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EDITAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003-FMS/2021 

ID BANCO DO BRASIL Nº: 880945 
(Processo Administrativo n° 1058/2021) 

 

I - DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:                               19 a 21/07/2021, ATÉ AS 08:00 HORAS; 
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:                   21/07/2021 ÀS 08:00 HORAS; 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA:                21/07/2021 ÀS 10:00 HORAS 
 

II - ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública on line, conduzido por servidor público denominado 
PREGOEIRO, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, através do endereço 
eletrônico http://www.licitacoes-e.com.br constante do site do Banco do Brasil S/A, gestor do sistema. 
 

III - LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 

 
Departamento da Comissão Permanente de Licitação – COPEL – Rua Barão do Rio Branco, nº. 149, Bairro Vila Rica, 
Barreiras/BA, CEP nº. 47.813-010. 
 

IV – ANEXOS: 

 
Anexo I – Termo de Referência; Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; Anexo III – Declaração Única; Anexo IV- 
Minuta do Contrato. 

Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o 
HORÁRIO DA BAHIA e serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, através da COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, designada pela Portaria nº 340/2021, sediada à Rua Barão do Rio Branco, nº. 149, Bairro Vila Rica, 

Barreiras/BA, CEP nº. 47.813-010, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de 

julgamento menor preço, PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

1. O OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de licenciamento, implantação, manutenção, suporte técnico e 

coordenação em sistemas integrados de gestão à atenção básica à saúde, com assessoria e consultoria junto 

aos profissionais envolvidos. Fornecimento de todos os equipamentos necessários para operacionalização em 

regime de comodato, inclusive painel de atendimento. Fornecimento de licenças para uso de softwares 

específicos. De forma que atenda as determinações do Ministério da Saúde, oferecendo celeridade e qualidade 

no atendimento nas áreas de atenção primária e atenção especializada à população residente no município de 

Barreiras, Estado da Bahia, e usuários de seu sistema público de Saúde. Conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas neste Edital 

e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, na 
classificação abaixo: 

mailto:licitacao.saude@barreiras.ba.gov.br
mailto:saude@barreiras.ba.gov.br.
mailto:saude@barreiras.ba.gov.br.


 
 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

End.: Rua Barão do Rio Branco, nº. 149, Bairro Vila Rica, Barreiras/BA, CEP nº. 47.813-010. 
CNPJ nº. 08.595.187/0001-25 – Fone: (77) 3613-8302 – E-mail.: licitacao.saude@barreiras.ba.gov.br.  

Página 2 de 98 

 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.09.50 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJETO ATIVIDADE: 10.301.014.2069 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.014.2068 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.40.00 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO – PESSOA 
JURÍDICA 

FONTE DE RECURSO 6102 REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS SAÚDE 15% 

FONTE DE RECURSO 0214 TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS DO GOV. FEDERAL 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1 Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico é necessário, previamente, o 
credenciamento do usuário, através do Banco do Brasil. 
 
3.2 O credenciamento dar-se-á através da atribuição de chave de identificação e senha individual que será 
pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o credenciado responsável por todos os atos praticados 
nos limites de suas atribuições e competências, implicando em responsabilidade legal e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

3.3 Quaisquer informações e esclarecimentos sobre o sistema licitacoes-e devem ser obtidos, exclusivamente, 

junto ao Banco do Brasil, através dos telefones 3003 0500 - Suporte Técnico ou 0800-785678 - BB Responde. 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 Poderão participar desta licitação, empresas cujo ramo de atividade esteja compatível com o objeto deste 
Pregão Eletrônico. 
 
4.2 Será vedada a participação de licitantes nas seguintes situações: 
 

4.2.1 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
 
4.2.2 Estiverem com falência decretada; 
 
4.2.3 Estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Barreiras; 
 
4.2.4 Reunidas em consórcio. 

4.2.5 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses 
previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 

4.2.6 Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 

4.2.7 Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como 
dirigente, acionista, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador 
ou responsável técnico, consoante o art. 9º da Lei 8.666/93. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos 

de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 

dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 

de chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 
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5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
6.1 A proposta de preços deverá ser enviada em formulário eletrônico, através do site http://www.licitacoes-
e.com.br, no prazo previsto para recebimento das propostas. 
 
6.2 O Licitante deverá manifestar em campo próprio, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação e demais condições previstas neste edital e que assume como firme e verdadeira sua Proposta e 
lances. 
 
6.3 No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as 
especificações, marcas/modelos, preços unitário e totais de todos os itens ofertados; 
 
6.3.1 O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas para os itens do 
Edital. 

6.4 Os documentos anexados durante a inserção da proposta no campo “informações adicionais” (folders, 
prospectos, declarações, etc.) não poderão estar identificados, ou seja, não será admitida a veiculação do nome 
da empresa ou de seus representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que facilite a 
identificação do licitante. 

6.5 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

6.6 A proposta de preços deverá apresentar os preços unitários, totais e global, para o serviço ofertado, 
expressando os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando 
esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. 

6.7 Nos preços unitários propostos estão inclusos e diluídos os custos relativos a todos os serviços preliminares, 
complementares, ou provisórios necessários à perfeita execução do serviço, mesmo que não constem das 
planilhas de preço, como também todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem 
utilizados, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, bem como todas as despesas 
diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à execução do objeto contratado. 

6.8 O formulário da proposta de preços em sua forma impressa, conforme modelo do Anexo II, somente será 
utilizado pelo licitante arrematante. 

6.9 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada 
para início da sessão pública. 

6.10 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes 
liberados dos compromissos assumidos, mas na hipótese do licitante vencedor ser convocado e aceitar assinar o 
contrato, considerar-se-á como prorrogada a validade da proposta de preços apresentada por igual prazo. 

6.11 A formulação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares, 
tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 

6.12 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 
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7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

7.2 Iniciada a sessão pública do pregão não cabe desistência da proposta. 

7.3   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.3.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.3.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

7.3.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

7.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 

fase de lances. 

7.5 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.6  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.6.1 O lance deverá ser ofertado pelo menor valor global do grupo de itens. 

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no Edital. 

7.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.9 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 200,00 

(duzentos reais). 

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez 

minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final 

e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12.1Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a 

ordem crescente de valores. 

7.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o 

reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

7.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, 

caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 
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7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar.  

7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 

faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 

3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.26.1 no pais; 

7.26.2 por empresas brasileiras;  

7.26.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.26.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

ou os lances empatados.  

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
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7.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7.28.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a 

proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 

caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

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

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 

em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2 Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
8.3  O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria Requisitante 

ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão. 
 

8.4 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará 
a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda a este edital. 
 

8.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

 
8.6 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 

com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

 
8.7 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita 

no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

8.7.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua 

continuidade. 

8.10 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o 

lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 

diversas das previstas neste Edital. 

8.10.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 
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8.11 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 

proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida, se for o caso. 

8.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o 

disposto neste Edital.  

9 DA HABILITAÇÃO   
 

9.1 Os documentos necessários à habilitação, conforme relação abaixo, deverão, preferencialmente, apresentar 
índice relacionando-os e informando as folhas em que se encontram. 

 9.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

9.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituído por certidão 
simplificada, expedida pela Junta Comercial da sede da licitante; 
 
9.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos 
seus administradores e respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão 
simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante; 
 
9.1.1.3 Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício, podendo ser substituído por certidão expedida pelo Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas; 
 
9.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir. 

9.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.1.2.1 Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
9.1.2.2 Prova de Regularidade com a Dívida Ativa da União e Seguridade Social; mediante apresentação 
de Certidão Conjunta de Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União e 
Seguridade Social (INSS); 
 
9.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede do licitante; 
 
9.1.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade da Situação/CRF. 
 
9.1.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão (Lei 12.440/11). 
 
9.1.2.6 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das 
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

 
9.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 
9.1.3.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro 
do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) 
dias contados da data da sua apresentação. 
 
9.1.3.2 Prova de que possui, até a data da apresentação da proposta deste Edital, Capital Social ou 
Patrimônio Líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação, 
comprovado através do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social ou 
Certidão emitida pela Junta Comercial. 
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9.1.3.3 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei (com indicação do N° do Livro Diário, número de Registro na Junta Comercial 
e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos) que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Os 
mesmo deverão estar assinados pelo contador (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo 
Titular ou Representante legal da empresa. As assinaturas deverão estar devidamente identificadas, sendo 
obrigatória a aposição da certidão de regularidade profissional do Contador na data da entrega do balanço. 
 
9.1.3.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura 
ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e 
encerramento. 
 
9.1.3.5 O cumprimento do que trata o item anterior deverá ser feito através de copias do Livro Diário 
(Número do Livro, Termo de Abertura e Encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde 
constem o Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis extraídas deste Livro, com evidencia e registro 
na Junta Comercial ou publicação na imprensa, de acordo com a personalidade jurídica do licitante. 
 
9.1.3.6 A comprovação da boa situação Econômico-Financeira da empresa será avaliada pelos seguintes 
índices, apurados com base no balanço apresentado, os quais deverão vir com os respectivos valores 
inseridos nas fórmulas abaixo, conforme estabelecido no Art. 31, da Lei Nº 8.666/93. 
 

Índice de Liquidez Corrente 
 ILC = AC       ILC > 1,50 
          PC 
 
Índice de  Endividamento Geral  
 EG = PC + ELP       GET < 0,50 
              AT 

 

Sendo: 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante; 
RLP = Realizável a Longo Prazo; 
ELP = Exigível a Longo Prazo; 
AT = Ativo Total. 

 
9.1.3.7 As fórmulas em apreço deverão estar aplicadas em memorial de cálculos. 

 
9.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1.4.1 Comprovação de capacidade técnico-operacional, mediante a apresentação de atestado(s) de 
aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
 
9.1.4.2 O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome da proponente e comprovar o 
desempenho anterior na execução de contratos de implantação, manutenção, coordenação e 
treinamento de solução de Informatização de Serviços de Saúde e Prontuário Eletrônico de Paciente e 
conter no mínimo: 
 
a. Endereço, telefone/fax e e-mail para contato com o emitente; 

b. Descrição do Serviço realizado; 

c. Período da realização do serviço. 
 
9.1.4.3 Comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante a indicação do(s) profissional(ais) 
responsável(eis) pela equipe técnica que prestará os serviços objeto desta licitação, cuja qualificação 
mínima deverá ser comprovada por Certificado em Formação Superior ou Especialização em Áreas de 
Tecnologia da Informação, e Certificado em Formação Superior ou Especialização em Saúde Pública. 
 
9.1.4.4 Admitir-se-á um único responsável técnico, desde que possua ambas as qualificações exigidas no 
item anterior. 
 
9.1.4.5 Os profissional(ais) listado(s) no item 9.1.4.3, deverá(ão) compor o quadro funcional da 
proponente no momento da contratação, cujos documentos de comprovação deverão ser apresentados 
junto a assinatura do instrumento contratual. 
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9.1.4.6 A comprovação do vínculo dos profissionais exigidos será por meio de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS assinada ou por contrato de prestação de serviços com firma reconhecida em 
cartório, regido pela legislação civil comum, tratada no art. 30, § 1°, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, ou 
ainda por meio de contrato social quando sócio da empresa. 
 
9.1.4.7 Apresentar ATESTADO DE VISTORIA às unidades de saúde onde se realizarão os serviços que 
constituem o objeto deste termo, emitida pela Gerência Administrativa da Secretaria Municipal de 
Saúde. De forma alternativa a proponente poderá apresentar uma DECLARAÇÃO FORMAL, em que 
conste: que conhece as condições locais para execução do objeto, ou que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este 
fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças 
técnicas ou financeiras com a contratante. 

 
9.1.5 OUTROS DOCUMENTOS 

 
9.1.5.1 Certidão da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, referente ao TCU - Inidôneos - Licitantes 
Inidôneos; CNJ - CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade; Portal de Transparência - CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e 
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas, através do site (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), 
conforme artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/13(Lei anticorrupção). 
 
9.1.5.2 Alvará de Funcionamento. 

 
9.1.5.3 Declaração Única, conforme modelo do Anexo III, contendo: 
 
a)Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998. 
 
b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo de sua habilitação, na forma do art. 32, § 2º, 
da Lei n.º 8.666/93; 
 
c) Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação; 
 
d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
 
e) Declaração que esta empresa é considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
conforme Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que está excluída das 
vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 
9.2 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, ou através de publicações em órgão de 
imprensa oficial, ou cópia autenticada por cartório competente ou pelos servidores da COPEL, mediante 
apresentação dos originais. 
 
9.3 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos no 
presente edital e seus anexos. 
 
9.4 Os documentos extraídos via Internet serão considerados válidos após a confirmação da autenticidade por 
servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente. 
 
9.5 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática das mesmas. 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1 Concluída a fase de lances, após análise dos documentos de habilitação da empresa arrematante ora anexados 
no sistema, a referida empresa será convocada via sistema, para que em até 02 (dois) dias úteis, encaminhar os 
documentos de habilitação e a proposta de preços readequada em função do lance final, devendo o valor de sua 
proposta final ser igual ou imediatamente inferior a este valor. 
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10.1.1 Caso o licitante faça o envio dos documentos de habilitação e proposta detalhada pelos correios, deverá 
postá-los via Sedex, com o envio do código de rastreamento à COPEL pelo e-mail 
licitacao.saude@barreiras.ba.gov.br.  
 
10. 2 Será desclassificada a Proposta de Preços ou inabilitado o licitante que descumprir o prazo estabelecido 
no item anterior, devendo o Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação. 
 
10.3 Na hipótese da proposta de preços definitiva contemplar vários itens, o ajuste deverá ser realizado de 
forma linear sobre os preços unitários, sobre o preço total do item e sobre o valor global, aplicando-se o 
mesmo desconto, de modo que reflita na nova proposta a redução de preço proporcionada pelo lance do 
vencedor. 
 
10.4 Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei 
Complementar nº 123/06, quando do envio dos documentos de habilitação e que possuam alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o licitante for comunicado da irregularidade existente, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
10.5 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas na legislação pertinente, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno 
porte em situação de empate o exercício do direito de preferência. 
 
10.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

11 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

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

11.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

11.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SISTEMA, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará 

o procedimento licitatório.  

13. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
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13.1 Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações referentes ao processo licitatório serão enviados ao 
pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico 
através do e-mail licitacao.saude@barreiras.ba.gov.br, ou presencialmente protocolizadas na Comissão Permanente 
de LICITAÇÃO - COPEL, situada na Rua Barão do Rio Branco, nº. 149, Bairro Vila Rica, Barreiras/BA, CEP nº. 47.813-
010, das 08h às 12h. 
 

13.1.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
 
13.1.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

 
       13.1.3 As impugnações entregues após o decurso dos prazos legais, não serão acatadas pelo pregoeiro. 

13.1.4 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento da impugnação. 
 
13.1.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
      13.1.6 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

14. RECURSO 

14.1 Depois de declarado o vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante, inclusive o que for desclassificado antes da 
fase de disputa, poderá manifestar, motivadamente, de forma sucinta, sua intenção de interpor recurso através da 
opção “ACOLHIMENTO DE RECURSO” do sistema eletrônico. 

14.2 O Sistema aceitará esta intenção de forma imediata, ao ato de declaração do vencedor; a ausência desta 
manifestação neste prazo importará na decadência do direito de recurso. 

14.3 A partir da manifestação será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões constantes do 
recurso, que deverão ser encaminhadas à COPEL, ficando os demais licitantes desde logo, intimados para, querendo, 
apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente 

14.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser enviados por meio eletrônico através do e-mail 
licitacao.saude@barreiras.ba.gov.br, ou presencialmente no Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, 
situada na Rua Barão do Rio Branco, nº. 149, Bairro Vila Rica, Barreiras/BA, CEP nº. 47.813-010, das 08h às 12h. 
 
14.5 Cabe ao Pregoeiro receber e examinar os recursos e contrarrazões de recurso, podendo reconsiderar sua 
decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, quando mantiver sua decisão, encaminhá-lo(s) à 
autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência, no mesmo prazo, contado do recebimento do recurso, 
sob pena de responsabilidade. 

 
 14.5.1 A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da 
tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 
 

14.6 Decididos os recursos, a Autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório. 

14.7 Manifestações posteriores e os recursos que forem enviados por fax ou e-mail não serão acatadas pelo 
Pregoeiro. 

14.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COPEL. 
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14.9 Os licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, quer em caráter de recurso, 
para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7°, da Lei n° 
10.520/2002. 

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

15. CONTRATAÇÃO 
 
15.1 As condições para contratação estão previstas no termo de referência (anexo I), e na minuta do contrato (anexo 
IV). 

16. DOS PRAZOS, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO DO OBJETO 

16.1 As condições de prazos, prestação dos serviços e recebimento do objeto estão previstas no termo de referência 

(anexo I), e na minuta do contrato (anexo IV). 

 
17. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 
17.1 As condições de pagamento do objeto estão previstas no termo de referência (anexo I), e na minuta do contrato 
(anexo IV).  

18. SANÇÕES 

18.1 As sanções por atos praticados no decorrer do pregão eletrônico e execução contratual estão previstas no 
termo de referência (anexo I), e na minuta do contrato (anexo IV). 
 
19. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

19.1 Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato superveniente, 
devidamente comprovado, ou anulada por vício ou ilegalidade, sem que as licitantes tenham direito a qualquer 
indenização, à exceção do disposto no art. 59 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1 A formulação da proposta implica para o licitante a aceitação integral e irretratável dos termos deste edital 
e seus anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, tornando-o responsável pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 
 
20.2 Fica reservado à Administração o direito de: 
 

a) adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados 
através de correspondência oficial encaminhada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas 
da data inicialmente marcada; 
 
b) transferir para o primeiro dia útil subsequente, caso haja impedimento na realização da licitação na 
data marcada para a sua abertura, mantidas as demais condições. 

 
20.3 O(a) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da 
suspensão e a convocação para continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de 
documento ou informação que devería constar originalmente da proposta. 
 
20.4 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 
20.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer 
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do 
Município. 
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20.6 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das disposições 
legais pertinentes.  

20.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta do 
licitante que for declarado inidôneo na área da Administração Pública. 

20.8 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a) Pregoeiro(a), se 
necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
 
20.9 O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração poderá relevar falhas formais constantes da 
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação 
pertinente. 
 
20.10 A falsidade das declarações prestadas no presente certame, poderá caracterizar o crime de que trata o 
artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas neste edital, mediante o devido processo legal, e implicará, também, na inabilitação 
do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 
 
20.11 As propostas de preços readequadas e qualquer correspondência referente a este Pregão deverão ser 
encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, na Rua Barão do Rio Branco, nº. 149, Bairro Vila Rica, 
Barreiras/BA, CEP nº. 47.813-010. 
 
20.12 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação. 
 
20.13 Os licitantes deverão acompanhar as mensagens referentes a esta licitação (respostas a 
questionamentos, impugnações, recursos, etc.) através do site do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br, 
sendo exclusivos responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo “Chat de Mensagens”. 
 

21. FORO 
 

21.1 Fica designado o foro da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de quaisquer 
questões judiciais resultantes deste edital. 

 
22. ANEXOS DO EDITAL 

22.1 Anexo I – Termo de Referência; Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; Anexo III – Declaração Única; 
Anexo IV- Minuta do Contrato. 

Barreiras/BA, ____ de __________ de 2021.  

 

DIEGO JUNIO PAULINO SILVA 
Pregoeiro 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
TERMO DE REFERÊNCIA 

SISTEMAS DE SAÚDE INTEGRADA 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 - Este termo de referência um é documento vinculativo, e tem por objetivo dar entrada para a 
solicitação de despesa e demais atos do processo administrativo, conforme especificações e 

condições aqui definidas e demais anexos vinculados de forma complementar. 
 

1.2 - Unidade interessada: Secretaria Municipal de Saúde. 
 
1.3 - Licitação / Modalidade sugerida: Pregão Eletrônico, nas disposições da Lei Federal nº. 10.520, 
de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019; e de forma 

subsidiária a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais aplicáveis à 
matéria. 
 
1.3.1 - Tipo de licitação e julgamento: Menor preço global. 
 
1.3.2 - Regime de Execução do Objeto: Empreitada por preço (global). 
 

2. OBJETO 
 
2.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licenciamento, 
implantação, manutenção, suporte técnico e coordenação em sistemas integrados de gestão à 

atenção básica à saúde, com assessoria e consultoria junto aos profissionais envolvidos. 
Fornecimento de todos os equipamentos necessários para operacionalização em regime de 
comodato, inclusive painel de atendimento. Fornecimento de licenças para uso de softwares 

específicos. De forma que atenda as determinações do Ministério da Saúde, oferecendo celeridade 
e qualidade no atendimento nas áreas de atenção primária e atenção especializada à população 
residente no município de Barreiras, Estado da Bahia, e usuários de seu sistema público de Saúde. 
Conforme item 4 – detalhamentos dos serviços, e demais exigências deste Termo de Referência. 
 
3. JUSTIFICATIVA 

 
A informatização tem trazido importantes melhorias na gestão de qualquer organizaçã           
                                                                   diretamente: na gestão, a 
informatização provê um conjunto grande e acurado de dados que podem ser transformados em 
conhecimento útil para a tomada de decisão; e na clínica, a aglutinação de informações dos 

pacientes por meio de prontuário eletrônicos promove uma maior agilidade no atendimento ao 
mesmo tempo em que garante maior segurança no cuidado prestado, tanto ao profissional quanto 

ao paciente.  
 
                                                                                      
          ”    R                                   S                S          S              
                                                                                             
ampla exploração de dados e algoritmos, incluído aprendizado de máquina e outras formas de 
predição; e uso de ferramentas de comunicação para facilitar o acesso aos serviços de saúde, seja 

por segundas opiniões pelos profissionais ou diagnósticos remotos mediados por profissionais para 
os usuários.  
 
Para que se chegue a níveis ótimos de                                                            
informatização de todos os ambientes de saúde, e isso inclui a atenção primária, que além de 
ordenadora da rede de atençã                                                                

informatização da atenção primária agrega uma melhor continuidade do cuidado do usuário, 
organização do processo de trabalho e compartilhamento das informações pelos diferentes tipos de 
profissionais que integram este ambiente. Além disso, possibilitam que processos avaliativos mais 
qualificados, rápidos e eficientes ocorram, promovendo melhor qualidade do serviço ao usuário.  
 
Dito isso, este projeto se justifica pelas melhorias que serão propiciadas tanto no aspecto da 
gestão do serviço de maneira mais macro, como a verificação de ambientes mais ou menos 
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produtivos e adequados às evidências científicas, promovendo ações para melhoria de eficiência e 

qualidade; quanto no aspecto da micro gestão dos serviços, incluindo os ganhos nos processos 
clínicos promovidos pela melhor organização dos dados dos usuários e acompanhamento das 
pessoas e suas enfermidades.  
 
É importante destacar, que os sistemas, processos, técnicas e profissionais, previstos para a 
implantação e implementação dessa informatização no município, vão trazer os seguintes 
benefícios: aumento do número de cadastros dos cidadãos no Prontuário Eletrônico do Cidadão – 

PEC, qualificação de cadastros e atendimentos, aumento do número de atendimentos realizados, 
eficiência operacional, mapeamento completo das situações de comorbidades e vulnerabilidade dos 
usuários do SUS, facilidade no acesso aos serviços do SUS, priorização dos atendimentos conforme 
preconiza o Ministério da Saúde, gestão da qualidade dos serviços prestados, gerenciamento 

completo da Atenção Primária em Saúde, relatórios personalizados, aumento da satisfação e 
segurança dos usuários e profissionais nos serviços prestados no âmbito de saúde, melhoria dos 
recursos repassados pelo Ministério da Saúde, maior gestão dos recursos destinados a saúde e 

painel para acompanhamento de ações, atendimentos e dos indicadores da APS (Atenção Primária 
a Saúde). 
 
Por fim, vale lembrar que esses serviços irão nortear o município para que atenda ao que é exigido 
no Programa Previne Brasil, descrito na portaria (MS n. 2.979 de 12 de novembro de 2019), onde 
informa que o pagamento das ações, programas, equipes e profissionais da Atenção Primária em 

Saúde será realizado a partir de três eixos principais, Capitação Ponderada, Desempenho e 
Incentivo para Ações Estratégicas, ou seja, esse serviço trará mais recursos financeiros ao 
município, assim como, trará melhorias significativas na saúde preventiva dos cidadãos do 
município. 
 
Referência e Fundamentação: 

 

• Portaria nº. 3.263, de 11 de dezembro de 2019 – Estabelece o incentivo financeiro de 
custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS); 

• Portaria nº. 2.979, de 12 de novembro de 2019 – Institui o Programa Previne Brasil, que 
estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 
6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017; 

• Nota Técnica nº. 05/2020 - DESF/SAPS/MS – Assunto: Indicadores de pagamento por 
desempenho do Programa Previne Brasil (2020); 

• Nota técnica nº. 33/2020 - CGIAP/DESF/SAPS/MS – Assunto: Nota Técnica Explicativa do 
Plano de monitoramento do programa Informatiza APS - 2020. 

• Portaria nº. 166, de 27 de janeiro de 2021 – Dispõe, excepcionalmente, sobre a 
transferência dos incentivos financeiros federais de custeio da Atenção Primária à Saúde, 

no âmbito do Programa Previne Brasil, para o ano de 2021; 

• Portaria nº. 04, de 28 de janeiro de 2021 – Institui os prazos para o envio da produção da 
Atenção Primária à Saúde para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica 
(SISAB) a partir de 1º de janeiro de 2021. 

 
4. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

4.1 - Implantação dos sistemas E-SUS PEC - APS: 
 

OBJETIVO PRINCIPAL: 
O que se pretende com a implantação desse serviço é melhorar o gerenciamento da 
Atenção Primária em Saúde - APS, através do controle operacional fornecido pelos 

sistemas da APS, os recursos recebidos pelo município através do Fundo Municipal de 
Saúde, conforme preconiza a programa de informatização das Unidades Básica de 
Saúde e a melhoria na qualidade de trabalho dos profissionais, uma vez que, os 
sistemas fornecem o histórico completo de atendimentos prestados aos pacientes, sem 
a necessidade consulta ou preenchimento de fichas em papel. 

 

4.1.1 - Implantação do sistema E-SUS APS PEC em Sistema Operacional LINUX, com bancos de 
dados POSTGRES próprio. Visando a segurança dos dados, o banco de dados deve ter senha e 
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porta de acesso diferentes da implantação padrão fornecida pelo Ministério da Saúde - MS.  

 
4.1.2 - A implantação deve ser feita em servidores na NUVEM, um para o Banco de Dados, um 
para Aplicação e outro para Backup, todos eles em território nacional. 
 
4.1.3 - Configuração de Rede e Sub Redes dentro do território nacional. 
 
4.1.4 - Configuração de regras de FIREWALL, fornecimento de DNS e IP fixo para acesso ao 

servidor de aplicação. 
 
4.1.5 - Essa implantação deve permitir que todas as estações de trabalho, em todas as unidades 
básicas de saúde possam acessar o servidor como ponto único de instalação, exceto em locais que 

não possuam rede de internet, assim como, todos os aplicativos que fazem parte da estratégia E-
SUS APS, a saber: E-SUS APS TERRITÓRIO, E-SUS AD e E-SUS ATIVIDADE COLETIVA, devem 
também acessar o servidor como ponto único de instalação. 

 
4.1.6 - Para as unidades que não possuem acesso a internet, deve ser fornecido servidor local e a 
partir dele, gerar arquivos de produção ambulatorial para ser importado no servidor central em 
nuvem. 
 
4.1.7 - Todos os equipamentos e profissionais necessários a implantação dos serviços descritos 

acima devem ser fornecidos pela licitante vencedora. 
 
4.1.8 - Os sistemas que devem ser instalados são: 
 

 E-SUS APS PEC; 

 E-SUS APS TERRITÓRIO;  

 E-SUS AD; e  

 E-SUS ATIVIDADE COLETIVA. 
 
4.2 - Sistema para Mapeamento de Comorbidades, Cadastros e Indicadores da Atenção 
Primária em Saúde: 
 

OBJETIVO PRINCIPAL: 
O que se pretende com a implantação desse serviço é melhorar o gerenciamento da 
Atenção Primária em Saúde - APS, os recursos do município, o conhecimento 
detalhado das comorbidades dos cidadãos do município, a qualidade da saúde dos 
cidadãos e atender ao que solicita a Nota Técnica nº. 05/2020-DESF/SAPS/MS. 

 

4.2.1 - Implantação do sistema em servidores em NUVEM, acessível de qualquer local do território 

nacional com certificado SSL e escala configurável no banco de dados. 
 
4.2.2 - O acesso ao sistema para profissionais de saúde deve estar integrado ao E-SUS APS PEC, 
ou seja, deve ser utilizada o mesmo usuário e senha, ao se alterar a senha no E-SUS APS PEC, a 
mesma deve ser refletida de forma automática no sistema de Mapeamento. 
 

4.2.3 - Configuração de Rede e Sub Redes dentro do território nacional. 
 
4.2.4 - Configuração de regras de FIREWALL e fornecimento de DNS para acesso ao servidor de 
aplicação. 
 
4.2.5 - O sistema deve ter regras de acesso por tipo de perfil. 

 
4.2.6 - Os perfis devem estar integrados ao E-SUS APS PEC, ou seja, cada profissional de saúde 

deve ter acesso conforme os perfis que possuem no E-SUS APS PEC. 
 
4.2.7 - O sistema deve permitir o cadastro de no mínimo dois perfis distintos dos pertencentes ao 
E-SUS APS PEC, o de secretário municipal e o de coordenador. 
 

4.2.8 - O sistema deve ter função de LOGOUT, para que após o uso, o usuário deixe o mesmo com 
segurança. 
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4.2.9 - O sistema deve atualizar os dados no mínimo uma vez ao dia em horário combinado com a 

administração. 
 
4.2.10 - Para o perfil de secretário, o sistema deve apresentar no mínimo as seguintes funções, 
informações e indicadores: 
 

FUNÇÕES: 

 Permitir a visão dos dados das informações acima para todo o município; 
 Permitir a visão dos dados das informações acima por unidade de saúde; 
 Permitir a visão dos dados das informações acima de forma resumida, através de 

quadros contendo a quantidade de registros que atendam a cada informação; 
 Permitir ao clicar em cada quadro de informações resumidas, a visualização em tela dos 

campos contendo os dados pertencentes ao cadastro do usuário no E-SUS APS PEC, de 
acordo a necessidade do gestor. Exemplo: nome, endereço, telefone, unidade ao qual 
está vinculado, dentre outras; 

 Permitir o filtro de cada usuário a partir dos campos escolhidos pelo gestor; 
 Permitir a paginação dos relatórios em tela por quantidades de itens por página, 

permitindo apresentar conforme necessidade 10, 20, 50 ou 100, itens por página. 

 

INFORMAÇÕES: 

 Número de cidadãos; 
 Número de unidades de saúde; 

 Número de cidadãos hipertensos; 
 Número de cidadãos fumantes; 
 Número de cidadãos com doenças cardíacas; 
 Número de cidadãos com diabetes; 
 Número de cidadãos com câncer; 

 Número de cidadãos que faz tratamento com psiquiatra ou internação por problema de 
saúde mental; 

 Número de cidadãos com doenças respiratórias ou pulmonar; 
 Número de cidadãos que tiveram infarto; 
 Número de cidadãos que tiveram AVC; 
 Número de cidadãos que abusam de bebida Alcoólica; 
 Número de cidadãos que recebem algum benefício; 
 Número de cidadãos que possuem plano de saúde privado; 
 Número de gestantes; 

 Número de cidadãos em situação de rua; 
 Número de cidadãos que frequentam curandeiro; 
 Número de cidadãos com obesidade mórbida; 
 Número de cidadãos dependentes ou que abusam do uso de drogas; 
 Número de cidadãos internados nos últimos 12 meses; 

 Número de cidadãos acamados; 

 Número de cidadãos domiciliados; 
 Número de cidadãos que usam plantas medicinais; 
 Número de cidadãos com disponibilidade de energia elétrica; 
 Número de cidadãos que frequentam escola; 
 Número de cidadãos de comunidade tradicional; 
 Número de cidadãos com hanseníase; 
 Número de cidadãos com tuberculose; 

 Número de cidadãos que recebem algum benefício; 
 Número de cidadãos com animais em domicílio. 

Obs.: Todas essas informações devem ser obtidas cadastradas no sistema E-SUS APS PEC. 

 

INDICADORES: 

                                                             -                          
                                     ; 

 Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; 
 Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado; 

                                  ;  
 Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de pentavalente;  
 Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre; 
                                                                  
 Ações multiprofissionais no âmbito da atenção primária à saúde; 
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 Ações no cuidado puerperal;  
 Ações de puericultura (crianças até 12 meses);  
 Ações relacionadas ao HIV;  
 Ações relacionadas ao cuidado de pessoas com tuberculose;  
 Ações odontológicas;  
 Ações relacionadas às hepatites;  
 Ações em saúde mental; 

 Ações relacionadas ao câncer de mama;  
 Indicadores Globais de avaliação da qualidade assistencial e experiência do paciente com 

reconhecimento e validação internacional e nacional; 

 
4.2.11 - Para o perfil de coordenador, o sistema deve apresentar as mesmas funções, informações 

e indicadores, pertinentes ao perfil de secretário, porém apenas pra unidade ao qual recebeu 
acesso. 
 
4.3 - Sistema de mapeamento de ações: 
 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

O objetivo com a implantação desse serviço é a gestão de estratégias para 
cumprimento da Nota técnica nº. 33/2020/ CGIAP/ DESF/ SAPS/ MS, que permite a 
análise do quantitativo mínimo de atendimentos por profissional médico e enfermeiro 
na Atenção Primária em Saúde. Assim como, acompanhamento da performance de 
produtividade dos ACS, verificando o atingimento mínimo de visitas por mês aos 
cidadãos que fazem parte do grupo de risco, elencado pelo Ministério da Saúde, a 
saber: idosos, crianças, gestantes, pessoas com comorbidades e em situações de 

vulnerabilidade. 

 

4.3.1 - Implantação do sistema em servidores em NUVEM, acessível de qualquer local do território 
nacional com certificado SSL e escala configurável no banco de dados.  
 

4.3.2 - O acesso ao sistema para profissionais de saúde deve estar integrado ao E-SUS APS PEC, 
ou seja, deve ser utilizada o mesmo usuário e senha, ao se alterar a senha no E-SUS APS PEC, a 
mesma deve ser refletida de forma automática no sistema de Mapeamento. 
 
4.3.3 - Configuração de Rede e Sub Redes dentro do território nacional. 
 
4.3.4 - Configuração de regras de FIREWALL e fornecimento de DNS para acesso ao servidor de 

aplicação. 
 
4.3.5 - O sistema deve ter regras de acesso por tipo de perfil. 
 

4.3.6 - Os perfis devem estar integrados ao E-SUS APS PEC, ou seja, cada profissional de saúde 
deve ter acesso conforme os perfis que possuem no E-SUS APS PEC. 

 
4.3.7 - O sistema deve permitir o cadastro de no mínimo dois perfis distintos dos pertencentes ao 
E-SUS APS PEC, o de secretário municipal e o de coordenador. 
 
4.3.8 - O sistema deve ter função de LOGOUT, para que após o uso, o usuário deixe o mesmo com 
segurança. 
 

4.3.9 - O sistema deve atualizar os dados no mínimo uma vez ao dia em horário combinado com a 
administração. 
 
4.3.10 - Para o perfil de secretário, o sistema deve apresentar no mínimo as seguintes funções e 
informações: 
 

FUNÇÕES: 

 Permitir a visão dos dados das informações acima por unidade de saúde; 
 Permitir a visão dos dados das informações acima por profissional; 
 Permitir a visão dos dados das informações acima de forma resumida, através de 

quadros contendo a quantidade de registros que atendam a cada informação; 

 Permitir ao clicar em cada quadro de informações resumidas, a visualização em tela dos 
campos contendo os dados pertencentes ao cadastro do usuário no E-SUS APS PEC, de 
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acordo a necessidade do gestor. Exemplo: nome, endereço, telefone, unidade ao qual 
está vinculado, dentre outras; 

 Permitir o filtro de cada usuário a partir dos campos escolhidos pelo gestor; 
 Permitir a paginação dos relatórios em tela por quantidades de itens por página, 

permitindo apresentar conforme necessidade 10, 20, 50 ou 100, itens por página. 

 

INFORMAÇÕES: 

 Número de atendimentos ambulatórias por unidade básica de saúde; 
 Número de atendimentos ambulatórias por profissional de saúde; 
 Número de visitas por Agente Comunitário de Saúde; 

 Número de cidadãos do grupo prioritário por Agente Comunitário de Saúde; 
 Número de cidadãos fora do grupo prioritário por Agente Comunitário de Saúde. 

Obs.: Todas essas informações devem ser com dados cadastrados no sistema E-SUS APS PEC. 

 
OBS – Todas as informações acima devem medir o que preconiza a Nota Técnica nº. 33/2020-

CGIAP/DESF/SAPS/MS. 
 
4.4 - Site com Atendente Virtual interligado a Inteligência Artificial: 
 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

O que se pretende com a implantação desse serviço é facilitar o acesso do cidadão aos 
serviços de saúde, fornecer informações em tempo real e melhorar a eficiência 
operacional. 

 
4.4.1 - Implantação do sistema em servidores em NUVEM, acessível de qualquer local do território 
nacional com certificado SSL.  

 

4.4.2 - O acesso ao sistema poderá ser feito por qualquer cidadão do município. 
 
4.4.3 - Configuração de Rede e Sub Redes dentro do território nacional. 
 
4.4.4 - Configuração de regras de FIREWALL e fornecimento de DNS para acesso ao servidor de 

aplicação. 
 
4.4.5 - O sistema deve permitir respostas às principais dúvidas do cidadão sobre a saúde. 
 
4.4.6 - O sistema deve possuir painel para gerenciamento de curadoria através arquivos em 
formato JSON. 
 

4.4.7 - O sistema deve permitir execução de tarefas configuráveis de acordo a necessidade do 
gestor. 

 
4.4.8 - A empresa licitante deve fornecer suporte a construção da Base de Conhecimento de 
Inteligência Artificial. 
 
4.4.9 - Disponibilização de assistente virtual em tempo integral, 24h por dia, 7 dias por semana em 

site oferecido pela licitante vencedora. 
 
4.4.10 - Estudo linguístico de forma de comunicação do público-alvo. 
 
4.4.11 - Sistema deve fornecer ambiente de gerenciamento contendo no mínimo: 
 

FUNCIONALIDADES: 

 Lista de Recursos, contendo todos os recursos criados pelo Curador; 
 Catálogo de Serviços, contendo todos os serviços criados pelo Usuário; 
 Documentos informativos; 

 Suporte; 

 Gerenciamento de Contas, com possibilidade de criação de mais de uma conta por perfil; 
 Painel de Aplicativos, com os aplicativos criados pelo usuário; 
 Painel de serviços, com os serviços criados pelo usuário; 
 Visualização de corpus de conhecimento, contendo: nome, tipo, data de criação e 

modificação; 
 Criação de Skills baseado em diálogo; 
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 Configuração de corpus baseado em: entidades, intenções e diálogo; 
 Ferramenta para teste online e em tempo real de construção do diálogo. 
 Apresentação de indicadores como: Total de conversas, média de mensagens por 

conversa, filtrados por um período; 
 Apresentação das entidades e intenções mais acionadas pelos usuários; 
 Listagem de todas as conversas realizadas com o atendente virtual demonstrando as 

entidades encontradas e a intenção predita. 

 
4.5 - Painel de chamada e listagem de cidadãos: 
 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Trata-se de uma transparência dos serviços que serão prestados na Unidade, ou seja, 

o serviço organiza e alinha as senhas de atendimentos normais e dos grupos 
prioritários, independente de agendamento e da hora de chegada do paciente, 
evitando-se, confusão da ordem de chamada. 

 
4.5.1 - O sistema deve permitir exibição da fila de atendimento integrada ao sistema E-SUS APS 

PEC. 
 
4.5.2 - Permitir a narração com voz, Text To Speech, do paciente chamado. 
 
4.5.3 - Permitir o suporte a veiculação de mensagens informativas. 
 

4.5.4 - Permitir a disponibilização de Televisores e computadores para instalação dos painéis nas 
UBS. 
 
4.6 - Cursos audiovisuais com emissão de Certificado: 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Trata-se da necessidade de oferta de cursos aos profissionais de saúde do município 
com conteúdos que atendam a: criação e correção de cadastros; inserção de 
informações na base de dados de indicadores; especialização do servidor para 
desempenho da gestão e execução do sistema Informatizado, com certificação 
pessoal. 

 

4.6.1 - Permitir treinamento gradativo, faseado e específico para cada lotação. 
 
4.6.2 - O acesso ao sistema para profissionais de saúde deve estar integrado ao E-SUS APS PEC, 
ou seja, deve ser utilizada o mesmo usuário e senha, ao se alterar a senha no E-SUS APS PEC, a 
mesma deve ser refletida de forma automática no sistema. 
 

4.6.3 - Possuir material Audiovisual. 
 
4.6.4 - Possuir emissão de certificado. 
 
4.6.5 - Possuir interface responsiva, para utilização em dispositivos móveis. 
 
4.6.6 - Possuir acompanhamento gerencial do andamento da formação de cada profissional. 

 
4.7 - Reconhecimento facial (Antifraude e Preventivo Covid-19): 
 

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Trata-se de implementação de segurança no acesso a estruturas de atendimento ao 

público pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde. 

 
4.7.1 - Permitir a identificação da utilização ou não de máscaras. 

 
4.7.2 - Permitir a aferição de temperatura. 
 

4.7.3 - Permitir a identificação de faces recorrentes. 
 
4.7.4 - Permitir o registro de ocorrências de reconhecimento em sistema centralizado. 
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4.7.5 - Permitir o gerenciamento e cadastro de faces. 

 
4.7.6 - Permitir a captura de imagem, para evidência de reconhecimento facial. 
 
4.7.7 - Permitir o fornecimento da estrutura e dispositivos para implantação como 'token'. 
 
4.7.8 - Permitir o gerenciamento remoto. 
 

4.8 - Atendimento via plataforma OMNI CHANNEL com registro de protocolo: 
 

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Trata-se da necessidade de auditoria nos serviços prestados ao município, através de 

plataforma com suporte de caráter normatizado, de forma padronizada no 

atendimento das demandas dentro do prazo eficiente, permitindo ao servidor o contato 
com a licitante vencedora acerca do atendimento e do seu teor, com registro do 
protocolo para controle e futura busca no banco de dados. 

 
4.8.1 - Permitir atendimento integrado por diversos canais. 
 

4.8.2 - Permitir atendimento telefônico, com suporte à gravação. 
 
4.8.3 - Permitir atendimento via WhatsApp. 
 
4.8.4 - Permitir atendimento via E-mail. 
 
4.8.5 - Permitir atendimento via SMS. 

 

4.8.6 - Permitir atendimento via WebChat. 
 
4.8.7 - Permitir atendimento via Facebook. 
 
4.8.8 - Fornecer equipe de Atendimento especializada no suporte aos sistemas de saúde descritos 

neste termo. 
 
4.8.9 - Permitir registro de histórico de atendimento, para atendimento continuado. 
 
4.8.10 - Fornecer suporte a avaliação do atendimento. 
 
4.9 - Sistema para rastreamento e controle dos Agentes Comunitários de Saúde: 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Trata-se da necessidade de acompanhamento nas ações prestadas pelos Agentes que 
trabalham em campo, fornecendo dados em tempo real e maior segurança aos 
profissionais. 

 
4.9.1 - Acompanhamento ao vivo dos tablets online. 
 
4.9.2 - Relatório de localização dos dispositivos em campo. 
 
4.9.3 - Relatório de tempo ativo do dispositivo. 

 
4.9.4 - Relatório de tempo conectado do dispositivo. 
 
4.9.5 - Registro off-line de dados para posterior sincronização. 
 
4.9.6 - Controle de utilização que impeça a desativação pelo portador do dispositivo. 

 

4.9.7 - O acesso ao sistema para profissionais de saúde deve estar integrado ao E-SUS APS PEC, 
ou seja, deve ser utilizada o mesmo usuário e senha, ao se alterar a senha no E-SUS APS PEC, a 
mesma deve ser refletida de forma automática no sistema de Mapeamento. 
 
5. PROPRIEDADE INTELECTUAL 
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5.1 - A licitante vencedora deve assegurar e comprovar que dispõe dos direitos necessários à 

utilização de todos os equipamentos, sistemas integrados e softwares específicos, solicitados neste 
termo, incluindo os decorrentes de marcas registadas, patentes, licenças ou outros direitos de 
propriedade intelectual protegidos ou, em alternativa, licenças de uso temporárias, em número 
indeterminado, e não exclusivas, estabelecidas no presente termo. 
 
5.2 - A licitante vencedora deve assegurar, nos contratos que estabeleça com os detentores dos 
direitos referidos no item anterior, a sua transmissão, sem ônus ou encargos, para a 

CONTRATANTE, caso se verifique qualquer forma de extinção do Contrato. 
 
5.3 - Fica vedado ao CONTRATANTE realizar a sublocação, empréstimo, arrendamento ou 
transferência dos softwares licenciados, assim como a engenharia reversa, a de compilação ou a 

decomposição do(s) referido(s)sistema(s). 
  
5.4 - Os sistemas deverão permanecer on-line por pelo menos 99% do tempo de cada mês civil. 

 

6. DOS EQUIPAMENTOS 

 
6.1 - As referências apresentadas não representam, em hipótese alguma, preferência de marca, 
que a critério da contratada poderá disponibilizar equipamento similar ou superior, contanto que 
unicamente detenha das mínimas especificações técnicas exigidas no item 6.2, para instalação e 

utilização dos sistemas integrados público do Ministério da Saúde e softwares personalizados. 
 
6.2 - Para a adequada prestação dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os seguintes 
materiais em regime de comodato no quantitativo e características mínimas especificadas a seguir: 
 

Item Especificações mínimas dos equipamentos Unid. Quant. 

1.  

SMART TV LED: 
TV     3 ”; W -Fi; 2 HDMI; 1 USB; 1 Ethernet; Resolução HD; 
Frequência 60HZ; Voltagem bivolt; Certificação Inmetro; incluso 
acessórios de fábrica. 

Unid. 46 

2.  

TABLET: 
T      1 ”              Q                             1 3 G   
de arquitetura 32bits, tela com tecnologia LCD e resolução 1280 
x 800 (WXGA), Android 9, câmera frontal de 2MP e traseira de 
5MP, memória 32GB com slot para cartão de memória padrão 

MicroSD para expansão do armazenamento, memória RAM de 2 
Gb DDR3, GPS, Bateria Íons de lítio 4000 mAh com 250 ciclos de 
recarga com tempo de recarga de 4 horas, controle de 
superaquecimento ao carregar, Bluetooth 4.0 integrado, WiFi 

padrão IEEE802.11b/g e n, microfone e alto-falante integrados 
ao gabinete com saída para fones de ouvido padrão P2, porta 
micro-USB 2.0, sensor de luz com ajuste automático da 

luminosidade da tela ou manual, gabinete com teclas para 
controle  de volume do som, permite a mudança da orientação 
da tela e o bloqueio da posição, gravação com a câmera traseira 
resolução de 640x480, formatos de reprodução disponíveis 
H.263, H.264 e MPEG-4; incluso acessórios de fábrica. 

Unid. 270 

3.  

COMPUTADOR DESKTOP: 
Gabinete compacto com sistema de refrigeração eficiente com 
interface elétrica bivolt; processador de dados com velocidade 
de 3.60 GHz core I3 6MB cache, arquitetura 64 bits com 
extensão SSE4.1, SSE4.2 e AVX2; disco de armazenamento de 
500 gigabytes SATA-III  de 06GB/s e 7200RPM; controladora de 

rede com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, com suporte para 
configuração automática e com conexão RJ-45; placa mãe 1 slot 
para processador, com barramento PCI-ex16 e arquitetura 
X86;memória de processamento (RAM) 06GB SDRAM DDR3; 
placa de rede sem fio interna ao gabinete, padrão IEEE 802.11 
b/g/n, frequência de 2,4GHz, criptografia de dados WPA/WPA2; 
placa de áudio; adaptador de vídeo onboard 1GB de memória 

com saída do tipo VGA e HDMI; fonte 200W; teclado com 

Unid. 230 
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conexão USB, com ajuste de inclinação, tipo estendido 107 
teclas; mouse ótico com conexão USB de 2 botões, com 
dispositivo de rolagem de tela e 800DPI e demais acessórios de 
fábrica. 

4.  

MONITOR LED: 
Resolução: 1366 x 768 (hd), 60 Hz; Compatibilidade: Windows, 
Mac, Linux; Conectores: Analógico (Rgb); Dimensões mínimas (L 
x A x P) mm: Monitor com base: 437,4 x 336,8 x 156,0; 
T       18 5”;           â        1 :9;              1  
milhões de cores e com entrada VGA e HDMI; cabo HDMI para 
conexão incluso e acessórios de fábrica. 

Unid. 230 

5.  

COMPUTADOR NOTEBOOK: 
Processador de dados com velocidade de até 4.20 GHz core I5 
6MB cache, Velocidade/Frequência base 1.60GHz, 
Velocidade/Frequência aumentada 4.20GHz, Memória Cache 6MB 
L3, armazenamento de 1TB de HD, memória 8GB RAM, tela LED 

15  ” H            13  X7 8;                       f      . 

Unid. 10 

6.  

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: 
Tipo de multifuncional: jato de tinta; velocidade de impressão 
preto e branco 7 páginas por minuto, ciclo de trabalho mensal, 
A4, até 1000 páginas, conectividade USB 2.0, qualidade de 

impressão preto até 1200 dpi, bivolt, bandeja com capacidade 
de 60 folhas, com recurso de copiadora e scanner, resolução 
máxima de impressão 600x300 ppp; incluso acessórios de 
fábrica. 

Unid. 185 

7.  

IMPRESSORA TÉRMICA: 
Tecnologia de impressão térmica; carga rápida de papel (drop-
in), dimensões do papel: 80mm: - 79,5mm - Aprox. 0,5x83mm 
diâmetro; guilhotina inclusa, guilhotina de 1,5 milhão de cortes; 
monitoramento de status da impressora; velocidade de 
impressão de até 200mm/s; conectividade USB; MCBF (média 
de ciclos antes da falha) de 60 milhões de linhas; MTBF (tempo 

médio antes da falha) de 360.000 horas; Voltagem 10ª; incluso 
acessórios de fábrica.  

Unid. 25 

8.  

IMPRESSORA LASER: 
Velocidade de impressão preto e branco até 20 ppm (páginas 
por minuto); qualidade de impressão preto ótima 1200 dpi; ciclo 

de trabalho mensal, A4, até 10.000 páginas; acesso via conexão 
de rede; suporte para papéis A5, A4, carta e ofício; função 
duplex de impressão; bandeja com capacidade de 100 folhas; 
tensão de entrada 110/127V 50Hz; interface de conexão 

ethernet 10/100/1000; 802.11b/g/n sem fio; ferramenta web 
que permite gerenciar impressões com sistema operacional 
ofertado; incluso acessórios de fábrica. 

Unid. 20 

9.  

ROTEADOR: 
Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 4 
Portas LAN 10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps, Servidor, 
Cliente, DHCP Lista de Estações, Potência de transmissão: CE 

<20dBm, FCC: <30dBm, Banda de frequência de 2,4 GHz; DoS, 
SPI Firewall; QoS: WMM, Controle de Largura de Banda; 
Segurança Wireless: 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / 
WPA2-PSK; incluso acessórios de fábrica. 

Unid. 46 

10.  

ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM: 
Potência Nominal: 300va/W; tensão de entrada:115/220v 
(bivolt), tensão de saída: 115v; faixa de tensão de entrada: 115 

= 94 a 146v e 220 = 178 a 266v. Características gerais: 
microprocessador (risc/flash) filtro de linha (modo comum e 
diferencial), proteção contra subtensão e sobrecarga com 
desarme e rearme automática da saída, proteção contra surtos 
de tensão e sobre corrente, função true-rms indicação visual do 

status da rede elétrica. 

Unid. 230 

11.  ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM: Unid. 20 
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Potência Nominal: 1000va/W; tensão de entrada: 115/220v 
(bivolt), tensão de saída: 115v; faixa de tensão de entrada: 115 
= 94 a 146v e 220 = 178 a 266v. Características gerais: 
microprocessador (risc/flash) filtro de linha (modo comum e 
diferencial), proteção contra subtensão e sobrecarga com 
desarme e rearme automática da saída, proteção contra surtos 
de tensão e sobre corrente, função true-rms indicação visual do 

status da rede elétrica, 06 tomadas de saída padrão brasileiro, 
gabinete em plástico anti-chamas, grau de proteção classe 1, 
indicador visual luminoso que indica atividade (ligado e 
desligado), frequência de entrada e saída de 60Hz, rendimento 
>92%. 

 
6.3 - S                                               drivers”                              
funcionamento dos componentes dos equipamentos empregados e compatibilidade com os 
sistemas de domínio público e particular especificados neste termo, com idioma português do 
Brasil, durante o período da vigência contratual. 
 
6.4 - Todos os equipamentos ofertados em regime de comodato, bem como seus periféricos, 

deverão ser novos, de primeiro uso. 
 
6.5 - Durante o período de vigência contratual, a CONTRATADA manterá atendimento para fins de 
prestação de serviços de reparação, correção ou substituição, às suas expensas, de qualquer 
equipamento e acessórios que se encontre com defeitos ou incorreções resultantes da fabricação 
ou montagem. 
 

6.6 - A CONTRATADA deverá garantir assistência técnica dos produtos, reparando eventuais falhas 

mediante a substituição de peças e componentes que se apresentem defeituosos, ou do próprio 
produto, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, de acordo com os manuais e normas técnicas 
recomendadas pelos fabricantes dos produtos fornecidos. 
 
6.7 - A contratada será detentora de todos os equipamentos empregados e definidos no item 6.2, 

ficando definido que os equipamentos serão transferidos para o patrimônio da contratante por pura 
liberalidade, e em consequência passarão a fazer parte do patrimônio do município.  
 
6.7.1 - No ato da transferência será la                   ÇÃ ”                                
partes, que será realizado segundo dispõe o artigo 538 e seguintes do CC/2002. 
 
6.7.2 - Em havendo distrato do contrato por parte da Contratada, no período anterior a 12 meses, 

os equipamentos definidos no item 6.2, passaram a fazer parte do patrimônio do município, por 
meio de Doação. 

 
7. DO TREINAMENTO 
  
7.1 - Constitui obrigação da CONTRATADA proporcionar treinamento aos técnicos e profissionais de 
saúde vinculados à CONTRATANTE, para que haja uma correta operação e manipulação dos 

sistemas. 
  
7.2 - A capacitação/treinamento dos técnicos e profissionais de saúde da CONTRATANTE deverá ser 
realizado presencialmente na Secretaria Municipal de Saúde, ou em local a ser definido pela 
CONTRATANTE, com ambiente fornecido pela CONTRATADA, a exemplo de equipamento 
audiovisual próprio (computador, projetor, microfone, alto-falante e outros que se fizerem 

necessários para o devido entendimento do público). 
  
7.3 - Toda a estrutura necessária à capacitação e treinamento dos técnicos e profissionais de 
saúde, assim como o 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), serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

 
7.4 - A equipe média da Estratégia de Saúde da Família / UBS do Município de Barreiras é 
composta pelos seguintes profissionais por unidade de saúde: 
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DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Médico 01 

Enfermeiro 02 

Odontólogo 01 

Técnico de Enfermagem e/ou Auxiliar de Enfermagem 03 

Recepcionista 01 

Auxiliar administrativo 01 

Auxiliar de Saúde Bucal ou Técnico de Saúde Bucal 01 

Agente comunitário de Saúde por Unidade de Saúde Média de: 07 

 

7.4.1 - O número de agentes comunitários da saúde ACS do município de Barreiras, alterna 
entre o mínimo de 1 (um) ACS a no máximo 18 (dezoito) ACS por Equipe de Saúde da Família / 

UBS. 
 
7.5 - 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 100 pessoas e que os treinamentos 

sejam realizados de segunda a sexta-feira e das 8:00 às 17:00, acordando os horários 
previamente com a CONTRATANTE, visando o menor prejuízo possível dos serviços. 
  
7.6 – A critério da CONTRATADA 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. 

 
7.7 - A CONTRATADA será responsável pelo treinamento de novos trabalhadores que venham a 
integrar o quadro da CONTRATANTE.  

 
8. DO SUPORTE TÉCNICO 
  
8.1 - É obrigação da CONTRATADA a prestação de suporte técnico pós-implantação ao serviço 

objeto deste termo. 
  
8.2 - O suporte técnico compreende o esclarecimento de dúvidas e suporte à operação dos 
sistemas objetos deste termo, bem como a análise, diagnóstico e solução de problemas 
relacionados a estes. 
  
8.3 - O suporte técnico poderá ser acionado por meio de telefone, localmente ou plataforma web, a 

qual poderá ser componente da plataforma objeto deste termo. 
  
8.4 - 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 acesso 

para acompanhamento dos atendimentos. No caso de suporte oriundo de ligação telefônica, a 
mesma será gravada e o áudio poderá ser solicitado. 

  
8.5 - A CONTRATADA deverá resolver os erros nos sistemas objetos deste contrato nos seguintes 
prazos, estando sujeitas às sanções previstas na legislação no descumprimento: 
  

a. Erros que impedem completamente a utilização da plataforma pelo usuário: 4 horas; 

b. Erros que impedem o acesso a funcionalidades básicas, mas mantendo o uso mínimo da 
plataforma: 12 horas; 

c. Erros que impedem o acesso a funcionalidades suplementares, mas mantendo o uso 
mínimo da plataforma: 48 horas; 

d. Estes prazos poderão ser estendidos mediante autorização da CONTRATANTE e desde que 
seja comprovada necessidade técnica pela CONTRATADA; 

e. Se comprovada que a falha a qual gerou o erro acima não está relacionada com o objeto 
deste termo, 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. 
  
8.6 - É responsabilidade da CONTRATANTE descrever de forma clara e detalhada a necessidade de 
novas rotinas, relatórios e/ou consultas, encaminhando-a formalmente à CONTRATADA. 
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8.7 - É responsabilidade da CONTRATADA a implementação de novas rotinas, relatórios e/ou 
consultas específicas da CONTRATANTE, desde que não excedam as especificações deste termo ou 
banco de horas. 
  
8.8 - Qualquer implementação de procedimentos deverá ser analisada em conjunto com a equipe 
técnica da CONTRATANTE. 
  

8.9 - 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. 

  
9. QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS 
 

9.1 - Para mensuração da proposta de preços, a CONTRATADA deverá utilizar da seguinte métrica: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1.  

Prestação de serviços de implantação dos sistemas 

integrados públicos e de domínio particular de prontuário 
eletrônico, conforme detalhamento dos serviços do item 4, 
sub itens: 4.1 a 4.9, respeitando as demais condições de 
prazos e exigências deste termo de referência e relação das 
unidades de saúde e diagnóstico situacional dos Anexos: I-A 
e I-B. 

Unidades de 
Saúde. 

46 

2.  

Prestação de serviços de licença de uso, atualizações, 
gerenciamento, manutenção, suporte técnico dos sistemas 

integrados públicos e de domínio particular de prontuário 
eletrônico, conforme detalhamento dos serviços do item 4, 
sub itens: 4.1 a 4.9, respeitando as demais condições de 
prazos e exigências deste termo de referência e relação das 

unidades de saúde e diagnóstico situacional dos Anexos: I-A 
e I-B. 

Mensal 12 

3.  

Fornecimento de equipamentos e materiais em regime de 
comodato, conforme relação dos equipamentos do item 6, 
sub itens: 6.1 a 6.7, respeitando as demais condições de 
prazos e exigências deste termo de referência e relação das 

unidades de saúde e diagnóstico situacional dos Anexos: I-A 
e I-B.  

Mensal 12 

4.  

Serviços de treinamento e capacitação dos profissionais da 
saúde, conforme detalhamento dos serviços do item 7, sub 

itens: 7.1 a 7.7, respeitando as demais condições de prazos 

e exigências deste termo de referência e relação das 
unidades de saúde e diagnóstico situacional dos Anexos: I-A 
e I-B.  

Serviço por  

Equipe de 
Saúde 

46 

 
10. DA PROVA DE CONCEITO (PoC) 
 

10.1 - 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. 
 
10.2 - 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. 

 
10.3 - Em data a ser definida pela Secretaria Municipal de Saúde e com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias, será agendada com a licitante a realização da prova de conceito (PoC), conduzido por 
Comissão Especial de Avaliação. 
 

10.4 - A PoC será realizada na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde ou em outro 
lugar determinado por meio de publicação no diário e portal oficial da Prefeitura Municipal de 

mailto:licitacao.saude@barreiras.ba.gov.br
mailto:saude@barreiras.ba.gov.br.
mailto:saude@barreiras.ba.gov.br.


 
 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

End.: Rua Barão do Rio Branco, nº. 149, Bairro Vila Rica, Barreiras/BA, CEP nº. 47.813-010. 
CNPJ nº. 08.595.187/0001-25 – Fone: (77) 3613-8302 – E-mail.: licitacao.saude@barreiras.ba.gov.br.  

Página 27 de 98 

Barreiras - https://barreiras.ba.gov.br/. 

 
10.5 - Para a realização da prova, a licitante poderá eleger no máximo três representantes, a fim 
de que se mantenha ordem na sessão. 
 
10.6 - A demonstração deverá ocorrer de forma dinâmica e respeitados os horários estipulados 
pela Comissão de Avaliação para o seu início e término; 
 

10.7 - A Comissão poderá a qualquer momento da sessão de avaliação efetuar questionamentos 
acerca do objeto demonstrado de modo que possua informações suficientes para o julgamento da 
adequação ou não da funcionalidade demonstrada àquela definida neste termo de referência. 
 

10.8 - Após a demonstração das funcionalidades e serviços demandados, pela licitante e 
encerrados os questionamentos pelos membros da Comissão de Avaliação estes decidirão pela 
adequação ou não dos serviços e ferramentas, e emitirão sua análise final. 

 
10.9 - Será permitida a participação das demais empresas concorrentes (limitado a um (1) 
representante por empresa) na sessão de demonstração, porém estas não poderão manifestar-se 
no decurso das mesmas. 
 
10.10 - Os pontos a serem avaliados no momento da PoC são aqueles descritos no quadro abaixo 

contendo critério de julgament               ”            õ            ”                ”  
 
10.11 - A licitante vencedora deverá atender no mínimo 90% de todas as funcionalidades de cada 
um dos sistemas e serviços previstos nesse termo de referência. 
 

01 - Implantação dos Sistemas E-SUS APS 
PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE JULGAMENTO 

02 pontos 

Implantação do sistema E-SUS APS PEC em Sistema 
Operacional LINUX, com bancos de dados POSTGRES 
próprio. Visando a segurança dos dados, o banco de dados 
deve ter senha e porta de acesso diferentes da 
implantação padrão fornecida pelo Ministério da Saúde - 
MS. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
A implantação deve ser feita em servidores na NUVEM, um 
para o Banco de Dados, um para Aplicação e outro para 
Backup, todos eles em território nacional. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Configuração de Rede e Sub Redes dentro do território 
nacional. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Configuração de regras de FIREWALL, fornecimento de 
DNS e IP fixo para acesso ao servidor de aplicação. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 

Essa implantação deve permitir que todas as estações de 

trabalho, em todas as unidades básicas de saúde possam 
acessar o servidor como ponto único de instalação, exceto 
em locais que não possuam rede de internet, assim como, 
todos os aplicativos que fazem parte da estratégia E-SUS 
APS, a saber: E-SUS APS TERRITÓRIO, E-SUS AD e E-SUS 
ATIVIDADE COLETIVA, devem também acessar o servidor 
como ponto único de instalação. Para as unidades que não 

possuem acesso a internet, deve ser fornecido servidor 
local e a partir dele, gerar arquivos de produção 
ambulatorial para ser importado no servidor central em 
nuvem. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
Por questão de segurança, o acesso a aplicação deve ser 

através de certificado de segurança (HTTPS). 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 

Por questão de segurança, o endereço para troca de senha 
de administrador da aplicação (/reset), deve ser 
apresentado apenas em porta definida pelo município e 
solicitar usuário e senha para o acesso. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

 

02 - Sistema para Mapeamento de Comorbidades, Cadastros e  

Indicadores da Atenção Primária em Saúde 

PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE JULGAMENTO 
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01 ponto 
Implantação do sistema em servidores em NUVEM, 
acessível de qualquer local do território nacional com 
certificado SSL e escala configurável no banco de dados; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

05 pontos 

O acesso ao sistema para profissionais de saúde deve estar 
integrado ao E-SUS APS PEC, ou seja, deve ser utilizada o 
mesmo usuário e senha, ao se alterar a senha no E-SUS 

APS PEC, a mesma deve ser refletida de forma automática 
no sistema de Mapeamento; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Configuração de Rede e Sub Redes dentro do território 
nacional; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Configuração de regras de FIREWALL e fornecimento de 
DNS para acesso ao servidor de aplicação; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto O sistema deve ter regras de acesso por tipo de perfil; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
Os perfis devem estar integrados ao E-SUS APS PEC, ou 
seja, cada profissional de saúde deve ter acesso conforme 
os perfis que possuem no E-SUS APS PEC; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
O sistema deve permitir o cadastro de no mínimo dois 

perfis distintos dos pertencentes ao E-SUS APS PEC, o de 
secretario municipal e o de coordenador; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
O sistema deve ter função de LOGOUT, para que após o 
uso, o usuário deixe o mesmo com segurança; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

1,0 ponto 
O sistema deve atualizar os dados no mínimo uma vez ao 
dia em horário combinado com a administração; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02.1 - Quando logado no perfil secretario, apresentar as seguintes informações a 

partir da base do E-ESUS APS PEC: 

0,5 ponto Número de cidadãos; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de unidades de saúde; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos hipertensos; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos fumantes; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos com doenças cardíacas; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos com diabetes; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos com câncer; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
Número de cidadãos que faz tratamento com psiquiatra ou 
internação por problema de saúde mental; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
Número de cidadãos com doenças respiratórias ou 
pulmonar; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos que tiveram infarto; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos que tiveram AVC; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos que abusam de bebida Alcoólica; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos que recebem algum benefício; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos que possuem plano de saúde privado; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de gestantes; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos em situação de rua; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos que frequentam curandeiro; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 
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0,5 ponto Número de cidadãos com obesidade mórbida; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
Número de cidadãos dependentes ou que abusam do uso 
de drogas; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos internados nos últimos 12 meses; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos acamados; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos domiciliados; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos que usam plantas medicinais; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
Número de cidadãos com disponibilidade de energia 
elétrica; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos que frequentam escola; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos de comunidade tradicional; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos com hanseníase; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos com tuberculose; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos que recebem algum benefício; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Número de cidadãos com animais em domicílio. 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02.2 - Quando logado no perfil secretario, apresentar as seguintes funções a partir 

da base do E-ESUS APS PEC: 

01 ponto 
Permitir a visão dos dados das informações acima para 
todo o município; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Permitir a visão dos dados das informações acima por 
unidade de saúde; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Permitir a visão dos dados das informações acima de forma 
resumida, através de quadros contendo a quantidade de 
registros que atendam a cada informação; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

1,5 ponto 

Permitir ao clicar em cada quadro de informações 
resumidas, a visualização em tela dos campos contendo os 
dados pertencentes ao cadastro do usuário no E-SUS APS 
PEC, de acordo a necessidade do gestor. Exemplo: nome, 

endereço, telefone, unidade ao qual está vinculado, dentre 
outras; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Permitir o filtro de cada usuário a partir dos campos 
escolhidos pelo gestor; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Permitir a paginação dos relatórios em tela por 
quantidades de itens por página, permitindo apresentar 

conforme necessidade 10, 20, 50 ou 100, itens por página. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02.3 - Quando logado no perfil secretario, apresentar os seguintes indicadores a 

partir da base do E-ESUS APS PEC: 

02 pontos 
                                                         
   -                                                    
de gestação; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
Proporção de gestantes com realização de exames para 
sífilis e HIV; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
Proporção de gestantes com atendimento odontológico 
realizado; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos                                  ; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de 
pentavalente; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial (   ) adequado 
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aferida em cada semestre; (   ) não adequado 

02 pontos 
Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina 
glicada. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

05 pontos 

Para o perfil de coordenador, o sistema deve apresentar as 
mesmas funções, informações e indicadores, pertinentes 
ao perfil de secretário, porém apenas pra unidade ao qual 
recebeu acesso. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

 

03 - Sistema de Mapeamento de Ações 

PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE JULGAMENTO 

01 ponto 
Implantação do sistema em servidores em NUVEM, 
acessível de qualquer local do território nacional com 

certificado SSL e escala configurável no banco de dados; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

05 pontos 

O acesso ao sistema para profissionais de saúde deve estar 
integrado ao E-SUS APS PEC, ou seja, deve ser utilizada o 
mesmo usuário e senha, ao se alterar a senha no E-SUS 
APS PEC, a mesma deve ser refletida de forma automática 
no sistema de Mapeamento; 

 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Configuração de Rede e Sub Redes dentro do território 
nacional; 
 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Configuração de regras de FIREWALL e fornecimento de 
DNS para acesso ao servidor de aplicação; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
Os perfis devem estar integrados ao E-SUS APS PEC, ou 
seja, cada profissional de saúde deve ter acesso conforme 

os perfis que possuem no E-SUS APS PEC; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
O sistema deve permitir o cadastro de no mínimo dois 
perfis distintos dos pertencentes ao E-SUS APS PEC, o de 
secretario municipal e o de coordenador; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
O sistema deve ter função de LOGOUT, para que após o 
uso, o usuário deixe o mesmo com segurança; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
O sistema deve atualizar os dados no mínimo uma vez ao 
dia em horário combinado com a administração; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

03.1 - Quando logado no perfil secretario, apresentar as seguintes informações a 

partir da base do E-ESUS APS PEC: 

01 ponto 
Número de atendimentos ambulatórias por unidade básica 
de saúde; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Número de atendimentos ambulatórias por profissional de 
saúde; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto Número de visitas por Agente Comunitário de Saúde; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Número de cidadãos do grupo prioritário por Agente 
Comunitário de Saúde; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Número de cidadãos fora do grupo prioritário por Agente 

Comunitário de Saúde. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

03.2 - Quando logado no perfil secretario, apresentar as seguintes informações a 

partir da base do E-ESUS APS PEC: 

02 pontos 
Permitir a visão dos dados das informações acima por 
unidade de saúde; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
Permitir a visão dos dados das informações acima por 
profissional; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Permitir a visão dos dados das informações acima de forma 
resumida, através de quadros contendo a quantidade de 

registros que atendam a cada informação; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 

Permitir ao clicar em cada quadro de informações 

resumidas, a visualização em tela dos campos contendo os 
dados pertencentes ao cadastro do usuário no E-SUS APS 
PEC, de acordo a necessidade do gestor. Exemplo: nome, 
endereço, telefone, unidade ao qual está vinculado, dentre 
outras; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 
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01 ponto 
Permitir o filtro de cada usuário a partir dos campos 
escolhidos pelo gestor; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Permitir a paginação dos relatórios em tela por 
quantidades de itens por página, permitindo apresentar 
conforme necessidade 10, 20, 50 ou 100, itens por página. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

 

04 - Site com Atendente Virtual Interligado a Inteligência Artificial 

PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE JULGAMENTO 

01 ponto 
Implantação do sistema em servidores em NUVEM, 
acessível de qualquer local do território nacional com 
certificado SSL; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
O acesso ao sistema poderá ser feito por qualquer cidadão 

do município; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Configuração de Rede e Sub Redes dentro do território 
nacional; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Configuração de regras de FIREWALL e fornecimento de 

DNS para acesso ao servidor de aplicação; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
O sistema deve permitir respostas às principais dúvidas do 
cidadão sobre a saúde; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
O sistema deve possuir painel para gerenciamento de 
curadoria através arquivos em formato JSON; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
O sistema deve permitir execução de tarefas configuráveis 
de acordo a necessidade do gestor; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
A empresa licitante deve fornecer suporte a construção da 
Base de Conhecimento de Inteligência Artificial; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

03 pontos 
Disponibilização de assistente virtual em tempo integral, 

24h por dia, 7 dias por semana em site oferecido pela 
licitante vencedora; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Estudo linguístico de forma de comunicação do público-
alvo; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

04.1 - O sistema deve fornecer ambiente de gerenciamento contendo no mínimo: 

0,5 ponto 
Lista de Recursos, contendo todos os recursos criados pelo 
Curador; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
Catálogo de Serviços, contendo todos os serviços criados 
pelo Usuário; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Documentos informativos; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Suporte; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
Gerenciamento de Contas, com possibilidade de criação de 

mais de uma conta por perfil; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
Painel de Aplicativos, com os aplicativos criados pelo 
usuário; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Painel de serviços, com os serviços criados pelo usuário; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
Visualização de corpus de conhecimento, contendo: nome, 
tipo, data de criação e modificação; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto Criação de Skills baseado em diálogo; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
Configuração de corpus baseado em: entidades, intenções 

e diálogo; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
Ferramenta para teste online e em tempo real de 
construção do diálogo. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
Apresentação de indicadores como: Total de conversas, 
média de mensagens por conversa, filtrados por um 
período; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
Apresentação das entidades e intenções mais acionadas 
pelos usuários; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
Listagem de todas as conversas realizadas com o 
atendente virtual demonstrando as entidades encontradas 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 
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e a intenção predita; 
 

05 - Painel de Chamada e Listagem de Cidadãos 

PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE JULGAMENTO 

1,5 pontos 
O sistema deve permitir exibição da fila de atendimento 
integrada ao sistema E-SUS APS PEC; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

1,5 pontos 
Permitir a narração com voz, Text To Speech, do paciente 

chamado; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

1,5 pontos 
Permitir o suporte a veiculação de mensagens 
informativas; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

0,5 ponto 
Permitir a disponibilização de Televisores e computadores 
para instalação dos painéis nas UBS; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 
 

06 - Cursos Audiovisuais com Emissão de Certificado 

PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE JULGAMENTO 

01 ponto 
Permitir treinamento gradativo, faseado e específico para 
cada lotação; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 

O acesso ao sistema para profissionais de saúde deve estar 
integrado ao E-SUS APS PEC, ou seja, deve ser utilizada o 
mesmo usuário e senha, ao se alterar a senha no E-SUS 
APS PEC, a mesma deve ser refletida de forma automática 
no sistema. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
Possuir material Audiovisual; 
 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
Possuir emissão de certificado; 
 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
Possuir interface responsiva, para utilização em 
dispositivos móveis; 
 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Possuir acompanhamento gerencial do andamento da 
formação de cada profissional. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 
 

07 - Reconhecimento Facial – Antifraude e Preventivo Covid-19 

PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE JULGAMENTO 

02 pontos Permitir a identificação da utilização ou não de máscaras; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos Permitir a aferição de temperatura; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos Permitir a identificação de faces recorrentes; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 
Permitir o registro de ocorrências de reconhecimento em 
sistema centralizado; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto Permitir o gerenciamento e cadastro de faces; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Permitir a captura de imagem, para evidência de 
reconhecimento facial; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Permitir o fornecimento da estrutura e dispositivos para 
implantação como 'token'; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto Permitir o gerenciamento remoto. 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 
 

08 - Atendimento via Plataforma OMNI CHANNEL com Registro de Protocolo 

PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE JULGAMENTO 

01 ponto Permitir atendimento integrado por diversos canais; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto Permitir atendimento telefônico, com suporte à gravação; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto Permitir atendimento via WhatsApp; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto Permitir atendimento via E-mail; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 
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01 ponto Permitir atendimento via SMS; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto Permitir atendimento via WebChat; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto Permitir atendimento via Facebook; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Fornecer equipe de Atendimento especializada no suporte 

aos sistemas de saúde descritos neste edital; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Permitir registro de histórico de atendimento, para 
atendimento continuado; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto Fornecer suporte a avaliação do atendimento. 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 
 

09 - Sistema para Rastreamento e Controle dos Agentes Comunitários de Saúde 

PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE JULGAMENTO 

02 pontos Acompanhamento ao vivo dos tablets online; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto Relatório de localização dos dispositivos em campo; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos Relatório de tempo ativo do dispositivo; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos Relatório de tempo conectado do dispositivo; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos Registro off-line de dados para posterior sincronização; 
(   ) adequado 

(   ) não adequado 

01 ponto 
Controle de utilização que impeça a desativação pelo 
portador do dispositivo; 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

02 pontos 

O acesso ao sistema para profissionais de saúde deve estar 
integrado ao E-SUS APS PEC, ou seja, deve ser utilizada o 
mesmo usuário e senha, ao se alterar a senha no E-SUS 
APS PEC, a mesma deve ser refletida de forma automática 
no sistema de Mapeamento. 

(   ) adequado 

(   ) não adequado 

 

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
11.1 - Comprovação de capacidade técnico-operacional, mediante a apresentação de atestado(s) 
de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto deste termo, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado. 
 

11.1.1 - O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome da proponente e comprovar 
o desempenho anterior na execução de contratos de implantação, manutenção, coordenação e 
treinamento de solução de Informatização de Serviços de Saúde e Prontuário Eletrônico de 
Paciente e conter no mínimo: 
 

d. Endereço, telefone/fax e e-mail para contato com o emitente; 

e. Descrição do Serviço realizado; 

f. Período da realização do serviço. 
 
11.2 - Comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante a indicação do(s) 
profissional(ais) responsável(eis) pela equipe técnica que prestará os serviços objeto deste termo, 
cuja qualificação mínima deverá ser comprovada por Certificado em Formação Superior ou 
Especialização em Áreas de Tecnologia da Informação, e Certificado em Formação Superior ou 

Especialização em Saúde Pública. 
 
11.2.1 - Admitir-se-á um único responsável técnico, desde que possua ambas as qualificações 
exigidas no item 11.2. 
 
11.2.2 - Os profissional(ais) listado(s) deverá(ão) compor o quadro funcional da proponente no 
momento da contratação, cujos documentos de comprovação deverão ser apresentados junto a 

assinatura do instrumento contratual. 
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11.2.1 - A comprovação do vínculo dos profissionais exigidos será por meio de Carteira de Trabalho 
e Previdência Social – CTPS assinada ou por contrato de prestação de serviços com firma 
reconhecida em cartório, regido pela legislação civil comum, tratada no art. 30, § 1°, inciso I, da 
Lei n° 8.666/1993, ou ainda por meio de contrato social quando sócio da empresa. 
 
11.3 - Apresentar ATESTADO DE VISTORIA às unidades de saúde onde se realizarão os serviços 
que constituem o objeto deste termo, emitida pela Gerência Administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde. De forma alternativa a proponente poderá apresentar uma DECLARAÇÃO FORMAL, em 
que conste: que conhece as condições locais para execução do objeto, ou que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros 

que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 
 
12. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
12.1 - Etapa 01: Implantação de todos os sistemas com todas as funcionalidades prevista neste 
termo – em até 30 dias após emissão da ordem de serviços.  
 
12.2 - Etapa 02: Treinamento das equipes – em até 45 dias após emissão da ordem de serviços.  
 

12.3 - Etapa 03: Objeto deste termo funcionando para população – em até 45 dias após emissão 
da ordem de serviços. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
  
13.1 - Caberá a CONTRATADA:  

 

13.2 - Prestar os serviços na forma ajustada, com pessoal adequado e capacitado em todos os 
níveis de trabalho, atendendo todos os requisitos das obrigações descritas neste termo de 
referência.  
 
13.3 - Converter dados para uso pelos softwares, instalar os sistemas objeto deste termo, treinar 
os trabalhadores indicados na sua utilização, prestar suporte aos trabalhadores devidamente 
certificados pela CONTRATANTE no uso dos softwares. 

 
13.4 - Garantir o funcionamento adequado dos sistemas legados até sua completa substituição 
pelos sistemas objetos deste termo de modo a evitar a interrupção dos serviços essenciais 
fornecidos pela CONTRATANTE, ainda que sem alterações que envolvam mudança de código do 
sistema ou estrutura da base de dados. 
 

13.5 - Manter operacionais todas as funcionalidades e outras que venham a ser implementadas 
conforme definições de manutenções corretivas e evolutivas definidas neste termo. 
  
13.6 - Tratar como confidenciais informações e dados do CONTRATANTE, guardando total sigilo em 
face de terceiros. 
  
13.7 - Manter-se, durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação. 
 
13.8 - Prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e 
revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do trabalho, sempre que a ela imputáveis.  
 
13.9 - Responder pelos serviços que executar, na forma da legislação aplicável.  
 

13.10 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato; 

 
13.11 - As supressões poderão ser superiores a 25 % (vinte e cinco por cento), desde que haja 
resultado de acordo entre os contratantes. 

 
14. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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14.1 - Caberá ao CONTRATANTE: 

  
14.2 - Efetuar o pagamento das obrigações financeiras advindas da Contratação. 
  
14.3 - Facultar o acesso irrestrito dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, 
documentação e demais informações necessárias à fiel execução do presente contrato. 
  
14.4 - Manter, na operacionalização dos sistemas, apenas pessoal devidamente treinado pela 

CONTRATADA. 
  
14.5 - Conceder à CONTRATADA acesso remoto às suas estruturas virtuais, ambiente de rede ou 
intranet. 

  
14.6 - Buscar manter alto padrão de clareza nas solicitações de alteração enviadas à 
CONTRATADA, indicando um responsável que acompanhará as tramitações desta pela internet, 

respondendo-as diariamente. 
  
14.7 - Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas, manter backup 
adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha da 
máquina, dando prioridade aos técnicos da CONTRATADA na utilização de qualquer recurso 
necessário à fiel execução do presente contrato. 

 
14.8 - Responsabilizar-se pela completa e correta inserção de dados nos sistemas. 
  
14.9 - Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, através de um funcionário 
especialmente designado que anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 
contrato. 

 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações referidas 
no Capítulo IV da Lei n 8.666/93, no que couber garantido o direito prévio da ampla defesa, a 
licitante que: 
 

a. Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;  

b. No prazo determinado, não retirar a Nota Fiscal.  

c. Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;  

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo;  

e. Não mantiver a proposta, injustificadamente;  

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

g. Comportar-se de modo inidôneo;  

h. Cometer fraude fiscal.  
 
15.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto desse Termo, a Administração da Prefeitura 

Municipal de Barreiras, poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes 
sanções: 
 

a. Advertência;  

b. Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do 
contrato, tomando por base o valor global do respectivo contrato; 

c. Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (decimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso; 

d. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo contrato; 

e. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; 

f. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.  
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15.3 - O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, 

poderá ensejar a rescisão do contrato. 
 
15.4 - As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, 
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, 
serão cobradas judicialmente. 
 
15.5 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 15.2 e 15.3, 

          ”    ”    ”    ”    f    
 
15.6 - Da aplicação das penalidades previstas nos itens 15.1 e 15.2 caberá recurso, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio 

da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, faze-lo subir devidamente 
informado.  
 

15.7 -        õ                     15              ”    ”     ”                        
conjuntamente com as demais penalidades previstas neste Termo de Referência.  
 
16. DA VIGÊNCIA 
  
16.1. O instrumento contratual terá duração de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura, podendo ser prorrogado nos termos e limites dispostos no artigo 57, da Lei 8.666/93. 
  
17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
17.1 - A CONTRATADA apresentará a respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada, em nome 
da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº. 08.595.187/0001-25, e acompanhada das respectivas 

comprovações/certidões de regularidade fiscal e trabalhista. 

 
17.2 - A liberação para pagamento da Nota Fiscal ficará condicionada ao atesto da unidade 
responsável. 
 
17.3 - Qualquer atraso ocorrido na apresentação Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos como 
condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do 
prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE. 

 
17.4 - O ATESTO na Nota Fiscal e o respectivo PAGAMENTO será efetuado nos seguintes prazos:  
a) Prazo máximo para atesto: Em até 05 dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal; 
b) Prazo para pagamento: Em até 30 (trinta) dias, contados do atesto na Nota Fiscal pela unidade 
responsável. 
 

17.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
18. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
18.1 - A CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na prestação dos serviços, objeto 

deste termo, a qualquer hora, por intermédio da servidora EVAINE ZAYRA BISPO VIDAL, designada 
pela portaria nº. 239/2021, ao qual caberá acompanhar a execução dos serviços, fiscalizar os 
prazos e especificações deste termo, bem como comunicar à CONTRATADA, formalmente, o 
descumprimento de quaisquer das cláusulas do Contrato. 
 
18.2 - A fiscalização exercida pela contratante sobre os serviços contratados não eximirá a 
CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante ao CONTRATANTE, USUÁRIOS e/ou 

TERCEIROS, decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato. 

 
19. DO REAJUSTE E DA REVISÃO 
 
19.1 - Os valores firmados no instrumento contratual conforme o caso poderão: 
 

19.1.1 – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) 
meses a partir da assinatura do contrato, aplicando-se o índice IPCA / IBGE, exclusivamente para 
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as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. Caso o índice estabelecido 

para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
 
19.1.2 - Revisado, conforme as variações imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, a qualquer tempo, para reduzi-los, a pedido da unidade requisitante, ou aumentá-los, 
por solicitação de interessado/contratado. 
 

20. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
 
20.1 - A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, contado da data do protocolo de entrega da via do contrato assinada, 

comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do 
valor anual atualizado do contrato, podendo optar por caução em dinheiro, títulos da dívida 
pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

 
20.2 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  
 

a. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; 

b. Prejuízos causados à administração ou à terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato;  

c. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

d. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 
CONTRATADA.  

 
21. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
  

21.1 - 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 termo 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. 

  
21.2 - 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.  
  

21.3 - Não haverá limitação do número de licenças oferecidas para uso dos sistemas, 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;  
  
21.4 - Nos 30 (trinta) dias subsequentes à assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá se reunir 
com a CONTATANTE nas dependências desta para definição de plano de trabalho adequado aos 
prazos definidos neste termo, incluindo todas as etapas necessárias à adequada implantação dos 
sistemas;  

  
21.5 - Durante toda a vigência do contrato fica obrigada a CONTRATADA a encaminhar 
mensalmente relatório de atividades referentes ao objeto deste edital para o fiscal de contrato e 
pessoas por ele designado para avaliação de conformidade das atividades realizadas, estando o 
pagamento condicionado à aprovação. 
 

21.6 - Integram o presente Termo de Referência de forma complementar: 

 
 ANEXO I-A: Diagnóstico Situacional de Informatização das USF/UBS (mês de referência 

FEVEREIRO/2021); 
 ANEXO I-B: Diagnóstico Situacional de Informatização das USF/UBS (mês de referência 

FEVEREIRO/2021). 
 

21.7 - Responsáveis pelas informações deste termo de referência: 
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 Setor de Coordenação e Apoio Institucional – Atenção Básica de Saúde; 
 DIS – Departamento de Informática em Saúde. 

 
Barreiras-Ba, 22 de abril de 2021. 

 
Aprovado, 
 

 
 

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES 
Portaria nº. 160/2021 

Secretário de Saúde 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 
 

DADOS DA LICITAÇÃO 

PREGÃO Nº     PROCESSO Nº OBJETO 
 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ENDEREÇO 

TELEFONE FAX EMAIL 

BANCO (NOME/Nº) AGÊNCIA Nº CONTA CORRENTE Nº 
 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME 

RG ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF 
 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS PRAZO DE EXECUÇÃO  

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁRIO 

(R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

1. 

Prestação de serviços de implantação dos sistemas 
integrados públicos e de domínio particular de 
prontuário eletrônico, conforme detalhamento dos 
serviços do item 4, sub itens: 4.1 a 4.9, respeitando as 
demais condições de prazos e exigências deste termo 
de referência e relação das unidades de saúde e 
diagnóstico situacional dos Anexos: I-A e I-B. 

Unidades 
de 

Saúde. 
46   

2. 

Prestação de serviços de licença de uso, atualizações, 
gerenciamento, manutenção, suporte técnico dos 
sistemas integrados públicos e de domínio particular 
de prontuário eletrônico, conforme detalhamento 
dos serviços do item 4, sub itens: 4.1 a 4.9, 
respeitando as demais condições de prazos e 
exigências deste termo de referência e relação das 
unidades de saúde e diagnóstico situacional dos 
Anexos: I-A e I-B. 

Mensal 12   

3. 

Fornecimento de equipamentos e materiais em 
regime de comodato, conforme relação dos 
equipamentos do item 6, sub itens: 6.1 a 6.7, 
respeitando as demais condições de prazos e 
exigências deste termo de referência e relação das 
unidades de saúde e diagnóstico situacional dos 
Anexos: I-A e I-B.  

Mensal 12   

4. 

Serviços de treinamento e capacitação dos 
profissionais da saúde, conforme detalhamento dos 
serviços do item 7, sub itens: 7.1 a 7.7, respeitando as 
demais condições de prazos e exigências deste termo 
de referência e relação das unidades de saúde e 
diagnóstico situacional dos Anexos: I-A e I-B.  

Serviço 
por 

Equipe 
de Saúde 

46   

 

TOTAL GERAL  

TOTAL GERAL (por extenso) XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
1 - Proposta de Preços em papel timbrado do licitante. 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO ÚNICA 

 
 
..............................................................................................................., inscrita no CNPJ nº 
........................................................, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. 
(a)....................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº..................................... e do 
CPF nº ..........................................., para fins de participação no Pregão Eletrônico xxxx/2021, sob pena das sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, DECLARA: 
 
 
 

a) Que esta empresa é considerada (___) MICROEMPRESA/(___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE , conforme 
Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa está 
excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.  
Obs: assinalar com “X” a opção da empresa; 
 

b) Que, em cumprimento à Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Ministério da Justiça e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro: 
(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b) a 
intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que 
não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o 
conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico antes da adjudicação 
do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da contratante antes da 
abertura oficial das propostas; 
 

c) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal. 
 

d) que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e 
não esta impedida ou suspensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se compromete a 
comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes. 
 

e) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, em cumprimento do previsto no 
inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. 
 

 
___________________________, _______ de _______________________ de 2021. 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 

(nome e número da identidade) 
 
 
OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente a proposta de preço e documentação de habilitação. 
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ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO Nº 000/2021 

 
O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.654.405/0001-95, situada na Avenida Barão do Rio Branco, nº. 149, Bairro 
Vila Rica, Barreiras/BA, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO, portador 
do RG nº. _________ e CPF nº. _________, residente e domiciliado nesta cidade; e pelo Secretário Municipal de 
Saúde, o Sr. MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES, portador do RG nº. __________ e CPF nº. _________, neste ato 
denominado CONTRATANTE, e a empresa _______________________, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 
______________________, com sede ___________________________, neste ato representada pelo Senhor 
__________________, inscrito no CPF, sob o nº ________________, na forma dos seus estatutos sociais ou 
procuração, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente 
Contrato, de acordo com o constante no Processo nº 1058/2021, referente ao pregão eletrônico nº XXX/XXXX, em 
observância à lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:  
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
licenciamento, implantação, manutenção, suporte técnico e coordenação em sistemas integrados de gestão à 
atenção básica à saúde, com assessoria e consultoria junto aos profissionais envolvidos. Fornecimento de todos os 
equipamentos necessários para operacionalização em regime de comodato, inclusive painel de atendimento. 
Fornecimento de licenças para uso de softwares específicos. De forma que atenda as determinações do Ministério da 
Saúde, oferecendo celeridade e qualidade no atendimento nas áreas de atenção primária e atenção especializada à 
população residente no município de Barreiras, Estado da Bahia, e usuários de seu sistema público de Saúde. 
Requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde. E Conforme especificações e demais exigências do Termo de 
Referência, que faz parte integrante e complementar deste contrato como se nele estivesse contido. 
 
1.2 Quantitativos dos serviços: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1.  

Prestação de serviços de implantação dos sistemas integrados públicos e de 
domínio particular de prontuário eletrônico, conforme detalhamento dos 
serviços do item 4, sub itens: 4.1 a 4.9 do T.R., respeitando as demais 
condições de prazos e exigências do termo de referência e relação das 
unidades de saúde e diagnóstico situacional dos Anexos: I-A e I-B. 

Unidades de 
Saúde. 

46 

2.  

Prestação de serviços de licença de uso, atualizações, gerenciamento, 
manutenção, suporte técnico dos sistemas integrados públicos e de domínio 
particular de prontuário eletrônico, conforme detalhamento dos serviços do 
item 4, sub itens: 4.1 a 4.9 do T.R., respeitando as demais condições de prazos 
e exigências do termo de referência e relação das unidades de saúde e 
diagnóstico situacional dos Anexos: I-A e I-B. 

Mensal 12 

3.  

Fornecimento de equipamentos e materiais em regime de comodato, 
conforme relação dos equipamentos do item 6, sub itens: 6.1 a 6.7 do T.R., 
respeitando as demais condições de prazos e exigências do termo de 
referência e relação das unidades de saúde e diagnóstico situacional dos 
Anexos: I-A e I-B.  

Mensal 12 

4.  

Serviços de treinamento e capacitação dos profissionais da saúde, conforme 
detalhamento dos serviços do item 7, sub itens: 7.1 a 7.7 do T.R., respeitando 
as demais condições de prazos e exigências do termo de referência e relação 
das unidades de saúde e diagnóstico situacional dos Anexos: I-A e I-B.  

Serviço por  
Equipe de 

Saúde 
46 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 O objeto contratado deverá ser prestado na forma estabelecida do Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 O valor global dos serviços/fornecimento, ora contratado é de R$ .............. ( ............................... ), fixo e 
irreajustável, conforme tabela abaixo: 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1.  

Prestação de serviços de implantação dos 
sistemas integrados públicos e de domínio 
particular de prontuário eletrônico, conforme 
detalhamento dos serviços do item 4, sub 
itens: 4.1 a 4.9 do T.R., respeitando as demais 
condições de prazos e exigências do termo de 
referência e relação das unidades de saúde e 
diagnóstico situacional dos Anexos: I-A e I-B. 

Unidades de 
Saúde. 

46 R$ R$ 

2.  

Prestação de serviços de licença de uso, 
atualizações, gerenciamento, manutenção, 
suporte técnico dos sistemas integrados 
públicos e de domínio particular de prontuário 
eletrônico, conforme detalhamento dos 
serviços do item 4, sub itens: 4.1 a 4.9 do T.R., 
respeitando as demais condições de prazos e 
exigências do termo de referência e relação 
das unidades de saúde e diagnóstico 
situacional dos Anexos: I-A e I-B. 

Mensal 12 R$ R$ 

3.  

Fornecimento de equipamentos e materiais 
em regime de comodato, conforme relação 
dos equipamentos do item 6, sub itens: 6.1 a 
6.7 do T.R., respeitando as demais condições 
de prazos e exigências do termo de referência 
e relação das unidades de saúde e diagnóstico 
situacional dos Anexos: I-A e I-B.  

Mensal 12 R$ R$ 

4.  

Serviços de treinamento e capacitação dos 
profissionais da saúde, conforme 
detalhamento dos serviços do item 7, sub 
itens: 7.1 a 7.7 do T.R., respeitando as demais 
condições de prazos e exigências do termo de 
referência e relação das unidades de saúde e 
diagnóstico situacional dos Anexos: I-A e I-B.  

Serviço por  
Equipe de 

Saúde 
46 R$ R$ 

 
3.1.1 O regime de execução do contrato é o de empreitada por preço global, estando inclusos nos valores retro 
referidos todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.  
 
3.1.2 O primeiro pagamento será devido após a data de início dos serviços objeto deste contrato, funcionando para a 
população, “Etapa 3” prevista no Cronograma de Atividades do Termo de Referência. 
 
3.1.3 O pagamento será proporcional, caso o início dos serviços ocorra após o 1º (primeiro) dia do mês de referência. 
 
3.2 A CONTRATADA apresentará a respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada, em nome do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº. 08.595.187/0001-25, e acompanhada das respectivas comprovações/certidões de 
regularidade fiscal e trabalhista. 
 
3.3 A liberação para pagamento da Nota Fiscal ficará condicionada ao atesto da unidade responsável. 
 
3.4 Qualquer atraso ocorrido na apresentação Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para 
pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação 
da CONTRATANTE. 
 
3.5 O ATESTO na Nota Fiscal e o respectivo PAGAMENTO será efetuado nos seguintes prazos:  
a) Prazo máximo para atesto: Em até 05 dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal; 
b) Prazo para pagamento: Em até 30 (trinta) dias, contados do atesto na Nota Fiscal pela unidade responsável. 
 
3.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE E DA REVISÃO 
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4.1 - Os valores firmados no instrumento contratual conforme o caso poderão: 
 
4.1.1 – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados 
poderão sofrer reajuste, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses a partir da assinatura do 
contrato, aplicando-se o índice IPCA / IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 
vigor. 
 
4.1.2 - Revisado, conforme as variações imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, a 
qualquer tempo, para reduzi-los, a pedido da unidade requisitante, ou aumentá-los, por solicitação de 
interessado/contratado. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 
5.1 O prazo da vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser 
prorrogado nos termos e limites dispostos no artigo 57, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta da 
Dotação orçamentária:  
 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.09.50 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROJETO ATIVIDADE: 10.301.014.2069 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 

PROJETO ATIVIDADE: 10.302.014.2068 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.40.00 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO – PESSOA 
JURÍDICA 

FONTE DE RECURSO 6102 REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS SAÚDE 15% 

FONTE DE RECURSO 0214 TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS DO GOV. FEDERAL 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
7.1 Caberá a CONTRATADA:  
 
7.2 Prestar os serviços na forma ajustada, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho, 
atendendo todos os requisitos das obrigações descritas neste termo de referência.  
 
7.3 Converter dados para uso pelos softwares, instalar os sistemas objeto deste termo, treinar os trabalhadores 
indicados na sua utilização, prestar suporte aos trabalhadores devidamente certificados pela CONTRATANTE no uso 
dos softwares. 
 
7.4 Garantir o funcionamento adequado dos sistemas legados até sua completa substituição pelos sistemas objetos 
deste termo de modo a evitar a interrupção dos serviços essenciais fornecidos pela CONTRATANTE, ainda que sem 
alterações que envolvam mudança de código do sistema ou estrutura da base de dados. 
 
7.5 Manter operacionais todas as funcionalidades e outras que venham a ser implementadas conforme definições de 
manutenções corretivas e evolutivas definidas neste termo. 
  
7.6 Tratar como confidenciais informações e dados do CONTRATANTE, guardando total sigilo em face de terceiros. 
  
7.7 Manter-se, durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições 
de habilitação e qualificação exigidas para contratação. 
 
7.8 Prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou 
defeitos verificados na execução do trabalho, sempre que a ela imputáveis.  
 
7.9 Responder pelos serviços que executar, na forma da legislação aplicável.  
 

mailto:licitacao.saude@barreiras.ba.gov.br
mailto:saude@barreiras.ba.gov.br.
mailto:saude@barreiras.ba.gov.br.


 
 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

End.: Rua Barão do Rio Branco, nº. 149, Bairro Vila Rica, Barreiras/BA, CEP nº. 47.813-010. 
CNPJ nº. 08.595.187/0001-25 – Fone: (77) 3613-8302 – E-mail.: licitacao.saude@barreiras.ba.gov.br.  

Página 96 de 98 

7.10 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

 
7.11 As supressões poderão ser superiores a 25 % (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo 
entre os contratantes. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
8.1 Caberá ao CONTRATANTE: 
  
8.2 Efetuar o pagamento das obrigações financeiras advindas da Contratação. 
  
8.3 Facultar o acesso irrestrito dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, documentação e demais 
informações necessárias à fiel execução do presente contrato. 
  
8.4 Manter, na operacionalização dos sistemas, apenas pessoal devidamente treinado pela CONTRATADA. 
  
8.5 Conceder à CONTRATADA acesso remoto às suas estruturas virtuais, ambiente de rede ou intranet. 
  
8.6 Buscar manter alto padrão de clareza nas solicitações de alteração enviadas à CONTRATADA, indicando um 
responsável que acompanhará as tramitações desta pela internet, respondendo-as diariamente. 
  
8.7 Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas, manter backup adequado para 
satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha da máquina, dando prioridade aos técnicos 
da CONTRATADA na utilização de qualquer recurso necessário à fiel execução do presente contrato. 
 
8.8 Responsabilizar-se pela completa e correta inserção de dados nos sistemas. 
  
8.9 Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, através de um funcionário especialmente 
designado que anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste 
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
10.1 É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, 
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando a 
contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 
 
11.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste termo e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n 8.666/93, no que couber 
garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que: 
 

i. Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;  
j. No prazo determinado, não retirar a Nota Fiscal.  
k. Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;  
l. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo;  
m. Não mantiver a proposta, injustificadamente;  
n. Falhar ou fraudar na execução do contrato;  
o. Comportar-se de modo inidôneo;  
p. Cometer fraude fiscal.  

 
11.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto desse Termo, a Administração da Prefeitura Municipal de Barreiras, 
poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 
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g. Advertência;  
h. Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por 

base o valor global do respectivo contrato; 
i. Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (decimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso; 
j. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo contrato; 
k. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por 

período não superior a 2 (dois) anos; 
l. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.  

 
11.3 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão 
do contrato. 
 
11.4 As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de 
até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente. 
 
11.5 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 11.2 e 11.3, alíneas “b”, “c”, 
“d”, “e” e “f.   
 
11.6 Da aplicação das penalidades previstas nos itens 11.1 e 11.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá 
reconsiderar a sua decisão, ou, faze-lo subir devidamente informado.  
 
11.7 As sanções previstas no item 11.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais 
penalidades previstas neste termo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO 
 
12.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante celebração de termos aditivos, e rescindido nas hipóteses 
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das 
sanções previstas naquela lei e neste contrato. 
 
12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à 
prévia e ampla defesa. 
 
12.3 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 termo 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. 
  
12.3.1 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
13.1 A CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na prestação dos serviços, objeto deste termo, a 
qualquer hora, por intermédio da servidora EVAINE ZAYRA BISPO VIDAL, designada pela portaria nº. 239/2021, ao 
qual caberá acompanhar a execução dos serviços, fiscalizar os prazos e especificações deste termo, bem como 
comunicar à CONTRATADA, formalmente, o descumprimento de quaisquer das cláusulas do Contrato. 
 
13.2 A fiscalização exercida pela contratante sobre os serviços contratados não eximirá a CONTRATADA da sua plena 
responsabilidade perante ao CONTRATANTE, USUÁRIOS e/ou TERCEIROS, decorrente de culpa ou dolo na execução 
do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1 A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data do protocolo de entrega da via do contrato assinada, comprovante de prestação de garantia 
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correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo optar por 
caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 
 
14.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 

a. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas; 

b. Prejuízos causados à administração ou à terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 
contrato;  

c. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 
d. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA.  

 
14.3 A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 Serão partes integrantes deste contrato: 
a) Edital e Anexos; 
b) Proposta de Preços da CONTRATADA; 
c) Processo administrativo nº 1058/2021. 
 
15.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências 
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito. 
 
15.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
16.1 Fica eleito o foro da Cidade de Barreiras, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo, assinam as partes este instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

Barreiras, 00 de XXXXXX de 2021. 
 

CONTRATANTE      CONTRATADO 
 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME:       NOME: 
CPF:       CPF: 
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