telas de movimentação de entrada de estoque.
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Permitir a entrada de notas fiscais através da importação de arquivo XML de nota fiscal eletrônica.
Permitir a identificação da localização do produto dentro do estoque, com pelo menos três níveis de localização
(Exemplo: Bloco, Rua, Posição)
Disponibilizar relatório de previsão de estoque.
Disponibilizar relatório de consumo de produtos.
Disponibilizar relatório com lista de produtos próximos da data de vencimento da validade.
Disponibilizar alerta com envio automático para o responsável pelo estoque, informando os produtos abaixo do estoque
mínimo e produtos próximos da data de vencimento.
Disponibilizar relatório com todas as movimentações de estoque realizadas em determinado período, exibindo no
mínimo as seguintes informações:
- Produto movimentado (com quantidade anterior à movimentação, quantidade movimentada e quantidade atual);
- Data da movimentação;
- Usuário responsável pela movimentação;
- Tipo de movimentação realizada;
GESTÃO DOS PEDIDOS DOS ESTABELECIMENTOS:
Disponibilizar ferramenta para cadastro de pedidos de materiais e medicamentos ao almoxarifado central.
Permitir que os estabelecimentos solicitantes possam solicitar apenas os produtos que possuem estoque no
almoxarifado central (essa validação deve ser parametrizável por Estabelecimento Solicitante).
Permitir o cadastro e gestão de pedidos vinculando a um cidadão os produtos solicitados, com no mínimo os seguintes
critérios:
- Cadastro de “pacotes” com produtos pré-determinados (Exemplo: Pacote para Curativo com Soro Fisiológico,
Compressas Estéreis e Luva);
- Identificação do cidadão para o qual o pacote de produtos deverá ser direcionado.
- Registro do recebimento do pedido, com identificação do cidadão para o qual o pedido foi realizado.
Permitir que o almoxarifado central visualize os pedidos realizados pelos estabelecimentos solicitantes, podendo
realizar o envio de todos os produtos solicitados, ou realizar o envio parcial dos produtos com possibilidade de envio
posterior.
Permitir a identificação de que o pedido está em processo de separação, impedindo que o Estabelecimento Solicitante
realize alteração no pedido que já está em separação.
Ao realizar a separação do pedido, para cada item solicitado deve ficar visível pelo menos as seguintes informações:
- Estoque do produto na Unidade Solicitante;
- Estoque do produto no Almoxarifado;
- Data em que a Unidade Solicitante realizou o último pedido do produto;
Validar para que na separação do pedido não sejam enviados lotes de produtos com validade vencida.
Permitir o registro do envio do pedido do estabelecimento, com as seguintes características:
- Efetuar a baixa de estoque dos produtos que foram enviados;
- Permitir reabrir um pedido que foi enviado, mas não foi recebido pelo Estabelecimento Solicitante, estornando o
estoque para o Almoxarifado;
- Identificar o responsável pelo transporte do pedido;
- Impressão com todos os produtos separados e enviados para o Estabelecimento Solicitante, com sua respectiva
quantidade Solicitada e Quantidade Enviada.
Disponibilizar função para que o Estabelecimento Solicitante possa confirmar o recebimento do pedido enviado pelo
Almoxarifado, permitindo editar a quantidade recebida de cada produto (caso exista diferença entre o total enviado e o
que de fato foi recebido).
Disponibilizar relatório que demonstre os produtos que foram recebidos pela Unidade Solicitante com uma quantidade
diferente da informada pelo Almoxarifado.
MEDICAMENTOS:
Disponibilizar cadastro de medicamentos com no mínimo as seguintes informações:
- Nome do Medicamento;
- Unidade da apresentação;
- Grupo e Subgrupo;
- Concentração;
- Tipo de Receita;
- Código e Nome DCB;
- Código Catmat;
- Dias de duração máxima do tratamento.
Permitir realizar a dispensação dos medicamentos possuindo minimamente as seguintes característica:
Não permitir dispensação de medicamentos com validade vencida.
Calcular a data da próxima dispensação ao cidadão, com base na posologia e quantidade dispensada.
Não permitir dispensar o medicamento antes da data da próxima dispensação, podendo configurar um prazo de
tolerância para poder dispensar em até 5 dias antes da data da próxima dispensação.
Permitir dispensação de medicamento para cidadão de outro município apenas mediante autorização de profissional
responsável.
Permitir dispensação de medicamento antes do prazo de tolerância da data da próxima dispensação apenas mediante
autorização de profissional responsável.
Permitir impressão de recibo da dispensação do medicamento, em formato A4 e em formato reduzido para impressora
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térmica.
Permitir registro quando determinado medicamento não possuir estoque disponível na dispensação.
Disponibilizar relatório de produtos sem estoque na dispensação.
Permitir a identificação de cidadãos com processo na Farmácia Judicial, contendo pelo menos as seguintes
informações:
- Nome do cidadão;
- Profissional solicitante;
- Data da solicitação;
- Produto solicitado, com quantidade necessária.
Permitir o registro da entrega de produtos relacionados a processos da Farmácia Judicial, com impressão de
comprovante de dispensação do produto.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA:
Permitir o cadastro de Estabelecimentos, com pelo menos as seguintes informações:
- Razão Social;
- Nome Fantasia;
- CNPJ;
- Representante legal;
- Veículos do Estabelecimento;
- Responsável Técnico;
- CNAE.
Permitir registro e emissão dos seguintes documentos de forma integrada:
- Alvará Sanitário;
- Auto de Infração (com definição e controle de prazo de defesa);
- Auto de Intimação;
- Auto de Penalidade;
- Licença de Transporte.
Disponibilizar opção para prorrogação de prazo de defesa.
Disponibilizar registro de Denúncias, emitindo Termo de Denúncia.
Permitir vincular o auto de infração e auto de penalidade com uma denúncia.
Permitir o cadastro de roteiros de inspeção, de acordo com o tipo de atividade do estabelecimento. Permitir que cada
pergunta do roteiro de inspeção faça referência à legislação específica.
Disponibilizar cadastro de taxas aplicadas para cada tipo de atividade executada.
Permitir a emissão de boleto com registro bancário para pagamento das taxas emitidas.
Permitir a emissão de memorandos para pagamento das taxas emitidas.
Disponibilizar controle de emissão de talonários de Receita A, definindo quais profissionais poderão cadastrar
solicitação de talonário.
Disponibilizar ambiente de trabalho para a Recepção da Vigilância Sanitária, com as seguintes funcionalidades:
- Painel exibindo o total de atividades em aberto para a recepção, de acordo com o Status de cada atividade (exemplo:
aguardando pagamento, pendente de aprovação).
Disponibilizar ambiente de trabalho para o Fiscal da Vigilância, com as seguintes funcionalidades:
- Painel exibindo o total de atividades em aberto para o fiscal, de acordo com o Status de cada atividade (exemplo:
pendente, aguardando inspeção, aguardando análise);
- Ao clicar em Status do painel, visualizar todos os trabalhos que apresentam o respectivo status, permitindo tramitar
suas atividades.
Disponibilizar ambiente para registro de todas as atividades executadas pelos profissionais da Vigilância Sanitária,
como inspeções, Atendimento de Denúncias, Emissão de Alvará, etc. O registro das atividades deverá estar vinculado
à geração dos procedimentos SIGTAP a serem enviados para o SIASUS, contabilizando a produção da Vigilância
Sanitária.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PERMITIR OS SEGUINTES TIPOS DE SOLICITAÇÃO:
Alvará de Evento (com identificação do evento, empresa responsável, equipamentos que serão utilizados e
programação de funcionamento). Gerar impressões do requerimento e alvará
Baixa de Estabelecimento (com identificação de estabelecimento, responsável e solicitante). Gerar impressões do
requerimento e declaração de baixa.
Baixa de Veículo (com identificação do estabelecimento, veículo vinculado ao estabelecimento e responsável). Gerar
impressões do requerimento e declaração de baixa.
Exumação de Restos Mortais (com identificação do nome do solicitante, nome do falecido, identificação do cemitério de
sepultamento e data de sepultamento). Gerar impressão de autorização para exumação de restos mortais.
Transporte de Restos Mortais (com identificação do nome do solicitante, nome do falecido, identificação do cemitério de
origem e cemitério de destino). Gerar impressão de autorização para transporte de restos mortais.
Vacinação extramuros (com identificação do estabelecimento solicitante e responsável pela solicitação, endereço para
vacinação e programação de dias e horários de vacinação). Gerar impressões do requerimento e autorização para
vacinação.
Análise de projeto (com identificação do estabelecimento, tipo de projeto, solicitante. O cálculo do valor da análise
deverá ser realizado automaticamente, de acordo com a área total do projeto que será analisado). Gerar impressões do
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requerimento e do parecer técnico.
Licença de Transporte (com identificação do Estabelecimento, nome do solicitante, veículos vinculados ao
estabelecimento e tipo de licença: primeira licença ou renovação de licença. Gerar impressões do requerimento e da
licença de transporte.
Alteração de Atividade Econômica (com identificação do estabelecimento, responsável e atividades econômicas)
- Ao ser deferido o processo, a atualização no cadastro do estabelecimento deve ser automática. Gerar impressões do
requerimento e do Alvará atualizado.
Alteração de Razão Social (com identificação do estabelecimento, responsável e nova razão social).
- Ao ser deferido o processo, a atualização no cadastro do estabelecimento deve ser automática. Gerar impressões do
requerimento e do Alvará atualizado.
Inclusão e Baixa de Responsabilidade Técnica (com identificação do estabelecimento, responsável pela solicitação e
responsável técnico a ser incluído ou baixado).
- Ao ser deferido o processo, a atualização no cadastro do estabelecimento deve ser automática. Gerar impressões do
requerimento e do Alvará atualizado.
Prorrogação de Prazo: (com identificação do estabelecimento, responsável, número do auto de intimação, item que
deseja solicitar prorrogação, com número de dias e justificativa para a solicitação.)
Para todas essas solicitações deverá ser possível anexar cópia digital dos documentos necessários, podendo o
responsável da Vigilância Sanitária definir quais documentos serão de anexo obrigatório.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VALIDANDO ACESSO AO USUÁRIO PARA O AMBIENTE EXTERNO:
Disponibilizar acesso a página web para validação/autenticação (login) do usuário contribuinte;
Permitir realizar o cadastro do usuário contribuinte, com as seguintes características:
Formulário para cadastro de Contabilidades, Cemitérios, Empresas, entre outros, com no mínimo os seguintes dados:
CNPJ, Razão Social, Endereço, Nome do Usuário, CPF do Usuário, Senha, E-mail e Telefone;
Formulário para cadastro de usuários comuns com no mínimo os seguintes dados: Nome do Usuário, CPF, Senha, Email e Telefone;
Disponibilizar controle automatizado (e-mail/sms) para confirmação e liberação de novos usuários do acesso externo;
Permitir acessar ao ambiente (login) com o CPF;
Disponibilizar mecanismo de recuperação da senha de acesso;
Permitir que usuário ao realizar o login, caso esteja lotado em mais de um estabelecimento, tenha a opção de
selecionar o estabelecimento.
Permitir que usuários com perfil de contabilidade administre os usuários de acesso ao sistema tendo no mínimo as
seguintes características:
Cadastrar novos usuários;
Fazer manutenção em usuários já cadastrados com opção de inativar;
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AMBIENTE EXTERNO:
Disponibilizar página web para acesso do usuário contribuinte, com acesso via usuário e senha, permitindo realizar as
seguintes solicitações (para todas as solicitações, emitir comprovante com QR Code, permitindo que o contribuinte
acompanhe o andamento da solicitação mediante leitura do AR Code.
Exumação de Restos Mortais (com identificação do nome do solicitante, nome do falecido, identificação do cemitério de
sepultamento e data de sepultamento)
Licença de Transporte (com identificação do Estabelecimento, nome do solicitante, veículos vinculados ao
estabelecimento e tipo de licença: primeira licença ou renovação de licença.
Alteração de Atividade Econômica (com identificação do estabelecimento, responsável e atividades econômicas)
Alteração de Razão Social (com identificação do estabelecimento, responsável e nova razão social).
Inclusão e Baixa de Responsabilidade Técnica (com identificação do estabelecimento, responsável pela solicitação e
responsável técnico a ser incluído ou baixado).
Prorrogação de Prazo: (com identificação do estabelecimento, responsável, número do auto de intimação, item que
deseja solicitar prorrogação, com número de dias e justificativa para a solicitação.)
Para todas essas solicitações deverá ser possível anexar cópia digital dos documentos necessários, podendo o
responsável da Vigilância Sanitária definir quais documentos serão de anexo obrigatório.
Permitir que o contribuinte execute através do ambiente externo, mediante inserção de chave gerada na emissão do
auto, as seguintes ações:
Solicitar prorrogação de prazo para auto de intimação
Solicitação de defesa prévia em primeira instância para auto de infração.
Solicitação de recurso em segunda instância para auto de imposição de penalidade.
Visualizar documentação do processo
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
IMUNIZAÇÃO:
Disponibilizar cadastro de Vacinas de acordo com as informações necessárias para integração com o sistema SIPNI do
Ministério da Saúde.
Permitir controle de estoque dos imunobiológicos e insumos utilizados na aplicação, com controle de lote e validade.
Permitir informar as movimentações de Perda, indicando o motivo da perda da vacina, conforme padrão SIPNI.
Permitir registrar a aplicação da vacina em um cidadão, informando a estratégia, imunobiológico aplicado com
respectivo lote e profissional da aplicação.
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Permitir registrar os insumos utilizados durante a aplicação do imunobiológico.
Permitir a confirmação do total de insumos aplicados, transferidos e perdidos durante a competência, previamente a
exportação de dados para o SIPNI.
Permitir a impressão da carteira de vacinação do cidadão, demonstrando todas as vacinas e doses aplicadas.
Permitir o registro de vacinas aplicadas em outros estabelecimentos de saúde, inclusive privados (registro de histórico).
Permitir o aprazamento automático de vacinas, com base no registro da aplicação.
Permitir definir por quantas horas a vacina pode ser utilizada após a abertura do frasco.
Permitir a informação da reaplicação de vacinas específicas (de acordo com regras do SIPNI).
Permitir a integração entre a Carteira de Vacinação e o Prontuário Eletrônico do Cidadão, exibindo no prontuário do
cidadão as vacinas aplicadas.
Integração com o sistema para Tablet para o Agente Comunitário, recebendo os dados das vacinas e a foto da carteira
de vacinação do cidadão, quando esses dados forem coletados pelas ACS no registro da visita.
Permitir o registro do monitoramento de temperatura dos equipamentos da sala de vacinação, contendo no mínimo as
seguintes informações:
- Data e hora da medição;
- Profissional responsável;
- Temperatura no momento da medição, temperatura mínima e máxima.
Disponibilizar relatório de vacinas aplicadas, contendo no mínimo as seguintes informações:
- Data da aplicação;
- Cidadão;
- Idade;
- Vacina aplicada/dose;
- Estabelecimento da aplicação.
MONITORAMENTO DE AGRAVOS:
Integração com o prontuário eletrônico, permitindo que sempre que o profissional informar durante o atendimento um
CID notificável, sistema gerar automaticamente uma notificação para o responsável do setor.
Disponibilizar ambiente de monitoramento dos cidadãos que tiveram um CID notificável informado durante o
atendimento, com as seguintes funcionalidades:
- Registrar as ações executadas com o cidadão durante o monitoramento, identificando profissional do monitoramento,
data e ocorrência.
- Consultar os detalhes do monitoramento.
- Concluir o monitoramento do cidadão.
Permitir emissão de relatório com o resumo dos agravos registrados, contendo no mínimo as seguintes informações:
- CID do agravo;
- Quantidade registrada.
Permitir extrair as seguintes informações em relatórios:
- Cidadãos Notificados;
- Notificações por Unidade Notificadora;
- Cidadão por Unidade Notificadora;
- Notificações por Bairro;
- Cidadãos em processo de monitoramento;
MONITORAMENTO DA DENGUE:
Deve possuir os seguintes cadastros para monitoramento de armadilhas:
•
Localidade;
•
Área;
•
Micro Área
•
Permitir cadastro de atividades que serão desempenhadas pelo profissional.
•
Permitir o cadastro de pontos estratégicos para acompanhamento, com no mínimo as seguintes
informações: descrição do ponto, Tipo de Ponto Estratégico, Localidade, Endereço, Situação.
•
Permitir cadastro de inseticidas
•
Permitir registro de coleta de armadilhas, com informação do registro da coleta.
•
Disponibilizar relatórios para extração das seguintes informações:
dados das armadilhas cadastradas, com no mínimo os seguintes filtros: Tipo de Imóvel, área, micro área,
localidade, data de cadastro e situação;
•
Produção, incluindo o resultado das coletas realizada dentro do ciclo, com no mínimo os seguintes
filtros: Localidade, atividade e ciclo;
•
Pontos estratégicos cadastrados no sistema, com no mínimo os seguintes filtros: Tipo, área, micro
área, localidade, período e situação;
VIGILÂNCIA ANIMAL:
Permitir cadastro de animais com no mínimo as seguintes informações: Nome do Animal, Sexo, Tipo do Animal, Data
de Nascimento, Proprietário, Espécie, Raça, Cor Predominante, Nº Microchip e Foto.
Permitir lançar ocorrências para o animal.
Permitir cadastrar agendamento de procedimentos a serem realizados nos animais.
Permitir confirmar a realização dos procedimentos agendados.
Disponibilizar relatório de animais em fila de espera para realização de procedimentos.
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Disponibilizar relatório para acompanhamento das atividades desempenhadas, com no mínimo os seguintes filtros:
período, atividades, espécie de animal e sexo;
Disponibilizar relatório com a relação dos animais cadastrados, com no mínimo os seguintes filtros: bairro, situação do
animal, espécie de animal, Micro chipagem e situação do animal.
INTEGRAÇÕES COM OS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
DISPONIBILIZAR INTEGRAÇÃO COM OS SEGUINTES SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE:
SIASUS
- As validações de regras da tabela SIGTAP devem acontecer no momento do registro dos atendimentos, integrado ao
prontuário eletrônico.
E-SUS AB
SIPNI
HÓRUS
RAAS
CADWEB
CNES
MÓDULO HOSPITALAR
AMBIENTES:
Os sistemas de informações e programas poderão ser mantidos:
Em datacenter pertencente a empresa proponente ou de terceiros, devendo a empresa contratada fornecer/dispor de
cópia semanal dos dados alocados no datacenter para o município;
Servidor Próprio do Hospital, caso o hospital não tenha segurança na tecnologia de internet do município ou local de
instalação para manter o serviço ininterrupto;
Todos os recursos de infraestrutura, bem como servidores de banco de dados, servidores de aplicativos e servidores
de firewall, deverão ser dimensionados para atendimento satisfatório da demanda objeto deste termo de referência,
com programas básicos e demais recursos necessários ao provimento, instalado, configurado e em condições de uso,
sob pena de descumprimento contratual;
Os sistemas a serem implantados pela contratada deverão possuir uma única estrutura de dados integrada, utilizando
banco de dados gratuito, caso seja pago, será de responsabilidade da contrata todas as despesas, garantindo assim a
unicidade das informações, bem como da qualidade dos dados armazenados de tal modo que a solução do SGBD não
gere custos de licença para o município;
ESPECIFICAÇÕES TECNOLÓGICAS:
Os sistemas devem ser desenvolvidos em linguagem nativa 100% para Web.
Não serão aceitas soluções, sistemas ou interfaces que operem através de serviços de terminal (Exemplos: Terminal
Services, Citrix ou similares), emuladores de terminal, interfaces cliente-servidor ou qualquer outra interface que não
seja exclusivamente web;
O software deve ser acessível nas estações de trabalho (clientes) em navegadores gratuitos pelo menos: Firefox
(versão 45 ou superior) e Chrome (versão 49 ou superior);
Deve ter certificado SSL de comunicação SHA-256 bits;
Hospedagem com garantia de SLA mínimo de 99,5%;
O Sistema deverá estar preparado para ser instalado em estrutura de responsabilidade da licitante vencedora
CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de tarefas concorrentes;
Garantir o funcionamento conforme os protocolos, diretrizes, normas e leis do SUS;
O sistema deve minimizar os retrabalhos, auditando, preparando e gerando os arquivos necessários para atender o
SUS;
Auditoria na origem das atividades para garantir o faturamento ao SUS com todas as críticas de inserção de dados com
base nos procedimentos da tabela unificada denominada de SIGTAP;
Criação de Menu personalizado de acordo com o nível de senha do usuário;
Garantir que o sistema tenha apenas uma base de dados, sendo, essa o canal de utilização do usuário final;
Possuir e fornecer controle de acesso aos níveis do usuário com níveis de segurança, disponibilizando operações
compatíveis com o perfil do usuário através do gestor responsável;
Possuir auditoria interna no sistema (auditoria de primeiro nível) que garanta ao gestor a fiel utilização dos sistemas;
Possuir dados de auditoria interna do sistema das utilizações de estoque, alterações de dados do paciente, registro do
prontuário, transferências de medicamentos, chegada de produtos, controle da frota, entre outros;
Possuir o registro de todas as transações de inclusão, alteração e deleção realizada no banco de dados para auditoria
interna;
Prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos
indevidos às informações, através do uso de senhas criptografadas, permitindo configuração de níveis de permissões
para acessos dos usuários;
Dispor acesso dos usuários ao sistema apenas nos horários predeterminados pelos gestores;
Dispor agrupamento dos usuários por função para controle das permissões de acesso ao sistema;
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Garantir a comunicação entre o cliente e servidor utilizando conexão criptografada (SSL/HTTPS);
Dispor de geração dos relatórios em formato PDF;
Os Principais formulários utilizados pelas unidades hospitalares e UPAS devem fazer parte do sistema, os que não
estiverem informatizados devem ser criados antes do término da capacitação do setor;
O sistema deverá atender a legislação e obrigações assessorias na esfera municipal, estadual e federal, com
possibilidade de gerar arquivos em meio eletrônico para as instâncias com o BPA;
Garantir a Importação e manter atualizada automaticamente, sem interação do usuário, a tabela unificada de
procedimento SIGTAP; Manter as competências anteriores;
CADASTROS:
Dispor que todos os cadastros básicos possam ser alterados e incluídos dados
Garantir que o registro de Pacientes seja totalmente compatível com o Cadastro Nacional de Saúde - Cartão SUS e os
dados completos do Cadastro Brasileiro de Ocupações
Dispor de opção no sistema que unifique quando necessário o cadastro do paciente (CADSUS)
Permitir envio de e-mail (onde o endereço destino seja definido em parâmetro) automaticamente sobre os cadastros de
pacientes duplicados para que sejam unificados esses cadastros
Dispor do controle de cadastros homônimos de paciente e que não seja permitido cadastrar duplicados
Permitir cadastro e consulta de municípios conforme informações do IBGE
Permitir cadastro e consulta de Estados
Permitir cadastro e consulta de Faixa Etária;
Permitir cadastro e consulta de Órgãos emissores;
Permitir cadastro e consulta de tipo de tabela de procedimentos;
Garantir a Importação do cadastro nacional de estabelecimento de saúde – CNES.
Dispor do cadastro dos profissionais de saúde compatível com o Software CNES (Cadastro Nacional de
Estabelecimentos em Saúde) do DATASUS do Ministério da Saúde;
Permitir o cadastro de tipos de dietas (nutrição);
Permitir o cadastro de preparação (nutrição);
Permitir o cadastro da classificação de riscos informando o tempo de atendimento conforme a necessidade da gestão
hospitalar.
Permitir cadastrar tipos de encaminhamentos utilizados nos atendimentos e internações. No cadastro do tipo de
atendimento os sistemas devem registrar no mínimo os seguintes campos: descrição, tipo de atendimento como:
internação, internação clínica, alta, observação, recém-nascido, pós-obstétrico, alta com medicação), obrigatória
evolução ou não.
Permitir o cadastro de Motivo da Procura ao atendimento.
Permitir cadastrar preparação de exames, sendo no mínimo os seguintes campos: Descrição, procedimento
(possibilidade de consultar a tabela de procedimentos) e permitir anexar documentos de preparação no cadastro.
Permitir cadastrar bairros contendo os seguintes campos: cidade, unidade pertencente e descrição.
Permitir cadastrar feriados, sendo necessários no mínimo os seguintes campos: Feriado com data Fixa ou Variável, tipo
de feriado (federal, estadual ou municipal).
Permitir cadastrar painéis de atendimento.
Permitir cadastrar quartos/leitos., sendo necessários no mínimo os seguintes campos: Descrição, número do quarto,
Classificação do quarto (internação/normal).
Permitir o cadastro vinculação de Salas com as Unidades, sendo necessários os seguintes campos para os registros:
unidade (com opção de consultar a unidade) e descrição.
Permitir cadastrar unidades hospitalares / setores, contendo informações mínimas de: Informações básicas,
Informações sobre estoque, Anvisa, TISS, especialidades.
Permitir cadastrar tipos de receitas, sendo necessários no mínimo os seguintes campos: Identificar Tipo de Receita
como: (Amarela(A), Azul, Branca), Controlada (Sim/Não); permitir adicionar os CBOs possíveis para emissão da
receita.
CONFIGURAÇÕES:
Permitir cadastrar Classificação de atendimento, sendo necessários no mínimo seguintes campos: descrição, ordem
(de um a 100), código do e-sus;
Permitir cadastrar classificações de procedimentos, sendo necessários no mínimo os seguintes campos: Descrição,
tipo de tabela (Própria, TUSS, entre outras). Deve permitir anexar mais de um procedimento por classificação criada.
Permitir cadastrar grupos de atendimento por CBO. sendo necessário no mínimo os seguintes campos: Descrição,
CBO (possibilitar incluir mais de um CBO), atendimento privado (sim/não), mostrar medicamento (sim/não), mostrar
materiais (sim/não).
Permitir cadastrar modelos de documentos utilizados no hospital.
Permitir relacionar o da Motivo da Procura com o tipo de atendimento, sendo necessários no mínimo os seguintes
campos para o registro da configuração: Motivo da Procura, tipo de atendimento (conforme cadastro de tipo de
atendimento), visível, imprime termo de autorização, imprime ficha cadastral, número de vagas, Imprimi FAA, Painel de
Atendimento.
Permitir cadastrar tipos de atendimento, sendo necessários no mínimo os seguintes campos: descrição, setor de
atendimento, idade, atendimento principal, obrigatório profissional, transferível, sexo, Valida CNS, imprime a nota de
alta, exige leito, entre outros.
Permitir cadastrar e consultar modelos de receituários.
Permitir configurar, cadastrar e consultar o perfil do usuário do sistema sendo necessário no mínimo os seguintes
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campos: nome, login, senha, confirmação de senha, status (ativo, inativo), tipo de usuário (normal, administrador ou
máster), quando inspira a senha (1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, nunca), entre outros.
COMUNICAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS:
Dispor de ferramenta de comunicação interna que emita notícias e informações diversas a todos os usuários ativos do
sistema;
Permitir na mesma ferramenta de comunicação a troca de mensagens entre os usuários com possibilidade de anexar
arquivos.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA:
Digitação da Nota Fiscal para Entradas de Medicamentos com os dados para atender o estoque físico, valorização dos
estoques; Possuir Importação do XML da NFE.
Possuir cadastro de medicamentos da Farmácia Básica com informações para atender a portaria 344 como: Código
DCB, Nome DCB, Tipo de receita (branca-C, azul-B, amarela-A, básica), Número da Lista, Concentração e código do
ministério da saúde.
Possuir controle de medicamentos por lote e validade.
Garantir controle para Medicamentos Vencidos, separando os mesmos do estoque liberado para entrega ao paciente.
Possuir Gestão do Estoque Mínimo com emissão da lista produtos que estão com estoque disponível abaixo do
mínimo.
Controle de Inventário valorizando os estoques.
Possuir relatório do Giro dos estoques, tendo a opção de listar somente produtos com estoque abaixo do mínimo;
visualizando principalmente o consumo, estoque atual e o estoque mínimo.
Previsão de dias úteis de estoque sendo a mesma em dias ou meses com opção de informar o número de meses para
cálculo do consumo.
Geração dos Relatórios para Vigilância conforme portaria 344 – Anexo BMPO.
Geração dos Relatórios para Vigilância conforme portaria 344 – RMNRA.
ESTOQUES:
Permitir o cadastro de materiais, como medicamentos, insumos, entre outros estoques.
Permitir a gestão por Grupo/Subgrupo dos cadastros de materiais, como medicamentos, insumos, entre outros.
Permitir o cadastro de Fornecedores para utilização nos movimentos do estoque e digitação das notas na chegada do
produto.
Possuir controle da medicação indicada no prontuário do paciente e estar relacionada ao estoque na farmácia.
Consumo dos Produtos em quantidade e valores
Consumo das Unidades/Produtos em quantidade e valores.
Ficha do Produto, contendo dados importantes relativos ao produto;
Listagem dos Produtos com diversos filtros para o usuário;
Possuir controle dos produtos abaixo do mínimo;
Movimentação dos produtos detalhada para garantir auditorias como: registro de sinistros, perdas, entrada e saídas
normais, entre outros;
Previsão de dias úteis de estoque. Processo fundamental para o gestor não deixar faltar medicamentos, insumos entre
outros;
Quantidade ideal para cada unidade, para auxiliar na separação das entregas;
O sistema deve dar a possibilidade de informar o fabricante do lote do medicamento no momento da digitação da nota
fiscal de entrada;
O sistema deve disponibilizar local para visualizar o fabricante do lote informado no momento da digitação da nota,
para um rastreamento do uso desse lote pelo paciente indicando quem é o fabricante
Possuir controle das entradas de medicamentos por lote e validade;
Definir para todos os produtos da Unidade uma quantidade mínima de estoque que deve ter em sua unidade;
Possuir um Pedido para solicitar materiais/medicamentos a central de entrega;
Permitir a Impressão do Pedido para separação;
Permitir realizar a separação dos Pedidos a serem entregues, com possibilidade de colocar o pedido em estado de
separação para que os donos dos pedidos não possam mais altera-los; Permitir visualizar um determinado item
obtendo o estoque do estabelecimento solicitante, a quantidade ideal de envio, data e quantidade do último pedido e
consumo do mês anterior; Possibilidade de não enviar o item; Possibilidade de enviar quantidade menor ao solicitado;
Garantir que não sejam enviados lotes vencidos de medicamentos;
Permitir realizar o embarque do Pedido de Transferência; Possibilidade de identificar o responsável pelo transporte;
Baixa dos estoques de todos os itens enviados; Possibilidade de reabrir o pedido, estornando os estoques e liberando
o pedido para envio; Possibilidade de cancelar o pedido, estornando o estoque;
Impressão do Romaneio de Embarque para acompanhamento dos produtos de transferência, com no mínimo os
seguintes campos: Estabelecimento Origem, destino, responsável da entrega, produto, quantidade, lote e validade;
Possuir a confirmação do pedido do estabelecimento solicitante; Possibilidade de informar a quantidade recebida com
Entrada no estoque;
Possuir a confirmação do pedido do estabelecimento solicitante; Possibilidade de
Possuir integração com Estoques;
PRONTUÁRIO DO PACIENTE:
Garantir na escolha do Profissional de Saúde, que o sistema solicite a senha em atendimentos que serão realizados
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em computadores compartilhados por vários profissionais
Permitir configurar as funções do prontuário conforme o profissional e o perfil do atendimento que está realizado,
devendo possuir no mínimo as seguintes funções:
Emissão de Documentos.
Prescrição Interna (Aprazamento de Medicamentos / Soluções / Cuidados / Procedimentos)
Receituários.
Solicitação dos Exame.
Registro da Evolução.
Laudo AIH.
Registro dos Procedimentos Executados.
Histórico Clínico
Garantir que os procedimentos disponíveis para o atendimento estejam de acordo com o profissional, estabelecimento
e paciente, conforme as regras do SIGTAP.
Dispor de visualização da fila de espera virtual dos atendimentos conforme a classificação de risco proposta a portaria
2048 do Ministério da Saúde:
Ordenação da fila conforme a classificação;
Indicação visual se o tempo de espera ultrapassou o tempo limite da classificação.
Possuir na fila de espera as seguintes informações: Nome do Paciente, Idade, Tempo de Espera, Tipo do Atendimento
e o Profissional.
O sistema deve permitir visualizar no mínimo os seguintes históricos do paciente:
Dispor de visualização dos procedimentos executados no paciente.
Dispor de visualização do profissional e local dos atendimentos do paciente.
Poder escolher o período para visualizar os atendimentos do paciente.
Dispor de visualização dos Exames solicitados;
Dispor de visualização das Evoluções do Paciente;
Dispor de visualização dos documentos (Atestado, Declarações, Junta Médica, entre outros);
Dispor de visualização dos Medicamentos que o paciente utiliza continuamente;
Dispor de visualização dos Históricos das Avaliações de peso, altura, pressão, glicemia, IMC, temperatura, PAS, PAD,
entre outros;
Dispor de visualização se o paciente tem precedentes de alergia, a partir do registro da pré-consulta;
Dispor de visualização do gráfico de Evolução do IMC, Evolução da Pressão Arterial, Evolução da Glicemia.
Dispor na Prescrição para administração de medicamentos e cuidados internos no mínimo as seguintes características:
a) Registro das Soluções com opção de informar os componentes e se utiliza bomba de infusão fazendo o calculando
ml/h b) Calcular o aprazamento com base na posologia. c) Permitir informar na posologia Se Necessário (SN) d)
Permitir realizar a solicitação de KITs. e) Permitir alterar a unidade do medicamento na posologia. f) Permitir informar a
via para a administração do medicamento g) Permitir informar a hora de início da administração do medicamento na
posologia h) Busca de cadastro de medicamentos existentes na unidade. i) Busca de cadastro de medicação através
de campos de sugestão de preenchimentos automáticos na medida que o usuário for informando o nome do
medicamento. j) Prescrição de procedimentos e cuidados. l) Visualizar histórico das Prescrições com a opção de
realizar a cópia. m) Prescrição de Dietas com opção de selecionar o tipo da dieta e campo livre para digitação. n)
Dispor de impressão da prescrição médica com dados preenchidos nos itens anteriores
Possuir visualização da Prescrição para administração de medicamentos e cuidados internos tendo no mínimo as
seguintes informações: Medicamentos, via de administração, posologia, horários de aprazamento, hora da
administração;
Possuir a impressão da Prescrição para administração de medicamentos e cuidados internos para separação dos
medicamentos na farmácia imprimindo os seguintes campos: Medicamentos, via de administração, posologia, horários
de aprazamento, quantidade, unidade a ser dispensada e setor;
Dispor de Encaminhamento do paciente para Observação;
Garantir informar o CID 10 (Código Internacional de Doenças) no Prontuário Eletrônico do Paciente no momento do
alta/liberação do paciente;
Dispor de Monitoração e Registro de Sinais Vitais.
Dispor de Análise de Balanço Hídrico.
Dispor de Solicitação de Materiais para o Paciente.
Dispor de Registro do Ato Cirúrgico;
Dispor de Ficha de Controle de Infecção Hospitalar.
Dispor de Internação Obstétrica:
Avaliação Obstétrica.
Cadastro de RN.
Cadastro das informações do RN.
Prontuário e Evolução separada para o RN.
Ficha do Trabalho de Parto.
Lançamento das avaliações do Trabalho de Parto.
Conclusão Obstétrica
Possibilidade de Movimentação do Paciente
Transferência de Setor.
Transferência de Leito.
Dispor de emissão de Documentos do tipo Atestado, Declaração, outros, possibilitando configurar os modelos;
Possuir emissão do receituário normal e controlado;
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Dispor da visualização do gráfico das curvas de crescimento conforme padrão OMS (2006) e OMS (2007);
RECEPÇÃO:
O sistema deve permitir dar entrada do paciente no hospital para pronto atendimento, internação, consultas e exames.
O sistema deve apresentar forma de consultar paciente para dar entrada na recepção.
Na entrada da recepção o sistema deve ter filtros para listar os pacientes que darão entrada. Filtros: Data de
nascimento, código do paciente, nome, nome da mãe e CNS. A partir da consulta de paciente para recepção o sistema
deve listar os pacientes encontrados pela aplicação dos filtros. Ao selecionar um paciente o sistema deve listar as
informações do paciente, como: último atendimento, observação, CPF, RG, CNS e endereço.
O sistema deve permitir a opção de marcar e confirmar o paciente para ser atendimento. Na confirmação da entrada o
sistema deve apresentar os seguintes campos para dar andamento no processo de atendimento: Nome do paciente,
transferido (sim ou não), setor de origem, tipo de atendimento, Convênio, Médico Responsável, Acompanhantes (com
opção de cadastrar novos acompanhantes), observação, quarto e leito. O sistema deve permitir a impressão da ficha
do paciente após a recepção do paciente.
Na recepção do paciente, o sistema deve permitir editar o cadastro de um determinado paciente.
Na recepção do paciente, caso não exista o cadastro do paciente, o sistema deve permitir o cadastro de um novo
paciente.
Na recepção do paciente o sistema deve permitir cadastrar informações para agendamento de outro procedimento ou
atendimento.
O sistema deve permitir que o usuário do sistema, confirme a internação na recepção do paciente.
O sistema deve permitir na recepção do paciente marcar exames para execução, sendo que para a marcação do
exame o sistema deve ter filtros para localização de paciente.
Na marcação de exames na recepção o sistema deve permitir marcar os exames ou agendar, sendo que na marcação
o sistema deve confirmar o celular do paciente para eventuais envios de mensagens. Na confirmação o sistema deve
permitir incluir qual exame deve ser realizado. Após a escolha do exame o sistema deve informar os dados do exame,
sendo que são necessários no mínimo os seguintes campos: tipo do exame, profissional executante, profissional
solicitante, CRM, data da entrega, observação, exames solicitados.
O sistema deve permitir que na recepção do paciente, o usuário possa visualizar o status do atendimento gerado na
recepção. O sistema deve ter filtros para localização do paciente, aplicando o filtro o sistema deve demonstrar os
pacientes encontrados conforme filtros, com no mínimo os seguintes campos de visualização: Classificação de risco,
nome do paciente, idade, data e hora da chegada, setor, tipo de atendimento, situação e profissional.
O sistema deve permitir que a recepção registre os comparecimentos de atendimento no caso de agendamento e
outros tipos de atendimento
O sistema deve possuir tela de consulta de agendamento na recepção, sendo possível visualizar os detalhes da
solicitação e gerar comprovante de agendamento.
O sistema deve permitir na recepção que o usuário possa consultar a ocupação diária de leitos, demonstrando por
setor os leitos ativos, leitos disponíveis, leitos ocupados, taxa de ocupação e média de permanência. O sistema deve
permitir que conforme o setor demonstrado na consulta possa visualizar a ocupação atual, demonstrando no mínimo as
seguintes informações: quarto, leito, paciente, idade, data da chegada, tempo e tipo de internação.
O sistema deve permitir a consulta de quartos, sendo que o sistema deve ter filtros para melhor visualização das
informações solicitadas pelo usuário do sistema.
O sistema deve possuir a impressão com os dados do paciente e termo de responsabilidade após realizar a marcação
do paciente;
ATENDIMENTOS /AGENDAMENTOS:
Permitir consultar atendimento, informando alguns dados para encontrar o atendimento como: paciente, período, entre
outros.
Permitir consultar prontuário do paciente através de uma única tela, contendo no mínimo os seguintes filtros: data de
nascimento, nome do paciente, nome da mãe.
Permitir consultar atendimento de exames com no mínimo os seguintes dados: paciente, tipo de exame e período.
O sistema deve permitir visualizar os atendimentos através de uma consulta com no mínimo os seguintes dados:
Unidade, Profissional, paciente. Após essa consulta o sistema deve demonstrar os atendimentos encontrados conforme
filtros aplicados, podendo selecionar o paciente informando o profissional de atendimento podendo: Atender o paciente,
evoluir o registro de atendimento do paciente, cancelar um atendimento e liberar um atendimento para outro
profissional.
Permitir que o usuário do sistema visualize o agendamento na lista de espera de atendimentos, sendo que o sistema
deve apresentar no mínimo os seguintes filtros: procedimento, data de nascimento, unidade, nome do paciente e tipo
de consulta. O sistema deve listar os registros encontrados. Na lista o usuário do sistema deve permitir: Agendar a
solicitação, alterar o registro de solicitação, cancelar a solicitação, consultar a solicitação e registrar o contato com o
paciente.
O sistema deve permitir cancelar agendamentos informando o motivo do cancelamento.
O sistema deve permitir o cadastramento de solicitação de agendamento fora da unidade hospitalar.
O sistema deve permitir consulta das solicitações de agendamento fora da unidade hospitalar, contendo os seguintes
filtros: tipo de procedimento, data de solicitação, unidade de solicitação, nome do paciente e tipo de consulta.
O sistema deve permitir pesquisar os exames para registrar o laudo, apresentando no mínimo os seguintes filtros:
paciente, tipo de exame e período.
O sistema deve permitir a digitação do laudo de exames, possibilitando anexar documentos, lista de exames
solicitados, incluir modelo de laudos já pré-formatados.
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O sistema deve permitir gerar relatório dos exames, sendo que os filtros mínimos necessários para gerar os relatórios
são: unidade solicitante, profissional solicitante, paciente, período e ordenação.
O sistema deve permitir a emissão do relatório de exames executados, contendo no mínimo os seguintes filtros:
estabelecimento, tipo de exame, período, forma de apresentação.
O sistema deve gerar o relatório consolidado dos atendimentos hospitalar contendo os seguintes filtros: tipos de
atendimentos, profissional, Faixa etária, cidade, setor, tipo (consulta e internação).
Permitir gerar o relatório de atendimentos.
Permitir gerar o relatório de ocupação hospitalar.
Permitir realizar a impressão do prontuário individualizado do paciente.
Permitir gerar a planilha com os dados dos atendimentos.
Permitir gerar em relatório a relação de consultas e observações.
Permitir gerar o relatório de pacientes transferidos de outros locais.
Permitir gerar o relatório do resumo de atendimento, contendo no mínimo os seguintes filtros: bairros, período, cidade,
setor e convênio.
HIGIENIZAÇÃO:
Permitir que após a liberação do paciente, o leito possa passar pelo processo de higienização confirmando se foi ou
não higienizado.
Permitir visualizar o relatório de liberação de leitos.
NUTRIÇÃO:
Permitir cadastrar dietas conforme necessidade clínica gerando assim o mapa de dietas por paciente de internação e
unidade de internação.
PAINEL DE CHAMADOS:
Disponibilizar painel de chamados integrado a lista de cidadãos aguardando por atendimento.
O chamado no painel deve exibir, no mínimo, as seguintes informações: Nome do cidadão que foi chamado,
identificação da Sala onde será atendido e nome do profissional que realizou a chamada.
O chamado no painel deve pronunciar através de sintetizador de voz o nome do cidadão que foi chamado e a
identificação da sala de atendimento.
INTEROPERABILIDADE ENTRE HOSPITAL E UNIDADES MUNICIPAIS:
Disponibilizar interoperabilidade dos dados do prontuário eletrônico do cidadão, permitindo o compartilhamento das
informações dos Sinais Vitais, Evolução, Exames realizados e Medicamentos prescritos entre o Hospital e as unidades
municipais de saúde.
FATURAMENTO:
Geração de faturamento nos processos
Fechamento de conta por paciente
Geração da AIH
AIH
Digitação.
Consulta.
Geração de lote.
Manutenção.
Controle de autorização.
Solicitação de procedimentos especiais e mudança
de procedimento.
Exportação das contas para o SISAIH01
Geração do BPA:
Manutenção e digitação das contas geradas pelo atendimento para faturamento BPA
Exportação das Contas para o BPA Magnético.
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ANEXO X
TUTORIAL PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA
Para o preenchimento da Proposta Eletrônica deverão ser seguidos os seguintes passos:

1 - O licitante deverá acessar o Portal do Cidadão do Município de Camboriú no endereço www.camboriu.atende.net e
localizar na página inicial o link “AUTOATENDIMENTO” (lado direito da página) ou na guia de “Busca” (topo da
página), o tópico “Enviar Proposta de Licitações”.
1.1 - ou acessar diretamente o seguinte link: https://camboriu.atende.net/#!/tipo/servico/valor/9/padrao/1/load/1
2 - Clicando em “ACESSAR”, será solicitado o cadastro no Portal do Cidadão. Caso o licitante já possua cadastro no
portal, será necessário informar apenas o CPF/CNPJ e a senha de usuário.
2.1 - Caso o licitante não possua cadastro no Portal do Cidadão do Município de Camboriú, deverá clicar no botão
“CADASTRE-SE” e preencher as informações requeridas. Ao final do cadastro, deverá marcar a opção para a
Finalidade “Licitações”, e então “CONFIRMAR” o cadastro.
2.2 - A solicitação de cadastro será enviada para Aprovação. O licitante deverá solicitar sua liberação através do
telefone (47) 3365-9534 ou ainda pelo e-mail comprasdecamboriu@gmail.com e após a liberação você será informado
por e-mail para efetivar a confirmação.
3 - Efetuado o cadastro, o licitante terá acesso à página “ENVIAR PROPOSTA DE LICITAÇÕES” a qual disponibiliza
filtros para auxiliar a localização do edital de interesse. Clicando em “Consultar” serão listadas as licitações que se
encontram em aberto. Ao localizar a licitação desejada, deverá o licitante “Marcar a Licitação” e clicar no ícone
“Adiciona Proposta”, no canto superior esquerdo (abaixo dos filtros de busca).
4 - O ícone “Adiciona Proposta” abrirá a janela Incluir proposta do Licita Net, que deverá ser preenchida com a
proposta do licitante. Caso seu navegador possua bloqueio de “Pop-ups”, será solicitado pelo sistema que este seja
desativado.
4.1 - Será necessário preencher a Marca e Modelo* (*este quando solicitado no Edital convocatório) do produto e
Valor Unitário deste.
4.2 - Produtos em que não haja interesse, basta deixar os campos em branco.
4.3 - Após finalizar o preenchimento da proposta, clicando em “CONFIRMAR”, o sistema gerará o Relatório de
Proposta da Licitação com as informações que foram fornecidas, o Número de Protocolo e a Senha.
4.4 - Este relatório deverá ser impresso, carimbado, assinado e entregue no ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
COMERCIAL impreterivelmente, visto que a única forma de acessar os dados digitados será através da informação do
Número de Protocolo e Senha.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Ao digitar a proposta o sistema criptografará simultaneamente todos os dados
fornecidos, tornando as informações ilegíveis. A única forma de recuperar ou acessar esta informação será
utilizando a chave de descriptografia (número de protocolo e senha) que será impressa no relatório das
propostas que é gerado após o cadastro da proposta. Guarde em segurança o relatório, pois se for necessário
realizar alguma alteração em sua proposta, será necessário informar esta chave ou digitar todos os valores
novamente.
5 - Qualquer dúvida ou indisponibilidade de acesso ao sistema o Município de Camboriú poderão ser sanadas pelo
telefone 47 3665-9534.
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ANEXO XI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO NºXXX/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL CIRÚRGICO
CAMBORIÚ - EDWIGES BERNARDES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA.
Pregão Presencial Nº. 009/2019 - FMS
Aos XX (XXX) dias do mês de XXX do ano de 2019 (dois mil e dezenove) o Município de Camboriú, pessoa jurídica
de direito público interno, com sede à Rua Getúlio Vargas, 77, Centro, Camboriú SC., CNPJ/MF 83 102 293/0001-45,
doravante denominado contratante, representado neste ato Prefeito Municipal, Sr. Elcio Rogério Kuhnen, portador
da Carteira de identidade nº. 1.895.507 CPF: 720.439.549-20, residente na Rua Cerejeira, 1019, Esquina Com Rua
Mapam – Tabuleiro, Cidade de Camboriú SC., e Empresa: XXX, CNPJ: XXXX, estabelecida XXXX, doravante
denominada de contratada, celebram este termo de Contrato, em conformidade com o Processo Licitatório 021/2019
- Pregão Presencial Nº 009/2019-FMS, XX de XXX de 2019, regulada pela Lei Federal nº 8666 de 21.06.1993 e
demais alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO
DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL CIRÚRGICO
CAMBORIÚ - EDWIGES BERNARDES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA., conforme discriminado abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UN.

QUANT.

PREÇO
UNIT.

TOTAL

TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS/FORMA DE FORNECIMENTO: Integra o presente
contrato, e assim são aplicáveis em seu inteiro teor e como se transcrito estivesse o documento abaixo mencionado:
a. Edital de Pregão Presencial Nº. 009/2019 -FMS,
b. Proposta da Contratada, vinculada a Pregão Presencial Nº. 009/2019-FMS.
§ 1°. Este contrato firma-se sob o regime menor preço GLOBAL.
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre
outras inerentes ou decorrentes deste Contrato:
a. O serviço objeto deste Contrato, conforme solicitação e local indicado pelo órgão responsável, com todas as
despesas de transporte às suas expensas, conforme Requisição emitida pela Secretaria.
b. O fornecimento será efetuado na quantidade especificada pela Secretaria.
c. Prestar o serviço, de boa qualidade, em conformidade com a legislação vigente.
d. Os materiais, considerado em desacordo com o objeto contratual serão rejeitados, e o pagamento da respectiva
parcela ficará suspenso até sua regularização.
e. Arcar com todos os tributos, leis sociais, administração, e qualquer despesa acessória e/ou necessária não
especificada no contrato.
f. Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade relacionada com a execução deste Contrato.
g. Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execução do presente Contrato.
h – O serviço deverá ser prestado conforme termo de referencia, anexos e edital.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Constituem obrigações do CONTRATANTE, dentre
outras inerentes ou decorrentes deste Contrato:
a. Liquidar os documentos de cobrança.
b. Publicar o extrato deste contrato, na forma da Lei.
CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS: Os recursos para o pagamento das despesas provenientes do contrato correrão
por conta de dotação orçamentária do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CLÁUSULA SEXTA - VALOR E REAJUSTAMENTO: O valor global do presente contrato importa em R$ XXX que será
pago conforme prestação do serviço, em até 30 (trinta) dias contados da data da entrega da nota fiscal, conforme
solicitação da Secretaria.
§ 1°. Os preços constantes da Cláusula Primeira poderão ser reajustados conforme dispõe a Lei nº 8666/93, com base
no IPCA.
CLÁUSULA SETIMA - DA ACEITAÇÃO: A conferência e recebimento do serviço, objetos contratuais serão exercidas
pelo CONTRATANTE através da Secretaria.
§ 1°. O CONTRATANTE verificará o cumprimento das suas especificações e, quando não obedecer ou não atender ao
especificado, o rejeitará.
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§ 2°. A não aceitação do serviço, não implicará na dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância do
CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO: A prestação do serviço será conforme solicitação da Secretaria, sendo que o
presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de XXXX, ambos contados da data da assinatura deste
termo, podendo ser prorrogados nos moldes do artigo 57, IV da Lei nº 8666/93. O prazo de pagamento é de 30 (trinta)
dias corridos após a prestação do serviço, entrega e recebimento do objeto e da nota fiscal no Departamento de
Compras da Prefeitura Municipal de Camboriú, conforme cláusula sétima.
CLÁUSULA NONA - DOS CASOS DE RESCISÃO: As hipóteses de rescisão são, no que couber, as previstas nos
artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. A multa corresponde a 20% do valor do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS: Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo,
respeitado as disposições da Lei 8666 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de Camboriú - SC, para dirimir quaisquer
dúvidas ou litígios decorrentes da execução do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
para que possa produzir os efeitos legais nele colimados.
Camboriú SC., XX de XXXX de 2019.

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
PREFEITO MUNICIPAL

XXXXXXXXXXXXXX
EMPRESA CONTRATADA

ELISAMA DE FREITAS SCHULLE
SECRETÁRIA DE SAÚDE
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ANEXO XII
MINUTA ATA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO PELA
CONTRATADA, AO CONTRATANTE
SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA PARA AS
UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL CIRÚRGICO CAMBORIÚ - EDWIGES BERNARDES PERTENCENTES A
SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA FORNECIMENTO, SEGUNDO AS
CONVENIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, FUNDAÇÕES, FUNDOS
ESPECIAIS E DEMAIS ENTIDADES CONTROLADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO
Aos (....) dias do mês de .... do ano de 2019 (dois mil e dezenove) o Município de Camboriú, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Rua Getúlio Vargas, 77, Centro, Camboriú/SC/, CNPJ/MF 83 102 293/0001-45, doravante
denominado contratante, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. ELCIO ROGERIO KUHNEN, portador da
Carteira de identidade nº. 1.895.507 CPF: 720.439.549-20, residente na Rua Cerejeira, 1019 - TABULEIRO, Cidade de
Camboriú - SC, e a Empresa ..................., estabelecida à Rua ........, Cidade de ........ SC doravante denominada de
Fornecedora ou, “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇO(S), conforme decisão exarada no processo, referente ao Pregão Presencial nº 9/2019 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE CAMBORIÚ, para Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, de 21.06.93 e demais
alterações posteriores, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 689/08, consoante as seguintes cláusulas e
condições:
1 - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da presente ata o registro dos preços do objeto do edital de licitação origem, para fornecimento
para a Administração Pública Municipal, conforme descrições, marcas (origem) preços propostos e relacionados no
subitem 2.1, deste instrumento, segundo as conveniências da administração direta, sociedade de economia mista,
fundações, fundos especiais e demais entidades controladas diretas ou indiretamente pela Administração, ao longo da
validade do registro de preço.
1.1.1 - A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que deles poderão advir,
sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro,
preferência em igualdade de condições.
1.2 – Com base nesta Ata de Registro de Preço, documento legal de adesão que vincula as obrigações contratuais
futuras, os materiais deverão ser entregues neste Município, diretamente no destino designado pela Prefeitura
Municipal de Camboriú, do Edital de Pregão em questão, com todas as despesas de frete inclusas nos preços
propostos, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido por qualquer entidade pertencente á Administração
Municipal.
1.3 – Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela ABNT - Associação brasileira de
Normas Técnicas, com as devidas garantias previstas no edital, bem assim, fornecidas conforme preceitua o Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os itens considerados inadequados ou não atenderem às
exigibilidades serão devolvidos e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso, até sua regularização de forma
integral, cujo prazo de reposição, a critério do Órgão Requisitante, poderá ser renovado, no prazo, sem prejuízo nas
penalidades pelo atraso inicial.
1.3.1 - Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar:
a) inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata nas pavimentações de vias públicas,
fora das especificações acima exigidas no anexo I do edital; e
b) diferença em relação a proposta apresentada na fase licitatória.
2 - DO PREÇO
2.1 - As descrições dos materiais, ....... marcas e preços unitários, ficarão assim firmados:
a) ......, especificações.........., marca ......., no valor unitário de R$ ......;
b) ..segue....
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2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e para-fiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros,
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não
especificada no Edital e nesta Ata.
3 - DO REAJUSTE E REVISÃO DOS PREÇOS
3.1 - Os preços constantes do registro de preços serão reajustados pelo IGP - DI, publicado pela FGV – Fundação
Getúlio Vargas ou outro indicador que o vier a substituir legalmente, sendo que em quaisquer casos, na aplicação do
reajuste previsto, o preço não poderá ser ultrapassado ao praticado no mercado, nem mesmo ir de encontro ás
determinações insertas nas leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas
complementares. O diferencial de preço entre a proposta inicial da detentora e a pesquisa de mercado efetuada pelo
Município, à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos concedidos pela detentora, serão sempre
mantidos, inclusive se houver prorrogação da vigência da Ata. Por conseguinte, independentemente de provocação do
Depto de Compras, no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a beneficiária do Registro de
Preço obriga-se, voluntariamente, a comunicar ao Depto de Compras, o novo preço que substituirá o então registrado.
3.2 - Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revisados nos termos e prazos fixados pelo
órgão gerenciador.
3.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, no caso de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração
das alíquotas já existentes e/ou nas demais situações, com respaldo no art. 65, inc. II, alínea d, da lei 8666/93, em que
a revisão contratual pode ser intentada a qualquer tempo, independentemente de previsão expressamente pactuada,
visto que são situações inusitadas que, dada a sua imprevisibilidade, não foram cogitadas pelas partes, isto baseado
no “Fato do Príncipe” e na teoria da imprevisão ou se previsto, porém, de conseqüências incalculáveis, que implicou no
desequilíbrio econômico do contrato, quebrando a primitiva equação econômico-financeira, reduzindo os preços de
mercado, devidamente comprovados.
3.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes
através de solicitação formal ao órgão gerenciador dos sistemas (Departamento de Compras), desde que
acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido tais como: lista de preços dos fabricantes,
notas fiscais de aquisição (anterior e após a aquisição), matérias-primas ou serviços, componentes e/ou de outros
documentos, que comprovem o real equilíbrio financeiro.
3.5 - A atualização de preços deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da
proposta e o preço de mercado vigente à época, na busca ideal da manutenção do lucro da beneficiária.
3.6 - Independentemente da solicitação de que trata o item 3.4, o Município poderá, a qualquer momento, reduzir os
preços registrados, em conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada, ou quando alterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado regional, nacional e/ou internacional, sendo que
o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios.
3.7 - Caso a Beneficiária do Registro, venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não
repassada à Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
3.8 - O acompanhamento dos preços é de responsabilidade das unidades requisitantes de efetivarem pesquisa de
mercado previamente à contratação.
4 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO
4.1 – A Detentora do Registro de Preço, ao longo da validade do registro, será convocada a retirar o pedido ou a firmar
as contratações decorrentes da Ata, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da convocação expedida pelo Município
ou da data da publicação no Diário Oficial dos Municípios, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei
federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital e nesta
ata.
4.1.1 - No ato da contratação, o representante da adjudicada deverá caso exigido, apresentar contrato social ou
instrumento equivalente que comprove sua titularidade ou contrato social com documento de procuração, devidamente
reconhecido em cartório competente, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa.
4.1.2 - Quando do contrato e/ou da retirada do pedido, caso solicitado, a fornecedora deverá apresentar novas provas
de regularidade fiscal, regularidade com o INSS e FGTS e demais exigida na fase licitatória, sob pena de rescisão.
4.2 - O prazo estabelecido para a entrega dos materiais poderá ser prorrogado quando solicitado pela fornecedora e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
4.3 - O prazo de validade deste registro de preço será de 12 (doze) meses, contado da assinatura das atas de registro.
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4.4 – Os serviços deverão ser prestados conforme disposto em Edital, Anexos e Termo de Referência.
5 - DOS PAGAMENTOS
5.1 - O pagamento de cada aquisição se fará no prazo de até 30 (Trinta) dias úteis, após a expedição do termo de
recebimento do total do pedido, após conferidos, aceitos e atestados como materiais adequados, na forma do item 1.3
desta ata.
6 - DA CONTRATAÇÃO
6.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento de materiais, constantes do registro de preços a serem firmadas entre
o MUNICÍPIO e a DETENTORA DA ATA, serão formalizadas através de Pedido, contrato ou outro termo equivalente,
observando-se as condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro e demais anexos integrantes.
6.2 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato
e/ou pedido, no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, exceto o
preço que será o de seu último lance ofertado, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
6.3 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um
detentor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o
primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo MUNICÍPIO,
observadas as condições do Edital e o preço registrado.
6.4 - Os pedidos de fornecimento/prestação deverão ser formalizados diretamente, segundo as conveniências da
administração direta, sociedade de economia mista, fundações, fundos especiais e demais entidades controladas
diretas ou indiretamente, sob o controle do Departamento de Compras.
6.5 - Os pedidos deverão ser efetuados através de ofício ou memorando protocolizados ou enviados através de “facsímile”, deles constando: data, valor unitário, quantidade, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável da
unidade requisitante, e, ainda, data, hora e identificação de quem os recebeu, juntando-se cópia dos mesmos aos
processos de requisição e de liquidação.
7 – DO RECEBIMENTO/OBRIGAÇÕES/PENALIDADES/RESCISÃO
7.1 – O recebimento e aceitação dos produtos se farão das formas seguintes:
7.1.1 - O objeto da ata será recebido pela unidade requisitante, provisoriamente, consoante o disposto no artigo 73,
inciso II, da Lei federal nº 8666/93, sendo que a aferição e recebimento serão exercidos por Comissão de Recebimento,
devidamente credenciada.
7.1.2 - O Contratante inspecionará e verificará o cumprimento das especificações legais, sendo que caso estes não
obedecerem ou não atenderem ao desejado ou especificado, os rejeitará ou devolverá.
7.1.2.1 – Quando da não aceitação ou devolução do objeto do edital, no todo ou em parte, a critério do Contratante,
poderá ser concedido novo prazo para o cumprimento pendente, sem prejuízo nas penas contratuais ou rescisórias.
7.1.3 - Correrão por conta da fornecedora, as despesas e custos decorrentes da não aceitação ou devolução do objeto
do contrato.
7.1.4 - A fornecedora deverá entregar os materiais, constantes do objeto desta ata, nos locais determinados no Edital
de Pregão origem.
7.1.5 - O fornecedor deverá atender os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro, ainda que a entrega
seja prevista para data posterior ao vencimento da Ata.
7.2 - Constituem obrigações da fornecedora, dentre outras inerentes ou decorrentes do edital, desta ata e do futuro
pedido:
7.2.1 – Cumprir a entrega do objeto do contrato, no endereço indicado no pedido ou contrato, dentro do prazo
estabelecido, conforme a proposta, com todas as despesas de transporte, inclusas no preço proposto, sendo que a
fornecedora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, observada a estimativa de
consumo constantes no Anexo I, do edital de pregão originário.
7.2.1.1 - Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber o “Pedido”, o mesmo deverá ser
enviado pelo Correios, devidamente registrado, considerando-se como efetivamente recebido na data do registro, para
todos os efeitos legais.
7.2.2 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das especificações exigidas nos Item 1.3, desta ata, sendo que, aqueles
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que não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, e, se recebidos, devolvidos na forma do Código de Defesa
do Consumidor e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso até sua regularização de forma integral.
7.2.3 – Responsabilizar-se pelos recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos, que incidam ou venham a incidir sobre os materiais, objeto contratual.
7.2.4 - Arcar com todos os impostos, taxas, encargos, ônus e despesas relativas ao cumprimento do Contrato.
7.2.5 – Acatar, á medida da necessidade do Contratante, com as eventuais alterações contratuais, nos limites da lei.
7.2.6 – Cumprir os prazos das obrigações propostas, bem como no que se refere ás garantias de reposição, no caso
entrega de material inadequado.
7.2.7 - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração do faturamento, que
impliquem em aumento de despesas ou perdas.
7.2.8 – Fornecer, caso solicitado pelo Município ou Órgão CONTRATANTE, Certidão Negativa de Débito - CND,
emitida pelo INSS, o Certificado Regularização de Situação - CRF, junto ao FGTS, e provas de quitação com as
Fazendas Públicas, Federal ou Municipal, sob a pena de sustação de quaisquer créditos, até a efetiva comprovação da
inexistência dos referidos débitos.
7.2.9 - Cumprir, durante a execução do Contrato, todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais,
pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes, a que houver dado causa.
7.2.10 – Transportar os materiais em condições adequadas de armazenamento, visando evitar danos ás embalagens
e/ou seu conteúdo.
7.2.11 - Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do Contrato.
7.2.12 – Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados,
responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros durante o transporte e
descarga dos materiais nos locais de entrega;
7.2.13 - Observar, no decorrer das contratações, decorrentes do Registro de Preços, os termos da Lei e regulamento
pertinentes, previstos nesta ata e no edital de Pregão origem.
7.2.14 – Manter efetivo controle sobre o saldo do objeto do edital a fornecer por conta do registro de preço, visando dar
garantias ao seu direito de paralisação do fornecimento, quando do seu exaurimento.
7.3 - Constituem obrigações do Município ou órgão Contratante, dentre outras inerentes ou decorrentes da
Contratação:
7.3.1 - liquidar os documentos de cobrança, conforme o prazo previsto no edital;
7.3.2 - publicar extrato do Contrato, na forma da Lei;
7.3.3 - dar o devido recebimento do objeto do contrato, através da unidade requisitante, após a devida análise e
aprovação prévia;
7.3.4 – Através de quaisquer dos órgãos requisitantes, administração direta, sociedade de economia mista, fundações,
fundos especiais e demais entidades controladas diretas ou indiretamente, emitir os Pedidos ou contratos, a seu
critério, segundo as conveniências de momento, ao longo da validade do registro.
7.4 – Pelos motivos e condições, previstos nos artigos 86 e 87, da Lei nº. 8.666/93, em virtude do descumprimento das
obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, as penalidades em
que a Detentora da Ata ou contratada estará sujeita, são as seguintes:
7.4.1 - Advertência, para descumprimentos contratuais previstos no edital, nesta Ata e legais, ambos de natureza leve
ou não reincidentes, à juízo do Município ou Contratante.
7.4.2 - multa diária, correspondente a 5 %(cinco por cento) do valor do fornecimento do “PEDIDO” em atraso na
entrega, ainda que por razões de devolução ou por entrega de produto inadequado, até o limite de atraso de 10 (dez)
dias corridos, quando acarretará a rescisão automática, salvo se o Contratante, por interesse administrativo, decidir por
concessão de novo prazo, sem prejuízo nas penalidades contratuais;
7.4.3 - Multa de 10% (dez por cento) do valor total dos materiais contemplados à Fornecedora, constantes da Ata de
Registro, no caso de rescisão sem justo motivo, nas hipóteses previstas nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, da Lei n.
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8.666/1993;
7.4.4 - Multas variáveis entre 0,01 % (um centésimo por cento) a 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do
fornecimento do pedido ou termo contratual equivalente, caso a Contratada:
a) Fornecer produto fora das especificações exigidas e das normas legais; e
b) Desrespeitar quaisquer das demais obrigações contratuais, previstas nesta ata e no edital licitatório origem.
7.4.5 - Multa de 20,0% (vinte por cento) sobre o valor da contratação pela recusa da Detentora da Ata de Registro de
Preços em assinar o Termo de Contrato, quando cabível, ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido;
7.4.5.1 - Incide na mesma multa prevista no subitem anterior a detentora que estiver impedida de assinar o Termo de
Contrato ou retirar a Nota de Empenho pela não apresentação dos documentos devidamente atualizados, mencionados
nos itens 4.1.1 e 4.1.2, desta Ata.
7.4.6 - Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, pela entrega em desconformidade
com as condições desta Ata, independentemente da obrigação de trocá-lo.
7.5 - A cobrança de multas será feita, mediante desconto do pagamento da(s) fatura(s), se for (em) apresentada(s)
após a sua aplicação, ou ainda, cobrada diretamente da Detentora da Ata ou Contratada, se a fatura for insuficiente;
7.5.1 - No caso de cobrança de multa diretamente da Contratada, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de 03
(três) dias úteis, a contar da correspondente notificação, garantida prévia defesa.
7.6 – A incidência de multa poderá ser acumulada a outras penalidades e sua aplicação não impedirá que o Município
de Camboriú adote as medidas judiciais cabíveis.
7.7 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
Município de Camboriú - SC e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e seus
órgãos da administração direta e indireta, poderão ser aplicadas á licitantes ou contratadas, juntamente com as de
multa prevista no contrato, conforme Edital de Pregão Origem.
7.7.1 - A aplicação de quaisquer destas sanções, será publicada no Diário Oficial do Estado e divulgada no Mural oficial
da Prefeitura Municipal de Camboriú.
7.8 – A Contratada poderá, ainda, sujeitar-se às sanções previstas no subitem 7.7, desta ata, caso:
7.8.1 – Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
dos tributos.
7.8.2 - Tenha praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação.
7.8.3 - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com o Município de Camboriú, em virtude de atos ilícitos
praticados.
7.9 – Poderá, ainda, a FORNECEDORA, a juízo do Contratante, responder por perdas e danos, independentemente
das multas previstas no presente documento.
7.10 - No caso de rescisão contratual, cessará automaticamente todas as atividades relativas ao fornecimento, objeto
desta ata.
7.11 - Caso o MUNICÍPIO não utilize a prerrogativa de rescindir o Contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender
a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a Contratada cumpra integralmente a condição
contratual infringida.
7.12 - A Contratada reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, previstas nos
artigos 77 a 79, da Lei n° 8.666/93 e demais alterações, sem prejuízo nas prerrogativas e conseqüências previstas nos
artigos 80 a 85 da mesma lei.
7.13 - As penalidades do Município ou Contratante se constituirão em:
7.13.1 – Atualização financeira pelo atraso no pagamento, em relação aos prazos previstos na ata, atualização esta
que passará a ser aplicada através do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, desde que a lei assim o permitir.
7.14 - O MUNICÍPIO se reserva o direito de aplicar multa moratória, sem prejuízo da rescisão do contrato, caso a
FORNECEDORA viole ou infrinja qualquer disposição estatuída neste instrumento ou futuro contrato, ressalvado os
casos fortuitos ou força maior, desde que devidamente comunicados por escrito e aceito pelo Município ou
CONTRATANTE.
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7.15 - Caso o Município exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a Detentora da Ata ou
CONTRATADA, justificando a medida, com vistas ao contraditório e a ampla defesa.
7.15.1- Da notificação constarão as seguintes informações:
a) número do Contrato ou Pedido;
b) motivo a que se refere;
c) valor da multa e demonstrativo de cálculo.
7.16 - A referida multa será deduzida do valor a ser pago da respectiva fatura por ocasião de sua quitação, garantida a
prévia defesa.
7.17- A rescisão da Ata de Registro, da Autorização de Compra ou do contrato, será aplicada, de pleno direito,
independentemente de qualquer aviso de interpelação judicial ou extrajudicial, pelos motivos elencados nos incisos I a
XI e XVIII do artigo 78, da Lei n. 8.666/1993, em especial, se a futura Contratada:
7.17.1 - Ultrapassar o limite de 10(dez) dias corridos em atraso para entrega de material, tolerados para o limite de
incidência de penalidade pecuniária, previsto no subitem 7.4.2 deste edital.
7.17.2 – Persistir em mais de 02 (duas) vezes, em qualquer atraso e/ou no fornecimento de material inadequado;
7.17.3 – Contrair falência decretada;
7.17.4 - desrespeitar os dispositivos legais e contratuais;
7.17.5 - Promover alteração social ou modificar a finalidade ou estrutura da empresa, que, a juízo do contratante,
prejudique a execução do Contrato.
7.17.6 - Transferir o contrato a terceiros ou acobertar o fornecimento do objeto contratual, com razão social diferente.
7.18 - Rescindido o Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em acerto de contas, as despesas
aprovadas e efetivamente realizadas.
7.19 - Com base no artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a rescisão do contrato poderá
ser amigável, por acordo entre ás partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para
a Administração do Município contratante, que a exemplo da rescisão administrativa, deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
7.20 - A Contratada reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, previstas nos
artigos 77 a 79, da Lei n° 8.666/93 e demais alterações, sem prejuízo nas prerrogativas e conseqüências previstas nos
artigos 80 a 85 da mesma lei.
8 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
8.1 - O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a previa defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I - pela Administração, quando:
a) a Fornecedora não cumprir as exigências contidas no edital ou na ata de registro de preços, notadamente nas
hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão dos ajustes dela decorrentes;
b) a adjudicatária, injustificadamente, deixar de assinar a Ata de Registro de Preço ou de firmar o contrato ou de retirar
o Pedido decorrente do registro de preços;
c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa ou contratual, pelos motivos previstos no item 7.11, desta ata, por
um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a Detentora não aceitar reduzir
o(s) seus(s) preço(s) registrado(s);
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e
demais alterações posteriores.
II - pelo Detentor da ata, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços, devidamente justificado e aceito pelo
Município.
8.2 - O cancelamento da ata de registro de preço e demais sanções administrativas serão precedidos de processo
administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador do sistema (Departamento de Compras do Município
Contratante), sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
8.3 - A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previstos no inciso I do item 8.1, será feita
por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.
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8.4 - No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do quinto dia útil,
contado da publicação, pelo decurso de prazo.
8.5 - A solicitação da fornecedora ou prestadora de serviços para cancelamento do registro de preço, não o desobriga
do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser
prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no
instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
8.6 - Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de materiais,
constantes do registro de preços.
9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 – A empresa vencedora deverá prestar o serviço/entregar o produto conforme disposto no Termo de Referência,
edital e seus anexos.
10 – DA DISCRICIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO
10.1 – Nos termos do art. 12, do Decreto Municipal 689/08, a existência de preços registrados não obriga o Município a
firmar as contratações decorrentes deste registro, que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de
qualquer espécie. Fica facultada à Administração, a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às
licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de
condições.
11 - DA AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA
11.1 - Poderão fazer uso desta Ata todos os órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Camboriú –
SC, inclusive, as autarquias, fundos, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, ainda que dela não participantes, mediante consulta
prévia e autorização expressa da Secretaria da Administração do Município de Camboriú – SC.
11.1.1 – A utilização da Ata por órgãos dela não participantes, nos termos do item 10.1, que dependerá da anuência da
detentora, não poderá acarretar prejuízo do atendimento dos quantitativos inicialmente estimados.
11.2 - A contratação e a emissão de nota de empenho serão autorizadas, caso a caso, pelo titular da Pasta à qual
pertencer o órgão participante ou pela autoridade por ele delegada, ficando a Unidade responsável pelo cumprimento
das disposições da presente Ata, bem assim da estrita observância das normas aplicáveis à matéria.
11.3 - A retificação do empenho ou seu cancelamento total ou parcial obedecerão à mesma regra.
12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 - Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei 8.666/93 e
demais alterações posteriores em vigor.
12.2 - Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica a aceitação de todas as cláusulas e condições
estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento
desta Ata de Registro de Preços, ou do futuro contrato ou Pedido.
13 - DO FORO
13.1 - Fica eleito o foro da cidade de Camboriú - SC, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela
presente Ata de Registro de Preço, pelo futuro contrato ou Pedido, com renúncia a quaisquer outros por mais
privilegiados que possam ser.
Camboriú,..... de............................ de 2019.
_____________________________________
ELCIO ROGERIO KUHNEN - Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ
_____________________________________
FORNECEDORA/DETENTORA DA ATA DE REGISTRO
_____________________________________
SECRETÁRIA DE SAÚDE
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