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EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

 

 A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MG, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que às 09:00 
horas do dia 05 de junho de 2019, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Presidente Juscelino, situado à Rua Drº Paulo 
Salvo, nº 150 - Centro, nesta cidade, será realizada a sessão 
para recebimento  e abertura dos envelopes contendo a 
Proposta Comercial e documentação de Habilitação para o 
Pregão Presencial nº. 011/2019, do tipo "MENOR PREÇO", Regime 
de Execução: Empreitada por Preço Global, que reger-se-á 
pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações e, 
ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 
 
1.DO OBJETO 
 

1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de 
empresa para licenciamento de uso de software de Sistema de 
Saúde Pública por prazo determinado, com atualização 
mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e 
evolutivas, incluindo, implantação, treinamento, suporte, 
atualização e atendimento técnico via telefone, acesso 
remoto, visita in loco e devendo ainda atender todas as 
necessidades legais, observadas as condições, 
características e especificações técnicas determinadas 
neste edital e em seu Anexo I - Termo de Referência, para o 
seguinte software: 
 

01 - SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

2.1- Poderão participar da presente licitação os interessados 
que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e 
seus anexos, inclusive quanto à documentação. 

2.2 - Não poderão participar deste pregão os interessados que 
se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de 
fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo 
suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

2.3. Os itens ora licitados são destinados exclusivamente 

para empresas que estejam na condição de MEI, ME e EPP, 
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conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 147 de 07 de 

agosto de 2014. 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

3.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para o recebimento das propostas, no 
endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo à 
Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias 
úteis. 

3.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato 
convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

3.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente 
Edital o licitante que não apontar as falhas ou 
irregularidades supostamente existentes no Edital até o 
segundo dia útil que anteceder à data de realização do 
Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício 
não suspenderá o curso do certame. 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1.  A licitante deverá se apresentar para 
credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante 
devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório. 

4.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que 
será o único admitido a intervir nas fases do procedimento 
licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 

4.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta 
dos seguintes documentos: 

I - documento oficial de identidade; 

 II - procuração que comprove a outorga de poderes, na 
forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome 
da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do 
representante ser sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura 
(Anexo II). 
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4.4 Caso a procuração seja particular, deverá ter firma 
reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios 
dos poderes do outorgante, tais como contrato 
social/alteração contratual e cópia do documento de 
identidade de quem recebe poderes. 

4.5 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos 
documentos de credenciamento impedirá a participação do 
representante da licitante na sessão, para fins de 
apresentação de lances. 

4.6 O representante poderá ser substituído por outro 
devidamente credenciado. 

4.7 Não será admitida a participação de um mesmo 

representante para mais de uma empresa licitante. 

 
4.8. AS AUTENTICAÇÕES EFETUADAS NA PREFEITURA SÓ SERÃO FEITAS 
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS. 
 

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
5.1. – No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste 
Edital, cada licitante entregará à Pregoeiro e seus 
auxiliares: 
 
a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, conforme Anexo III. (A referida 
declaração deverá estar por fora dos envelopes). 
 

b) Em se tratando de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada 
mediante certidão expedida pela Junta Comercial, sob pena de 
não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006.  

c) Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante a 
apresentação do Certificado da Condição de Micro Empreendedor 
Individual – CCMEI. 

d) As certidões descritas nas alíneas ‘b’ e ‘c’ apresentadas 
após o dia 31 de janeiro do corrente ano terão, 
obrigatoriamente, que terem sido emitidas no exercício em 
curso. (As referidas declarações deverão estar FORA DOS 
ENVELOPES) 
 

e) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE 
Nº 1); e 
 
f) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação 
(ENVELOPE Nº 2) 
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5.2. – Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, 
não serão admitidos novos proponentes. 
 
5.3. - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato 
superveniente, de caráter público que impeça a realização 
deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil 
subseqüente, independentemente de nova comunicação. 

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

6.1 Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de 
documentos, a saber: “Proposta de Preço” e “Habilitação”. 

6.2 Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço 
e à habilitação deverão ser entregues separadamente, em 
envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o 
nome da licitante, o número e objeto da licitação e, 
respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" 
e "Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a 
seguir:   

I - envelope contendo a Proposta de Preço: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MG 
PROCESSO LICITATORIO Nº020/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 

 

II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO - MG 
PROCESSO LICITATORIO Nº020/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

 

6.3. Poderá o licitante apresentar envelopes através da 
Empresa Brasileira de correios e telégrafos ou por 
representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a 
apresentá-los até a hora e data estabelecida no preâmbulo, e 
na forma do item 6.1 deste edital. 

6.4. O interessado deverá entregar juntamente com os dois 
envelopes a Declaração que consta no item 5.1.a. 
 

6.5. Os documentos necessários à participação na presente 
licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por 
servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de 
imprensa oficial. 
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6.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de 
fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, 
mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, 
gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das 
propostas de preços. 
 

6.7. Os documentos necessários à participação na presente 
licitação, compreendendo aqueles referentes à proposta de 
preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. 
 

7 – DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 1 

7.1. – São requisitos da proposta de preço: 

a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e 
a modalidade da licitação deste Edital, devendo 
preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, 
número de telefone, número de fax da empresa licitante e 
dados bancários. 

b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou 
representante devidamente qualificado; 

c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo IV 
deste edital; 

d) conter o prazo de validade da proposta não inferior a 60 
(sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega 
das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93; 

e) no preço proposto, que constituirá a única e completa 
remuneração da prestação dos serviços, deverão ser computados 
o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e 
indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e 
previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações 
inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos 
pleitos de acréscimos a qualquer título. 
 
e.1) Os preços propostos para o sistema/módulos representarão 
o valor único e exclusivo a ser pago pelo órgão mensalmente 
para utilização dos mesmos, estando incluídas quaisquer 
adaptações/atualizações legais necessárias e discriminando os 
respectivos custos de implantação, treinamentos e suporte a 
serem propostos. 

 
e.2) Os preços propostos para o sistema/módulos representarão 
valor único e exclusivo a ser pago pelo órgão mensalmente 
independente do número de usuários e microcomputadores que 
terão o sistema instalado a critério da Secretaria Municipal 
de Saúde de Presidente Juscelino/MG podendo ser instalado e 
modificado a qualquer momento sem custos adicionais. 
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8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 02 
 

8.1.Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
 
8.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
 
8.1.2.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
8.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, 
o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo 
Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – 
CCMEI; 

8.1.4.Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
8.1.5.Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
IMPORTANTE! Os documentos a que se referem o item 8.1, se já 
foram apresentados no credenciamento e, consequentemente, 
validados não precisam constar no envelope de HABILITAÇÃO. 
 
8.2.Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 
relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e 
prova de regularidade perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – 
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, 
conforme Portarias MF 358 e 443/2014. 
c) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou documento equivalente 
que comprove a regularidade. 
 

d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e 
Municipal, referente ao domicílio da empresa. 
 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando 
a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho. 
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8.3.Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará: 
 
8.3.1.Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão 
competente.  
 
8.4. Quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 
8.4.1 – Pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando aptidão do 
licitante para desempenho de atividade compatível com o 
objeto da licitação. 

8.4.2 - Declaração de visita técnica, Anexo VIII, fornecida 
por este Município, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
atestando que a empresa licitante visitou e tem pleno 
conhecimento das condições de infraestrutura tecnológica e 
operacional do local onde será realizado o serviço. A visita 
técnica é facultativa e será realizada nos dias 27 e 
29/05/2019 e 03/06/2019,no horário de 08:00 às 11:00 e de 
12:30 às 16:00. 
 
8.4.2.1 Caso o licitante opte por não realizar visita técnica 
nos termos descritos na alínea acima, deverá apresentar 
declaração de dispensa da visita, conforme Anexo IX, sob pena 
de inabilitação.  
 
Obs:  
 
1) A visita técnica é de extrema importância por garantir 
ao órgão público que o licitante ofertou sua proposta ciente 
das condições de infraestrutura tecnológica e operacional e 
ao licitante de que conheceu todas as especificidades do 
órgão para apresentar sua proposta.  
 
2) Ao optar pela não realização da visita técnica, o 
licitante estará assumindo integralmente a responsabilidade 
por qualquer erro ou omissão que haja quanto à elaboração da 
proposta e deverá assumir integralmente os custos, que por 
ventura possam surgir, durante a fase de implantação e 
treinamentos para que se cumpra a realização do objeto. 
 
8.5.Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes 
declarações: 
 

8.5.1.Declaração de inexistência ou superveniência de fato 
impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), 
conforme Anexo V. 
 
8.5.2. - Declaração expressa de que concorda com todos os 
termos deste Edital (Anexo VI). 
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8.5.3.Declaração de que não possui trabalhadores menores de 
18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina 
o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação 
dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., 
conforme Anexo VII; 
 
8.5.4. Declaração que conste relacionados todos os 
equipamentos físicos, veículos, relação de funcionários de 
suporte por sistema, softwares e/ou aplicativos de suporte a 
distância e via internet com suas respectivas licenças 
regularizadas para o uso comercial. 
 
8.5.5. Declaração da própria empresa de que não existe em seu 
quadro de empregados servidores públicos da contratante 
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de 
decisão, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93, 
conforme modelo constante do ANEXO VI; 
 
8.6 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos 
apresentados para habilitação deverão estar em nome do 
licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão 
estar em nome da filial; 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for 
filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da 
matriz e da filial, simultaneamente; 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
 
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO 
 

9.1. No julgamento das propostas será levado em consideração 
o tipo de licitação menor preço, critério de julgamento 
global. 

9.1. Verificada a conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais 
baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento), 
superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a 
proclamação do vencedor. 
 
9.2. – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas 
condições definidas no subitem anterior, poderão os autores 
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das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas. 
 
9.3. – No curso da sessão, os autores das propostas que 
atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 
convidados, individualmente, a apresentarem novos lances 
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a 
partir do autor da proposta classificada de maior preço, até 
proclamação do vencedor. 
 
9.4. – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços 
iguais, será realizado sorteio, para determinação da ordem de 
oferta dos lances. 
 
9.5. – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em 
que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente 
dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 
classificação. 
 
9.6. Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá 
ser inferior a R$100,00 (cem reais). 

 

9.7. – É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
9.8. – Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço 
ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 
 
9.9. – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, 
sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 
previstas neste Edital. 
 
9.10. – A desistência em apresentar lance verbal, quando 
convocada pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante 
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
9.11. – Caso não se realize lance verbal, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço global e 
o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro 
negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido 
preço melhor. 
 
9.12. – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, 
convocadas pelo Pregoeiro, as LICITANTES manifestarem seu 
desinteresse em apresentar novos lances. 
 
9.13. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da 
disputa de lances, observadas as disposições da Lei 
Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 
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9.14. – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 
de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro 
verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 
comparando-o com os valores consignados em Planilha de 
Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
 
9.15. – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de 
preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor a 
LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste edital, com o preço de mercado e que 
ofertar o menor preço global. 
 
9.16. – Será desclassificada: 
 
a) a proposta que não atender às exigências deste edital; 
b) a proposta que apresentar preço excessivo ou 
manifestamente inexeqüível. 
 
9.17. – Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata 
circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro 
das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da 
documentação exigida para habilitação e dos recursos 
interpostos. 
 
9.18 – A sessão pública não será suspensa, salvo motivo 
excepcional, devendo toda e qualquer informação, acerca do 
objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro. 
 
9.19. – Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, 
será marcada nova data para continuação dos trabalhos, 
devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 
presentes. 
 
10 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 

10.1. – Concluída a fase de classificação das propostas, será 
aberto o Envelope nº 2 – “Habilitação” do licitante cuja 
proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 

10.2. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias 
legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor 
designado para o pregão. 

10.3 – As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a 
documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que 
estes apresentem alguma restrição. 
10.3.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 
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período, a critério da Administração Pública, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
10.3.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal 
dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser 
dirigido ao Pregoeiro. 
10.3.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado 
dentro dos cinco dias úteis inicialmente concedidos. 
10.3.4 – A não regularização da documentação, no prazo 
previsto neste item, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
10.4 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia 
previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, 
reputar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias, contados de sua 
expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital. 
10.5 – Se o detentor da melhor proposta desatender às 
exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e O 
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e procederá à 
habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, 
repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, 
até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para 
declarar o licitante vencedor. 
10.5.1 – O Pregoeiro negociará diretamente com o proponente, 
para obtenção de melhor preço. 
 
11.6 – O Pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, 
promover qualquer diligência que se faça necessária para 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, na forma 
e nos limites prescritos em lei. 
 
11.7 – O Pregoeiro poderá, também, solicitar a qualquer 
tempo, a elaboração de pareceres técnicos destinados a 
fundamentar suas decisões e, ainda, sanar, relevar omissões 
ou erros puramente formais observados no credenciamento, na 
proposta e na documentação, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 
 
11.8 – Caso não seja possível decidir de imediato sobre a 
aceitabilidade da proposta ou dos documentos de habilitação, 
O Pregoeiro poderá suspender a sessão e marcar nova data para 
a sua continuidade, intimando todos os participantes a 
comparecerem. 
 
11.9 – Caso não seja possível decidir de imediato sobre a 
aceitabilidade da proposta ou dos documentos de habilitação, 
O Pregoeiro poderá suspender a sessão e marcar nova data para 
a sua continuidade, intimando todos os participantes. 
 
11 – DA ADJUDICAÇÃO 
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11.1. – Em caso de desatendimento às exigências de 
habilitação, O Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará 
as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na 
ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora, ocasião em que O Pregoeiro 
poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o 
melhor preço. 
 
11.2. – Encerrado o julgamento das propostas e da 
habilitação, O Pregoeiro proclamará a vencedora, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para 
que manifestem imediata e motivadamente a intenção de 
interpor recurso, sob pena de decadência do direito por parte 
da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das razões 
de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as 
demais Licitantes ficaram intimadas para, querendo, 
manifestar-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 
(três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em 
secretaria. 
 
12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

12.1. – Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a 
intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, terá ela o 
prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões 
de recurso. 
 
12.2. – As demais licitantes, já intimadas na sessão pública 
supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias corridos para 
apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos, em secretária. 
12.3. – A manifestação na sessão pública e a motivação, no 
caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos 
recursos. 
12.4. – As razões e contrarrazões do recurso deverão ser 
encaminhadas, por escrito, à Pregoeiro, no endereço 
mencionado no preâmbulo deste Edital. 
12.5. – O início da contagem dos prazos, bem como seu 
término, dar-se-á sempre em dias úteis. 
12.6. – A falta de apresentação de razões, mencionadas no 
subitem 12.1., importará a decadência do direito de recurso, 
culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante 
vencedora. 
12.7. – O acolhimento do recurso importará a invalidação, 
apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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12.8. – A decisão proferida em grau de recurso será 
definitiva e dela dar-se-á conhecimento, mediante publicação 
no Diário Oficial do Município. 

12.9. – Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos 
intempestivamente apresentadas. 

13 – DO CONTRATO 
 

13.1. Após homologado o resultado deste Pregão, a 
Administração convocará a licitante vencedora, durante a 
validade da sua proposta, para assinatura do instrumento 
contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da comunicação através de telefonema ou correio 
eletrônico, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da 
Lei nº 8.666/93. 

13.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração. 

13.3. É facultado ao Pregoeiro, caso o adjudicatário quando 
convocado não assinar o termo de contrato convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e 
comprovação dos requisitos de habilitação. 
 
13.4. O contrato a ser firmado com o licitante adjudicatário 
incluirá as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do 
objeto desta licitação. 
 
13.5 Para fins da assinatura do contrato o licitante deverá 
apresentar: 
a) Declaração expressa do licitante de que o software 
aplicativo do sistema ofertado a ser utilizado para prestação 
dos serviços objeto desta licitação é de sua legítima autoria 
acompanhada da comprovação através de certificado de registro 
no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) ou 
Comprovação de ser a proprietária dos sistemas propostos 
(mediante declaração) ou, ainda, Termo de Autorização de 
Exploração do Software que conste expressamente os direitos 
de Prestação de Serviços de Suporte e Atendimento, de 
Licenciamento e de promover alterações por período de 
vigência não inferior a 24 (vinte e quatro) meses. 
a) A (s) declaração (ões) deverá (ão) ter firma reconhecida 
em cartório de assinaturas. 

14 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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14.1. – Os serviços deverão ser prestados conforme 
especificações constantes no Termo de Referência e no edital. 

14.2. – A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve 
obrigatoriamente ser entregue na Prefeitura Municipal de 
Presidente Juscelino. 

15 - DOS ENCARGOS 
 

15.1 Incumbe à Contratante: 
15.1.1 Acompanhar, orientar e fiscalizar, diretamente, os 
serviços prestados pela CONTRATADA, exigindo o fiel 
cumprimento dos serviços contratados, competindo-lhe adotar 
todas as providências neste sentido; 
15.1.2 Supervisionar e avaliar os serviços prestados pela 
CONTRATADA, com vistas à aferição da eficiência dos 
resultados das ações; 
15.1.3 Efetuar os pagamentos devidos à contratada, conforme 
ajustado no presente Contrato; 
15.1.4 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de 
quaisquer imperfeições ou irregularidades na execução dos 
serviços contratados, fixando prazo para sua correção; 

15.1.5 Designar um servidor responsável pela fiscalização 
deste contrato. 

15.1.6 A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente 
dentro das normas e condições estabelecidas neste Contrato e 
durante a vigência do mesmo. 

15.1.7 Obriga-se a CONTRATANTE, a não entregar o Software nem 
permitir seu uso por terceiros, resguardando, da mesma forma, 
manuais, instruções e outros materiais licenciados, mantendo-
os no uso restrito de seus agentes e prepostos, sendo-lhe 
vedado copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em 
locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma, 
transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, 
onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o Software 
objeto do presente contrato. De igual forma lhe é vedado 
modificar as características dos programas, móduloss de 
programas ou rotinas do Software, ampliá-los, alterá- os de 
qualquer forma, sem a prévia, expressa, específica e 
autorizada anuência da CONTRATADA, sendo certo que quaisquer 
alterações, a qualquer tempo, por interesse da CONTRATANTE, 
que deve ser efetuada, só poderá ser operada pela CONTRATADA 
ou pessoa expressamente autorizada pela mesma. 

15.1.8 A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar 
equipamento/plataforma de hardware de origem idônea que 
possibilite a instalação\manutenção de forma remota dos 
Softwares objetos do presente contrato, bem como mantê-los 
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atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas 
versões dos Softwares lançadas. 

15.1.9 Produzir cópias diárias (backup) dos dados no Sistema 
objeto deste contrato, para evitar transtornos como perdas de 
dados ocasionadas por falta de energia, problemas de 
hardware, operação indevida ou não autorizada, invasão de 
softwares externos (tais como o vírus). A CONTRATADA não se 
responsabiliza pelo conteúdo das informações contidas no(s) 
banco(s) de dados do software, sendo este de inteira 
responsabilidade da CONTRATANTE. 

15.1.10 Somente é permitido à CONTRATANTE a reprodução de 
CÓPIA DE RESERVA (“backup”), para a finalidade e condições 
estabelecidas no item 16.1.9 desta Cláusula, considerando-se 
qualquer outra cópia do sistema objeto deste contrato, além 
daquela, como cópia não autorizada e, sua mera existência, 
caracterizar-se-á como violação aos direitos de propriedade 
da CONTRATADA, sujeitando a CONTRATANTE, e o 
funcionário/preposto responsável pela cópia indevida, às 
penalidades previstas no presente Contrato e legislação em 
vigor.  

15.1.11 Disponibilizar um meio de acesso a rede mundial de 
computadores "INTERNET" (Acesso Discado, Link Discado, via 
rádio, etc.), ou seja, um computador munido de hardwares para 
o meio de acesso com a internet e softwares de comunicação 
sugeridos pela CONTRATADA. Nos casos onde houver filtros de 
pacotes (FIREWALL) a CONTRATADA deverá deter condições 
técnicas e legais para possíveis alterações nos filtros, 
mantendo, assim, permanente condições de uso, com vistas a 
dar maior agilidade, eficiência e segurança à prestação do 
serviço (SUPORTE TÉCNICO/ MANUTENÇÃO/ ATUALIZAÇÃO).  

15.1.12 A CONTRATANTE será responsável pela proteção dos 
“softwares”, bem como das ferramentas a ela cedidos, contra o 
uso ou o acesso indevidos, e se obrigará a utilizá-los 
exclusivamente na vigência contratual e em conformidade com 
as condições estabelecidas pelo outorgante das licenças. 

15.1.13 Não utilizar o sistema informatizado de gestão 
pública em evidência, em quaisquer eventos, promoções ou 
publicações, sem o conhecimento e autorização prévia e por 
escrito da contratada. 

15.1.14 Pôr a disposição da contratada, na forma acordada com 
esta, em meio eletrônico, os dados históricos e cadastrais 
informatizados do Município Contratante, até a implantação do 
sistema informatizado de gestão pública, para conversão e 
aproveitamento pelos módulos aplicativos ora contratados. 
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15.1.15 Estabelecer orientações e determinações adequadas 
junto a seus funcionários e ou servidores ou pessoas as quais 
venha a ser facilitado o acesso, no sentido de que os 
materiais e dados do sistema informatizado de gestão pública 
sejam corretamente manuseados, de modo a não violar qualquer 
dos compromissos aqui estabelecidos relativos ao uso, 
proteção e segurança de todo o sistema. No caso de alguma 
violação se consumar contra a sua vontade e sem seu 
conhecimento prévio, a contratante dará conhecimento dos 
fatos à contratada, além de empreender as ações necessárias 
no sentido de sustar ou anular a situação de violação. 

15.1.16 Formar as equipes para atuarem com os consultores da 
contratada no processo de implantação, preferencialmente em 
tempo integral. 

15.1.17 Informar e manter atualizado junto à contratada nome 
e telefone do gestor do contrato e seu substituto. 

15.1.18 A CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA a 
alteração nas legislações federal, estadual e municipal, 
encaminhando o diploma legal anterior e o novo, informando a 
data de sua publicação e o início de sua vigência. A 
CONTRATADA de posse dessas informações fará uma análise 
técnica e apresentará uma estimativa do esforço e prazo para 
a entrega da versão do software adequada à alteração, sempre 
respeitando sua metodologia de desenvolvimento. A CONTRATANTE 
se compromete, ainda, a atuar como interlocutora da 
CONTRATADA, quando necessário, junto aos órgãos 
reguladores/fiscalizadores, para dirimir dúvidas técnicas 
e/ou pedidos de esclarecimentos. 

15.2 -  Incumbe à Contratada: 

15.2.1 - Prestar os serviços, por sua exclusiva conta e 
responsabilidade, em perfeitas condições. 

15.2.2 Cumprir o cronograma de instalação, implantação e 
treinamento do sistema informatizado de gestão pública em 
Saúde, conforme as etapas relacionadas no objeto especificado, 
no prazo estabelecido de acordo com o processo licitatório. 

15.2.3 Acompanhar os testes de pleno funcionamento com os 
técnicos da contratante. 

15.2.4 Executar a implantação do sistema informatizado de 
gestão pública, disponibilizados pela contratante, na forma 
acordada com esta, em meio eletrônico. 

15.2.5 Solicitar junto à contratante, por escrito, a 
prorrogação do prazo determinado para cada etapa prevista, 
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caso ocorram atrasos causados por motivos atribuíveis à 
contratante. 

15.2.6 Garantir que o sistema e suas respectivas atualizações 
entregues e instaladas, desempenhem todas as funções e 
especificações previstas na proposta técnica. 

15.2.7 Manter a regularidade e a integridade do sistema 
informatizado, seu sistema gerenciador de banco de dados, 
informações e “softwares” aplicativos básicos. 

15.2.8 Tornar disponível para a CONTRATANTE, versões 
evoluídas mediante aperfeiçoamentos das funções existentes, 
implementações de novas funções e adequações às novas 
tecnologias buscando o aperfeiçoamento constante do produto, 
visando preservar o investimento da CONTRATANTE e a 
competitividade do produto no mercado. 

15.2.9 Tornar disponível à CONTRATANTE, releases atualizadas 
da versão do produto sempre que ocorrer necessidade de 
correções de defeito ou de adaptações legais que não 
impliquem em mudanças estruturais, arquivos ou banco de 
dados, desenvolvimento de novas funções ou novos relatórios. 

15.2.10 Promover o treinamento e a capacitação dos 
funcionários e ou servidores da contratante, em local a ser 
definidos pela mesma. 

15.2.11 Atender às solicitações de esclarecimento de dúvidas 
e solução de problemas da contratante. 

15.2.12 A contratada prestará todo e qualquer suporte à 
contratante, no sentido de solucionar pendências relativas à 
contratação do sistema informatizado de gestão pública, junto 
aos órgãos públicos municipais, estaduais, federais ou 
privados, caso isto seja necessário. 

15.2.13 Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a 
fiscalização dos serviços contratados, colocando à disposição 
da Administração, sempre que for solicitado, o encarregado 
geral, facultando o livre acesso aos registros e documentos 
pertinentes, sem que esta fiscalização importe, a qualquer 
título, em responsabilidade por parte do CONTRATANTE; 

15.2.14 Deverá manifestar, por escrito, seu compromisso de 
manutenção de sigilo, quanto a informações ou características 
técnicas de aplicações do material da administração da 
Contratante, a qual vier a obter acesso, em razão de sua 
atuação. 

15.2.15 Manter sob absoluto sigilo, todas as informações que 
lhe forem transmitidas, pela Contratante, em razão da 
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execução do objeto do presente contrato, protegendo-as contra 
a divulgação à terceiros, ou a seus prestadores de serviços, 
que no desenvolvimento de suas atividades tenham necessidade 
de conhecê-las, instruindo devidamente as pessoas 
responsáveis pelo tratamento de tais informações a protegê-
las e manter a confidencialidade das mesmas.   

15.2.16 A contratada obriga-se a cumprir fielmente o 
estipulado neste instrumento e na sua proposta, e em 
especial: 

I - Cumprir os prazos estipulados e demais obrigações 
constantes deste Contrato; 

II - Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o 
sistema e ou módulos do sistema informatizado de gestão 
pública não aceito pelo Contratante, por apresentar defeitos 
ou não atender às especificações exigidas; 

III - Atender prontamente a quaisquer reclamações; 

IV - Esclarecer dúvidas de caráter geral ou específico quanto 
à utilização do sistema informatizado de gestão pública, 
feitas em dias úteis e no horário comercial; 

V - Executar os serviços, verificações técnicas e reparos por 
meio de técnicos comprovadamente especializados, 
responsabilizando-se pela atuação. 

15.2.17 A contratada não poderá caucionar nem utilizar o 
contrato para qualquer operação financeira, sob pena de 
rescisão contratual. 

15.2.18 A contratada responsabilizar-se-á, independentemente 
de fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante, pelos 
prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio do 
contratante ou de terceiros, originados direta ou 
indiretamente da execução do objeto deste Contrato, 
decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou 
representantes, ficando obrigada a promover o ressarcimento a 
preços atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da comprovação de sua responsabilidade, não 
o cumprindo, legitimará o desconto do valor respectivo dos 
créditos a que porventura faça jus. 

15.2.19 A contratada não poderá transferir a outrem, no todo 
ou em parte, a execução do contrato, sem prévia e expressa 
anuência da contratante. 

15.2.20 A contratada arcará com todos os encargos diretos e 
indiretos que incidirem sobre esta contratação, inclusive os 
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trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

15.2.21 A contratada deverá comunicar imediatamente, por 
intermédio do gestor do contrato, toda e qualquer 
irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do 
contrato. 

15.2.22 Fornecer aos funcionários e prepostos, previamente 
designados pela CONTRATANTE, treinamento adequado e 
necessário ao bom funcionamento e operação do sistema, com 
carga horária mínima de 8 (oito) horas de duração;  

15.2.23 Se durante o treinamento, for verificado o 
aproveitamento insatisfatório de qualquer dos funcionários ou 
prepostos da CONTRATANTE para o manuseio e operação do 
sistema, tal fato será comunicado a CONTRATANTE que deverá 
providenciar a substituição do funcionário/preposto, no prazo 
máximo de 48h (quarenta e oito horas) da respectiva 
comunicação, sendo o novo treinamento executado mediante 
orçamento prévio a ser aprovado pela CONTRATANTE;  

15.2.24 Qualquer treinamento adicional, decorrente da 
eventual substituição pela CONTRATANTE de 
funcionário/preposto já treinado, poderá ser por esse 
solicitado, mediante prévio orçamento e em data a ser 
estabelecida pela CONTRATADA, de comum acordo com a 
CONTRATANTE;  

15.2.25 Constatando-se que o aproveitamento insatisfatório 
dos funcionários ou prepostos da CONTRATANTE decorre de 
inaptidão do treinador designado pela CONTRATADA, esta deverá 
promover a sua substituição no prazo máximo de 48h (quarenta 
e oito horas), reiniciando-se o treinamento com observância 
da carga horária mínima, sem qualquer ônus adicional ao 
CONTRATANTE. 

16. DA EXECUÇÃO 
 

16.1 A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas quantidades do material objeto da presente 
licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota 
de Empenho ou do contrato, conforme o caso. 

16.2 A Prefeitura se reserva o direito de realizar apenas 
parte do objeto licitado, ou rejeitar todos, desde que haja 
conveniência para a Administração. 
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16.3 – O prazo para emissão da “Ordem de Serviços” será de 
até 48 (quarenta e oito) horas após a data de assinatura do 
Contrato. 

16.4 – O prazo para implantação correrá da data de emissão da 
Ordem de Serviço até, no máximo 15 (quinze) dias corridos, 
incluindo informações e o treinamento dos servidores, devendo 
iniciar o funcionamento do software tão logo findado este 
prazo de 15(quinze) dias da emissão da Ordem de Serviço. O 
não atendimento a este requisito obrigatório e imprescindível 
ao funcionamento dos serviços públicos ensejará a aplicação 
da multa de inadimplemento, realização de novo processo 
licitatório e, consequente rescisão contratual com aplicação 
de penalidade ao contratado. 

17. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 

17.1 Os serviços objeto do presente edital serão prestados 
pelo preço constante na proposta da licitante vencedora. 
 

17.2 O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, 
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação 
dos serviços, mediante apresentação das respectivas Notas 
Fiscais. 

17.3 – A CONTRATADA deverá apresentar junto à fatura ou Nota 
Fiscal, os documentos fiscais e tributários devidos. 

17.4 – Nenhum pagamento será efetuado, enquanto pendente 
qualquer obrigação por parte da contratada, sem que isto gere 
direito à alteração de preços, correção monetária, 
compensação financeira ou paralisação da prestação dos 
serviços. 

17.5 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos 
fiscais, o prazo para pagamento será contado a partir de sua 
reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

 
18- DAS PENALIDADES 
 

18.1. - Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo 
justificado, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% 
do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar 
pelo prazo de até cinco anos. 

18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições 
fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do 
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contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e 
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 

18.2.1. advertência; 

18.2.2. multa de: 
18.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o 
(décimo) dia de atraso, prestação do serviço, sobre o valor 
da parcela, por ocorrência; 
18.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do 
valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) 
dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o 
caso; 
18.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, 
nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia 
autorização formal da Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
 
18.3 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do 
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida 
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que o contratante promova sua 
reabilitação. 

18.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio 
de guia própria ao Município de Presidente Juscelino/MG, no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua 
aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas 
devidas pelo Município, quando for o caso. 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1. – As despesas decorrentes desta licitação correrão à 
conta das dotações orçamentárias nº: 
 
00815-102/02030010.1012204382.345.33904000000.102 
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20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

20.1 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela 
elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao 
presente Edital. 

20.2 A apresentação das propostas implicará na plena 
aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

20.3  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital 
exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, 
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente na Prefeitura. 
 

20.4  O Prefeito Municipal poderá revogar a presente 
licitação em face de razões de interesse público, derivadas 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado. 

20.5 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 

20.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais 
não importará no afastamento da licitante, desde que sejam 
possíveis a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão 
pública de pregão. 

20.7 As normas que disciplinam este pregão serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração e a segurança da aquisição.   

20.8. - A homologação do resultado desta licitação não 
implicará em direito à aquisição. 

20.9  No caso de alteração deste Edital no curso do prazo 
estabelecido para o recebimento das propostas de preços e 
documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
20.10 Para dirimir, na esfera judicial, as questões 
oriundas do presente Edital, será competente o juízo da 
Comarca de Curvelo/MG. 
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20.11 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura 
da presente licitação, ficará esta transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, 
anteriormente estabelecidos. 

20.12 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o 
disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, 
por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no 
endereço: Rua Drº Paulo Salvo, nº 150-Centro, até 05 (cinco) 
dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais 
informações poderão ser obtidas pelos telefones (38) 37241239 
ou através do E-mail: 
licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br. 

20.13 Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, 
gratuitamente, mediante recibo, nos horários de 08 às 11 
horas e de 12:30 ás 16:30, no endereço referido no preâmbulo 
deste Edital e também estarão disponíveis no site: 
presidentejuscelino.mg.gov.br. 
 

20.14 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
 
20.15 Fazem parte integrante deste Edital: 
 
- Anexo I – Termo de Referência; 
- Anexo II - Modelo de Credenciamento; 
- Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento ao Inciso 
VII do art. 4º da Lei  nº. 10.520/2002; 
- Anexo IV - Modelo de Proposta de Preços; 
- Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato 
Superveniente; 
- Anexo VI – Modelo de Declaração de que Concorda com os 
Termos do Edital  
- Anexo VII – Modelo de Declaração de que não possui 
trabalhadores menores de 18 anos - segundo determina o inciso 
V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela 
Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999). 

- Anexo VIII – Atestado de Visita Técnica; 

- Anexo IX – Declaração de Dispensa de Visita Técnica 

- ANEXO X - Modelo de Declaração de Atendimento ao Art. 9º, 
inciso III da Lei 8.666/93 

- Anexo XI – Minuta de Contrato 

Presidente Juscelino/MG, 16 de maio de 2019. 

Ricardo de Castro Santos 
Pregoeiro 
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ANEXO I  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto: 

Contratação de empresa para licenciamento de uso de software 
de Sistema de Saúde Pública por prazo determinado, com 
atualização mensal, que garanta as alterações legais, 
corretivas e evolutivas, incluindo, implantação, treinamento, 
suporte, atualização e atendimento técnico via telefone, 
acesso remoto, visita in loco e devendo ainda atender todas 
as necessidades legais, observadas as condições, 
características e especificações técnicas determinadas neste 
edital e em seu Anexo I. 

2. Das Justificativas 

2.1. A contratação de empresa para fornecimento do objeto 
acima citado visa a melhoria da eficiência, eficácia e 
efetividade no desempenho de todas as atividades e o alcance 
dos resultados planejados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRESIDENTE JUSCELINO ao que tange as atividades 
administrativas exercidas pelo órgão de direito público 
interno. 

2.2. Devido ao reduzido contingente de pessoal técnico 
disponível, a complexidade envolvida na análise, 
desenvolvimento, implantação e treinamento de uma solução de 
porte semelhante a especificada e, o custo benefício 
envolvido entre recrutamento de técnicos, capacitação destes, 
desenvolvimento, etc., e a contratação de empresa 
especializada  para este fim, somente enfatiza a viabilidade 
do que fora solicitado neste termo de referência. 

2.3. Outro fator relevante é o tempo necessário de realização 
de todo o procedimento de desenvolvimento de uma solução, 
seja pela equipe interna ou contratando empresa para este 
fim, estimado entre médio a longo e, considerando a 
importância de um sistema informatizado de gestão pública no 
âmbito desta municipalidade, o que mais uma vez, somente 
enfatiza a contratação pretendida através deste termo de 
referência. 

3. Caracterização Geral do Sistema 
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3.1. Os módulos a serem fornecidos devem atender aos 
requisitos de funcionalidades e deverá ser fornecido por um 
único proponente/desenvolvedor.  
 
3.2. O sistema ofertado deverá constituir uma solução 
integrada. Não serão aceitas propostas alternativas. 

4. Ambiente Tecnológico 

4.1. Deverão ser executados no ambiente tecnológico da 
informação usado, e planejado, pela Prefeitura, conforme aqui 
descrito, ao qual estarão perfeitamente compatibilizados, 
ainda que condicionados à instalação, pelo adjudicatário, de 
software básico complementar: 

4.2. O sistema operacional deverá funcionar em rede com 
servidores Windows Servers e estações de trabalho com sistema 
operacional Windows 98, NT, 2000, XP, 7 ou superior, padrão 
tecnológico adotado pela Prefeitura; 

4.3. A comunicação entre os servidores e estações utilizará o 
protocolo TCP/IP; 

4.4. O software básico complementar necessário à perfeita 
execução dos sistemas ofertados no ambiente descrito deverá 
ser relacionado pela contratada, que deverá também 
especificar o número de licenças necessárias à sua completa 
operação, o não relacionamento, significa que a licitante 
fornecerá a suas expensas todos os softwares complementares a 
execução da solução proposta, ou ainda que o mesmo não 
necessita de tais complementos. 

4.5. O processo de Instalação dos módulos/ sistemas deverá 
ser efetuado de forma padronizada e parametrizada, 
preferencialmente, através de aplicações, evitando que os 
usuários tenham que efetuar procedimentos manuais para 
instalação dos mesmos e configuração de ambiente.  Todo o 
processo de criação e configuração dos parâmetros de acesso 
ao banco de dados, deverão estar embutidos nas aplicações. 

4.6. Todos os softwares componentes devem permitir, sem 
comprometer a integridade do Sistema proposto, a sua 
adaptação às necessidades da contratante, por meio de 
parametrizações e/ou customizações. 

5. Recuperação de Falhas e Segurança de Dados 

5.1. A recuperação de falhas deverá ser, na medida do 
possível, automática, ocorrendo de forma transparente ao 
usuário. O sistema deverá conter mecanismos de proteção que 
impeçam a perda de transações já efetivadas pelo usuário. 
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5.2. O sistema deverá permitir a realização de backups dos 
dados de forma on-line (com o banco de dados em utilização). 

5.3. As transações no sistema, preferencialmente, devem ficar 
registradas permanentemente com a indicação do usuário, data, 
hora exata, hostname e endereço IP, informação da situação 
antes e depois, para eventuais necessidades de auditoria 
posterior. 

5.4. As regras de Integridade dos Dados devem estar alojadas 
no Servidor de Banco de Dados e não nas aplicações – Front-
End, de tal forma que um usuário que acesse o Banco de Dados 
por outras vias não o torne inconsistente. 

5.5. Em caso de falha operacional ou lógica, o sistema deverá 
recuperar-se automaticamente, sem intervenção de operador, de 
modo a resguardar a última transação executada com êxito, 
mantendo a integridade interna da base de dados 
correspondente ao último evento completado antes da falha. 

6. Caracterização Operacional 

6.1. Transacional 

6.1.1. Deverá operar por transações (ou formulários ‘on-
line’) que, especializadamente, executam ou registram as 
atividades administrativas básicas. Os dados recolhidos em 
uma transação deverão ficar imediatamente disponíveis em toda 
a rede, em um servidor central. Isto significa que cada dado 
deverá ser recolhido uma única vez, diretamente no órgão onde 
é gerado. As tarefas deverão ser compostas por telas gráficas 
específicas. Os dados transcritos pelos usuários deverão ser 
imediatamente validados e o efeito da transação deverá ser 
imediato. 

6.1.2. O sistema deverá permitir a sua total operabilidade 
com ou sem uso do mouse. (habilitação das teclas “enter”, 
“tab” e “hot-keys”) 

6.1.3. Deverá ser um sistema multi-usuário, com controle de 
execução de atividades básicas, integrado, ‘on-line’. Deverá 
participar diretamente da execução destas atividades, através 
de estações cliente e impressoras remotas, instaladas 
diretamente nos locais onde estas atividades se processam. 
Deverá recolher automaticamente os dados relativos a cada uma 
das operações realizadas e produzir localmente toda a 
documentação necessária. 

 

6.2. Segurança de Acesso e Rastreabilidade 
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6.2.1. As tarefas deverão ser acessíveis somente a usuários 
autorizados especificamente a cada uma delas. O sistema deve 
contar com um catálogo de perfis de usuários que definam 
padrões de acesso específicos por grupos de usuários. Para 
cada tarefa autorizada, o administrador de segurança deverá 
poder especificar o nível do acesso (somente consulta ou 
também atualização dos dados). 

6.2.2. As autorizações ou desautorizações, por usuário, grupo 
ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito imediato. 

6.2.3. O acesso aos dados deve poder também ser limitado para 
um determinado setor do organograma, de forma que usuários de 
setores que descentralizam o controle de recursos não 
visualizem ou possam alterar dados de outros setores. 

6.2.4. As principais operações efetuadas nos dados deverão 
ser logadas (deve-se registrar histórico), de forma a 
possibilitar auditorias futuras. 

6.2.5. Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador deverá 
oferecer mecanismos de segurança que impeçam usuários não 
autorizados de efetuar consultas ou alterações em alguns 
dados de forma seletiva. 

6.3. Documentação ‘On-line’ 

6.3.1. Deverá incorporar documentação ‘on-line’ sobre o modo 
de operação de cada uma das tarefas. Esta documentação deverá 
conter tópicos remissivos para detalhamento de um determinado 
assunto. 

6.4. Interface Gráfica 

6.4.1. Para melhorar a assimilação inicial de usuários 
novatos, as telas das tarefas deverão fornecer ajuda 
automática ao usuário na medida em que ele navega pelos 
campos do formulário, sem necessidade de se recorrer ao ‘Help 
on-line’. 

6.4.2. A aparência das telas deverá seguir o padrão do 
ambiente gráfico Windows (Microsoft). 

7. Documentação 

7.1. Permitir documentar as alterações ou parametrizações 
realizadas no Sistema Proposto de forma homogênea e coerente 
com a documentação original dos sistemas. 

 

7.2. Implementar controles de alterações e de versões dos 
objetos do Sistema Proposto. 
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7.3. Permitir completo reaproveitamento das parametrizações 
efetuadas na implantação de novas versões dos softwares. 

8. Requisitos Gerais exigidos no processo de implantação dos 
Sistemas Aplicativos 

8.1. Todo o processo de levantamento de requisitos e análise, 
durante o processo de customização, deverá ser feito em 
conjunto com os funcionários deste Município, incluindo os 
técnicos do Setor de Informática, para todos os itens a serem 
adaptados pelo licitante. 

8.2. Providenciar a conversão dos dados existentes para os 
formatos exigidos pelos sistemas licitados. Isto requer o 
efetivo envolvimento do licitante para adaptação do formato 
dos dados a serem convertidos e seus relacionamentos. 

8.3. Executar os serviços de migração dos dados existentes 
nos atuais cadastros e tabelas dos sistemas licitados, 
utilizando os meios disponíveis no Município. O Município 
fornecerá os arquivos dos dados em formato “txt” para 
migração, com os respectivos lay-outs. 

8.4. A contratada deverá disponibilizar o suporte na sede do 
Município: 

a) Durante todo o processo de levantamento para customização 
e na implantação; 

b) Durante a implantação no tocante ao ambiente operacional 
de produção; 

c) Na primeira execução de rotinas de cada sistema durante o 
período de vigência do contrato. 

9. Os relatórios deverão permitir a inclusão do brasão do 
Município. 

9.1. Deverá acompanhar os módulos dos sistemas, objeto deste 
contrato, uma ferramenta para elaboração de relatórios a ser 
disponibilizada aos usuários, para confecção rápida de 
relatórios personalizados. 

9.2. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como 
possibilitar que sejam gravados em disco, em outros formatos, 
que permitam ser visualizados posteriormente ou impressos, 
além de permitir a seleção e configuração da impressora local 
ou de rede disponível. 

 

10. Metodologia 

10.1. Na assinatura do contrato a empresa vencedora deverá: 
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10.1.1. Apresentar sua metodologia de gerencia de projetos a 
ser adotada para a implantação dos Softwares, contemplando a 
identificação das fases, etapas, atividades e tarefas que 
considere pertinente ao objeto desta licitação. 

10.1.2. Descrever seu plano de trabalho e cada fase da 
metodologia, possibilitando ganho de produtividade nos 
trabalhos de implantação. 

10.1.3. Todas as atividades componentes das metodologias a 
serem adotadas devem ser descritas em língua portuguesa, 
assim como todos os demais elementos. 

11. Treinamento 

11.1. A contratada deverá apresentar o Plano de Treinamento 
para a Equipe da Contratante, abrangendo o nível técnico. 

11.2. Deverá apresentar o Plano de Treinamento abrangendo os 
níveis técnico e gerencial. 

11.3. Os Planos de Treinamento devem conter os seguintes 
requisitos mínimos: 

 Nome e objetivo de cada módulos de treinamento; 

 Público alvo; 

 Conteúdo programático; 

 Conjunto de material a ser distribuído em cada 
treinamento, incluindo apostilas, documentação 
técnica, etc.; 

 Carga horária de cada módulos do treinamento (não 
inferior a 06 horas por módulos/ turma); 

 Processo de avaliação de aprendizado; 

 Recursos utilizados no processo de treinamento 
(equipamentos, softwares, filmes, slides, livros, 
fotos, etc.) 

11.4. Apresentar proposta para a realização dos treinamentos, 
considerando que: 

11.5. Caberá à CONTRATANTE o fornecimento de mobiliário e 
equipamentos de informática, assim como locais adequados, 
necessários à realização dos treinamentos; 

 

11.6. As despesas relativas à participação dos instrutores e 
de pessoal próprio, tais como: hospedagem, transporte, 
diárias, etc. serão de responsabilidade da CONTRATADA; 
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11.7. O período será de acordo com o descrito no Cronograma 
proposto; 

11.8. As turmas admissíveis por curso serão: 

Matutino (8:00h às 12:00h) 

Vespertino (13:00h às 17:00) 

Integral (8:00h às 12:00 e 13:00 às 17:00) 

11.9. Os equipamentos disponíveis serão no mínimo de um 
microcomputador para cada dois participantes, fornecidos pela 
CONTRATANTE; 

11.10. Haverá a disponibilidade de uma impressora, por parte 
da Contratante, na sala de treinamento, para testes de 
relatórios; 

11.11. As instalações terão iluminação compatível e 
refrigeração fornecida pela CONTRATANTE; 

11.12. Será fornecido Certificado de Participação aos 
participantes que tiverem comparecido a mais de 70% das 
atividades de cada curso; 

11.13. As despesas de envio de servidores da Prefeitura para 
treinamento fora do município, tais como: transporte, 
hospedagem e alimentação, deverão correr por conta da 
CONTRATANTE. 

11.14. A realização do treinamento deverá obedecer as 
seguintes condições: 

As datas para início de cada módulos deverão obedecer ao 
estipulado no Cronograma a ser acordado entre as partes após 
a assinatura do contrato; 

11.15. O treinamento e o respectivo material didático deverão 
ser em idioma português, sendo o material impresso, um por 
participante; 

11.16. Todo material necessário à realização e ao 
acompanhamento do curso, a saber: bloco de papel, caneta, 
material didático, entre outros, deverá ser fornecido pela 
CONTRATADA na época do treinamento; 

 

11.17. O curso de treinamento sobre a solução proposta deverá 
seguir ao padrão de carga horária da contratada. Caso os 
funcionários indicados pela Secretaria Municipal de Saúde 
constatem insuficiência de carga horária ou qualidade ruim 
nesse serviço, deverá a CONTRATADA repetir o treinamento, até 
atingir o nível de satisfação desejável. 
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11.18. A CONTRATANTE resguardar-se-á o direito de acompanhar, 
adequar e avaliar o treinamento contratado com instrumentos 
próprios, sendo que, se o treinamento for julgado 
insuficiente, caberá à CONTRATADA, sem ônus para a 
CONTRATANTE, ministrar o devido reforço. 

11.19. Quando solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 
deverá providenciar alterações no programa de treinamento, 
incluindo recursos, instrutores, conteúdo, etc. 

12. Suporte 

12.1. As solicitações de atendimento por parte da Contratante 
cliente deverão ser protocoladas junto à Contratada contendo 
a data e hora da solicitação, a descrição do problema, o 
nível de prioridade para o atendimento desta solicitação e 
uma numeração de controle. Para cada problema uma única 
solicitação deverá ser protocolada, com possibilidade de 
utilização de formulários via browser na internet.  

12.2. Deverá ser garantido o atendimento, em português, para 
pedidos de suporte no horário das 08:00 h às 18:00 h, de 
segundas às sextas-feiras. 

12.3. No caso de parada de sistema produtivo o atendimento de 
suporte deverá estar garantido nas 24 horas do dia. 

12.4. O atendimento a solicitação do suporte deverá ser 
realizado por um atendente apto a prover o devido suporte ao 
sistema, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o 
atendimento a quem o faça. 

12.5. A CONTRATADA deverá estar apta a acessar remotamente o 
sistema do cliente de forma a poder verificar condições de 
erros que não possam ser reproduzidas em ambientes internos 
da empresa fornecedora do sistema. 

12.6. Ferramentas que possibilitem a monitoração, e correção 
se necessário, do desempenho, em termos de utilização e 
tempos de resposta para os usuários, do sistema deverão fazer 
parte do contrato de manutenção e suporte. 

12.7. A segurança dos arquivos relacionados com o Software é 
de responsabilidade de quem opera o Software. A CONTRATADA 
não será responsabilizada por erros decorrentes de 
negligência, imprudência ou imperícia do CONTRATANTE, seus 
servidores ou prepostos na sua utilização, assim como 
problemas provenientes de “caso fortuito” ou “força maior”, 
contemplados pelo art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro. A 
má utilização das técnicas operacionais de trabalho, como 
operações indevidas de “BACKUPS” (anormalidade nos meios 
magnéticos - utilização de mídias defeituosas), ou que possam 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 
                                 ESTADO DE MINAS GERAIS 

              Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – 39.245-000 
    CNPJ-17.695.057/0001-55- Email-presidentejuscelino.mg@gmail.com 

 

Folha 

Nº: 

gerar resultados equivocados, ou, ainda, danos causados por 
“vírus” de computador, são de exclusiva responsabilidade do 
CONTRATANTE. 

13. Manutenção 

13.1. O contrato de manutenção deverá prever as condições 
para a atualização de versões dos softwares licitados, assim 
como a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de 
programação das versões em uso para garantir a 
operacionalidade dos mesmos nas funcionalidades descritas 
anteriormente, mantendo as parametrizações e customizações já 
efetuadas. 

14 ESPECIFICAÇÃOTÉCNICADO SOFTWARE 

14.1. DESCRIÇÃO GERAL DA SOLUÇÃO 

 O sistema automatizará o controle e gestão da Saúde 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 
interligando os diversos setores envolvidos e 
disponibilizará informações para os Órgãos de 
controle externo e interno. 

 

14.2. CONDIÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO 

 Deverão ser demonstrados, no mínimo, 100% (noventa 
e cinco por cento) de cada modulo contido em cada 
sistema. 

 As características Gerais são obrigatórias e o não 
atendimento de algum dos itens desclassificará a 
empresa. 

 A solução inclui as licenças de uso e serviços de 
implantação, manutenção e suporte técnico aos 
usuários. 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

Características Gerais do Sistema de Saúde 

1. O Software de Gestão em Saúde deverá ser um sistema 
“multiusuário”, “integrado”, “on-line”, permitindo o 
compartilhamento de arquivos de dados e informações de 
uso comum. 

2. Ambiente Cliente-Servidor sob Protocolo de Rede 
TCP/IP e HTTP. 

3. O software deverá ser desenvolvido em linguagem de 
programação web e trabalhar exclusivamente conectado a 
Internet 

4. Permitir a hospedagem em servidor de aplicação não 
sendo necessário realizar atualizações de versões nas 
estações de trabalho. 
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5. Manter na memória cache os dados mais importantes 
das páginas do sistema nas estações de trabalho e 
atualizá-las automaticamente quando houver novas 
versões; 

6. Funcionar em rede com servidores dos principais 
sistemas operacionais (S.O) servers existentes 
atualmente; 

7. Ser compatível com pelo menos 3 (três) dos 
principais navegadores existente atualmente; 

8. Prover efetivo controle de acesso ao aplicativo 
através do uso de senhas, permitindo bloqueio de acesso 
depois de determinado número de tentativas de acesso 
inválidas e após a expiração do usuário e protegendo as 
senhas armazenadas através de criptografia. 

9. Prover controle de restrição de acesso às funções 
do aplicativo através do uso de senhas, disponibilizando 
recurso de dupla custódia, utilizando o conceito de 
usuário autorizador, em qualquer função, selecionada a 
critério do usuário. 

10. Permitir acessar todos os módulos por um único 
endereço eletrônico. 

11. Permitir o acesso a todos os módulos utilizando 
apenas um único identificador (login) e senha. 

12. Possibilitar que o usuário altere sua própria 
senha. 

13. Possuir rotina para desfazer (resetar) a senha do 
usuário. 

14. Possibilitar que o usuário altere sua senha para 
todos os módulos em uma única rotina. 

15. Permitir o acesso de múltiplos logins em máquina ou 
navegadores diferentes. 

16. Manter histórico dos acessos por usuário e por 
função, registrando a data, hora e o nome do usuário. 

17. Bloquear o acesso do usuário ao sistema caso o 
identificador (login) e senha estiverem incorretos. 

18. Manter log de auditoria das alterações efetuadas 
sobre os principais cadastros e tabelas. 

19. Funcionar em rede com servidores dos principais 
sistemas operacionais (S.O) servers existentes 
atualmente; 

20. O software deverá possuir seu desenvolvimento em 
interface gráfica compatível com pelo menos 2 (dois) dos 
principais S.O existente atualmente 

21. Permitir a visualização de relatórios pelo 
navegador, bem como possibilitar que sejam salvos em 
disco para posterior reimpressão, inclusive permitindo 
selecionar a impressão de intervalos de páginas e o 
número de cópias a serem impressas; 

22. Os relatórios deverão ser salvos em formato de 
arquivo PDF, extensão não editável, assegurando que as 
informações dos documentos não tenham seu conteúdo 
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alterado fora do padrão administrativo do programa, 
garantido o comprometimento dos documentos oficiais;  

23. Permitir a exportação das tabelas integrantes da 
base de dados do aplicativo em arquivos tipo texto. 

24. Utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão 
ODBC ou ADO a partir de outros utilitários ou 
aplicativos como geradores de relatórios, geradores de 
gráficos etc. 

25. Possuir validação na camada de interface com o 
usuário para os campos obrigatórios, antes de fazer a 
requisição de gravação no banco de dados. 

26. Assegurar no servidor de aplicação que as 
informações necessárias para gravação em banco de dados 
sejam validadas caso a interface com o usuário falhar 
por qualquer motivo. 

27. Toda atualização de dados deve ser realizada de 
forma on-line. 

28. Garantir a integridade referencial entre as 
diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de 
dados, por meio de triggers ou constraints. 

29. Possuir controle de atualização de versão de banco 
de dados, informando ao usuário quando ocorrer erros de 
atualização e possibilitar a identificação da versão 
utilizada. 

30. Possuir um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
Relacional (SGBD) que possua o padrão SQL ANSI, sendo 
obrigatório o atendimento das seguintes condições: 

31. Que o SGBD seja totalmente de domínio público, 
deverá possuir licença livre BSD e/ou GLP, ou poderá ter 
licença proprietária sendo fornecida ou cedida 
gratuitamente pela contratada; 

32. O SGBD deverá possuir os seguintes recursos: point-
in-time recovery (PITR), tablespaces, integridade 
transacional, stored procedures, views triggers, suporte 
a modelo híbrido objeto-relacional, suporte a tipos 
geométricos; 

33. As regras de integridade do gerenciador de banco de 
dados deverão estar alojadas preferencialmente no 
Servidor de Banco de Dados, de tal forma que, 
independentemente dos privilégios de acesso do usuário e 
da forma como ele se der, não seja permitido tornar 
inconsistente o Banco de Dados. 

34. O sistema deverá permitir a realização de “cópias 
de segurança” dos dados de forma on-line e sem precisar 
paralisar a execução do banco de dados; 

35. O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e 
proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas 
pelo usuário e permita a recuperação de dados na 
ocorrência de eventuais falhas, devendo este processo 
ser totalmente automático, documentado e seguro; 
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36. Que o SGBD possua recursos para ser executado em 
microcomputadores que utilizem 01 (um) ou mais 
processadores, não seja limitado na capacidade de 
armazenamento e de acessos a sua base e que possua 
suporte a clusterização; 

37. As senhas dos usuários devem ser armazenadas na 
forma criptografada, através de algoritmos próprios do 
sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas 
de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou tela 
de acesso ao sistema; 

38. O gerenciador de banco de dados deverá possuir 
recursos de segurança para impedir que usuários não 
autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados 
para efetuar consulta, alteração, exclusão, impressão ou 
cópia; 

39. Possuir ferramenta de assinatura eletrônica, 
através de Certificação Digital Padrão ICP Brasil, que 
permita dar validade jurídica aos documentos gerados.   

40. Deverá fazer o controle de vigência do usuário, 
para determinar o tempo de acesso ao sistema. 

41. Em telas de entrada de dados, menus e relatórios 
permitir atribuir, por usuário, permissão exclusiva para 
incluir, alterar, consultar e/ou excluir dados. 

42. Permitir o registro de nível de acesso (grupo de 
usuário do sistema), possibilitando a usuário rotina de 
fácil visualização de funções como visualizar, incluir, 
consultar, alterar e excluir, organizando em nível 
hierárquico simulando o menu do sistema, sendo possível 
ter visões separadas entre cadastros e relatórios. 

43. Possibilitar a restrição de acesso do usuário do 
sistema por empresa e filial. 

44. Garantir que a informações obrigatórias sejam 
validadas na interface com o usuário e na camada de 
negócio, avisando ao usuário do sistema via mensagem ou 
destacando em cor vermelha o campo ou informação.  

45. Permitir o registro de informações da empresa como 
nome, razão social, CNPJ, dados de endereçamento e dados 
de contato.  

46. Permitir o registro de informações das filiais como 
nome, razão social, CNPJ, dados de endereçamento e dados 
de contato.  

47. Permitir o registro de cadastro de Pessoas Físicas, 
com dados pessoais básicos de identificação e com 
controle de duplicidade através de documentos. 

48. Permitir o registro de Pessoa Jurídicas, com dados 
pessoais básicos de identificação com controle de 
duplicidade através do CNPJ. 

49. Permitir o registro manual de países ou carga 
automática em rotinas de importações. 

50. Permitir o registro manual de Estados por país ou 
carga automática em rotinas de importações. 
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51. Permitir o registro manual de municípios por estado 
ou carga automática em rotinas de importações. 

52. Permitir o registro de bairros. 
53. Permitir o registro de tipos de logradouro. 
54. Permitir o registro de logradouros classificando 
por tipo de logradouro. 

55. Permitir o registro de profissão possibilitando a 
classificação por CBO. 

56. Permitir o registro de CBO - Cadastro Brasileiro de 
Ocupação. 

57. Permitir a carga do sistema, através da importação 
do XML do SCNES ou através de carga manual, de dados 
referentes às unidades de saúde, com suas habilitações 
pertinentes à prestação de serviços SUS. 

58. Permitir a carga do sistema, através da importação 
do XML do SCNES ou através de carga manual, de dados 
referentes aos profissionais de saúde, com suas 
habilitações pertinentes à prestação de serviços SUS. 

59. Permitir a carga do sistema, através da importação 
do XML do SCNES ou através de carga manual, de dados 
referentes as equipes de saúde do município. 

60. Possibilitar que a geração de acesso aos móduloss 
do sistema seja executada, em rotina única, pelo 
administrador do sistema. 

61. Permitir a carga do sistema, através da importação 
das tabelas ambulatoriais do SIA/SUS ou através de carga 
manual, de dados referentes a procedimentos, Unidades de 
Saúde, especialidades e serviços/classificação de acordo 
com a hierarquia da unidade, códigos CID, CBOs, tabelas 
de códigos e descrições de âmbito nacional do SIA, 
cruzamentos entre procedimentos e CID, CBO, serviços e 
classificações e entre as tabelas de âmbito nacional. 

62. Permitir a carga do sistema, através da importação 
das tabelas ambulatoriais do SIGTAP de dados referentes 
a procedimentos, especialidades, CIDs, tabelas de 
códigos, cruzamentos entre procedimentos e CID, CBO, 
serviços e classificações e entre as tabelas de âmbito 
nacional. 

63. Permitir a carga do sistema, através da importação 
do XML do CADSUS ou através de carga manual, de dados 
referentes aos pacientes, a fim de aproveitar as 
informações já cadastradas neste sistema. 

64. Permitir a consulta, de forma numérica ou 
alfabética, ao registro dos procedimentos ambulatoriais, 
discriminando informações básicas, como sua 
complexidade, instrumento de registro, valor unitário, 
idade e sexo permitidos, entre outras. 

65. Permitir o registro manual de turno de atendimento 
ou registro automático nas rotinas de importação, 
possibilitando o complemento de hora inicial e hora 
final para controles nos agendamentos. 
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66. Permitir uma localização rápida do registro de 
Unidades de Saúde, com localização alfabética ou 
numérica por início, aproximação, término ou exatidão da 
informação, possibilitando a procura por nome da 
Unidade, código CNES e centro de custo. 

67. Possibilitar a ativação e inativação do cadastro da 
Unidade de Saúde, sendo obrigatório registrar data e 
motivo pelo qual o usuário foi inativado. 

68. Restringir a vinculação de Unidades de Saúde a 
realização de serviços, cronogramas fixos ou diários se 
o mesmo estiver com status de inativo. 

69. Permitir o registro manual de especialidade 
habilitadas para Unidade de Saúde ou prestador e 
automaticamente através de importação com o sistema CNES 
via layout do arquivo XML atual ou via sistema SIASUS. 

70. Permitir o registro manual de serviço 
SUS/classificação para Unidade de Saúde ou prestador e 
automaticamente através de importação com o sistema CNES 
via layout do arquivo XML atual ou via sistema SIASUS. 

71. Permitir o registro manual de habilitação para 
Unidade de Saúde e prestador ou automaticamente através 
de importação com o sistema CNES via layout do arquivo 
XML atual ou via sistema SIASUS. 

72. Permitir o registro manual de 
profissional/especialidade da saúde para Unidade de 
Saúde e prestador ou automaticamente através de 
importação com o sistema CNES via layout do arquivo XML 
atual. 

73. Permitir o cadastramento dos profissionais da área 
da Saúde, com informações pessoais e trabalhistas, n° do 
CNS, n° de matrícula do Departamento Pessoal, inscrição 
no conselho regional e CBO's de seu exercício, com 
vinculação aos grupos de atendimento, unidades em que 
prestará serviço e possibilidade de ativação/desativação 
do profissional no sistema; 

74. Permitir uma localização rápida do registro de 
profissional, com localização alfabética ou numérica por 
início, aproximação, término ou exatidão da informação, 
possibilitando a procura por nome do profissional, CPF e 
Cartão Nacional da Saúde. 

75. Permitir o cadastramento de endereço residencial em 
cadastro único, evitando a duplicação de informações. 

76. Possibilitar a classificação do profissional por 
tratamento pessoal para emissão de correspondência 
formal. 

77. Possibilitar a ativação e inativação do cadastro do 
profissional, sendo obrigatório registrar data e motivo 
pelo qual o usuário foi inativado. 

78. Restringir a vinculação de profissionais a 
realização de serviços, cronogramas fixos ou diários se 
o mesmo estiver com status de inativo. 
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79. Garantir que o profissional tenha apenas um único 
cadastro, validando por nome, CPF e Cartão Nacional da 
Saúde. 

80. Possibilitar o registro de documentação pessoal 
(CPF, identidade, data de expedição da identidade, órgão 
de expedição da identidade, estado de expedição da 
identidade, número do título do eleitor, zona eleitoral 
e seção). 

81. Possibilitar o registro de documentação de 
certidões (naturalidade, dados de certidão de 
nascimento, dados de certidão de casamento). 

82. Possibilitar o registro de documentação trabalhista 
(número da carteira de trabalho, série, estado, 
profissão, número do PIS/PASEP e data do PIS). 

83. Possibilitar o registro de dados como: se é 
auditor, intervalo de consulta caso seja habilitado, 
Conselho Regional que está vinculado e número de 
registro. 

84. Permitir o registro de entre profissional e 
especialidade, possibilitando informar a carga horária 
semanal e situação (ativo ou inativo). 

85. Permitir o registro manual do cadastro do 
profissional ou automaticamente através de importações 
com o sistema CNES via layout do arquivo XML atual. 

86. Permitir o registro manual de especialidade do 
profissional ou automaticamente através de importação 
com o sistema CNES via layout do arquivo XML atual. 

87. Permitir o registro manual de 
profissional/especialidade da saúde para Unidade de 
Saúde e Prestador ou automaticamente através de 
importação com o sistema CNES via layout do arquivo XML 
atual. 

88. Permitir o cadastramento e controle de informações 
dos usuários da saúde, de formas variadas, com 
informações básicas de identificação, documentações 
pessoais e trabalhistas e vinculação à equipe de saúde a 
qual o mesmo é filiado. 

89. Permitir uma localização rápida dos registros de 
usuários da saúde cadastrados, com localização 
alfabética ou numérica por início, aproximação, término 
ou exatidão da informação, possibilitando a procura por 
código do prontuário, número do cartão SUS, nome, CPF, 
data de nascimento, nome da mãe ou nome do pai. 

90. Permitir o cadastramento e controle das informações 
socioeconômicas dos cidadãos (escolaridade, profissão, 
nível de emprego, renda média mensal, situação conjugal) 
usuários dos serviços de Saúde. 

91. Permitir o cadastramento de endereços residencial, 
comercial e do responsável dos usuários da saúde, em 
cadastro único, evitando a duplicação de informações. 
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92. Possibilitar a classificação do usuário da saúde 
por tratamento pessoal para emissão de correspondência 
formal. 

93. Possibilitar a ativação e inativação do cadastro do 
usuário da saúde, sendo obrigatório registrar o motivo 
pelo qual o usuário foi inativado. 

94. Restringir a vinculação do usuário da saúde a 
serviços, benefícios e dispensação de medicação se o 
mesmo estiver com status de inativo. 

95. Possibilitar o registro de responsável pelo usuário 
da saúde podendo identificar qual a classificação do 
mesmo, como pai, mãe, tio, avó etc. 

96. Garantir que a informações obrigatórias sejam 
validadas na interface com o usuário e na camada de 
negócio, avisando ao usuário do sistema via mensagem ou 
destacando em cor vermelha o campo ou informação. Tais 
como: Cartão Nacional do SUS, nome do usuário da saúde, 
código do prontuário, sexo, raça/cor, data de 
nascimento, nome da mãe e dados de endereço residencial. 

97. Garantir que uma pessoa tenha apenas um único 
prontuário, validado por nome, CPF e Cartão Nacional da 
Saúde. 

98. Possibilitar o registro de documentações pessoais 
(CPF, identidade, data de expedição da identidade, órgão 
de expedição da identidade, estado de expedição da 
identidade, número do título do eleitor, zona eleitoral 
e seção). 

99. Possibilitar o registro de documentações de 
certidões (naturalidade, dados de certidão de 
nascimento, dados de certidão de casamento). 

100. Possibilitar o registro de documentações 
trabalhistas (número da carteira de trabalho, série, 
estado, profissão, número do PIS/PASEP e data do PIS). 

101. Possibilitar o registro de dados da família, 
contemplando: unidade de referência, Agente Comunitário 
e código da família na micro área. 

102. Possibilitar o registro de informações de grupo 
sanguíneo e se é doador de sangue. 

103. Possibilitar vincular uma foto ao paciente, podendo 
ser por envio de arquivo ou captura direta através de 
uma webcam. 

104. Possuir campos específicos para completar o 
cadastro do usuário, de acordo com as informações 
exigidas pelo ESUS AB, como: Orientação Sexual, Situação 
conjugal, Grau de Instrução, Situação trabalhista, renda 
mensal, etc. 

105. Permitir informar se o usuário é deficiente e 
assinalar qual (is) as suas deficiências. 

106. Possibilitar informar se o usuário da saúde 
apresenta alguma condição de saúde como: Fumante, 
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diabetes, hanseniase, domiciliado, acamado, dependente 
de álcool ou drogas, hipertenso, entre outras. 

107. Possibilitar informar se o usuário possuir doenças 
cardíacas, respiratórias e renais. 

108. Permitir informar dados sobre usuários moradores de 
rua, como origem da alimentação diária, quantidade de 
refeições por dia, acesso à higiene, tempo em situação 
de rua, se possui familiares, entre outros. 

109. Possibilitar acesso rápido no cadastro de usuário 
da saúde a dados de histórico dos atendimentos 
realizados na rede de pelo menos: Agendamentos, 
Medicamentos, Exames, Benefícios, Dados da família, 
Atestados, Atendimentos médicos. 

110. Emitir listagem de CIDs 
111. Emitir relação de Procedimentos por tipo de 

financiamento. 
112. Emitir relação de procedimentos  
113. Emitir relação de convênios cadastrados. 
114. Emitir a relação de logradouros cadastrados. 
115. Emitir a relação de tipos de logradouros 

cadastrados. 
116. Emitir a relação de bairros cadastrados. 
117. Emitir a relação de municípios cadastrados. 
118. Emitir a relação de estados cadastrados. 
119. Emitir a relação de países cadastrados. 
120. Emitir a relação de profissões cadastradas. 
121. Possibilitar emissão de relatório que liste todas 

as Unidades de Saúde com seus respectivos dados. 
122. Possibilitar emissão de relatório que liste as 

especialidades por Unidade de Saúde. 
123. Possibilitar emissão de relatório que liste os 

grupos de especialidades por Unidade 
124. Possibilitar emissão de relatório que liste os 

profissionais por Unidade de Saúde. 
125. Emitir relatório de Fluxo de Procura de Outros 

Município por Especialidade 
126. Emitir Gráfico de Percentual de Atendimentos por 

Município 
127. Possibilitar emissão da ficha profissional. 
128. Possibilitar emissão de relatório dos profissionais 

por equipe. 
129. Possibilitar emissão de relatório das equipes por 

profissional. 
130. Possibilitar emissão de relatório dos profissionais 

por especialidade. 
131. Possibilitar emissão de relatório de listagem de 

todos os profissionais cadastrados. 
132. Possibilitar a criação de grupos para agrupamento 

de especialidades. 
133. Permitir a habilitação/inabilitação dos grupos de 

especialidades por módulos. 
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134. Permitir a vinculação de especialidades à grupos de 
especialidades 

135. Possibilitar a emissão do cartão de identificação 
do paciente, bem como da ficha de prontuário do mesmo, 
para utilização dos serviços de Saúde, com dados básicos 
de identificação do mesmo. 

136. Emitir a partir do cadastro do usuário da saúde a 
carteirinha de identificação municipal. 

137. Emitir a partir do cadastro de usuário da saúde a 
ficha de prontuário para arquivamento nos prontuários. 

138. Emitir a partir do cadastro do usuário da saúde a 
impressão da etiqueta de identificação do envelope do 
prontuário. 

139. Possibilitar a emissão de relatório de histórico 
geral de atendimentos ao paciente, contendo todas as 
informações de atendimentos prestados no município. 

140. Emitir Relação de Usuários ativos e inativos. 
141. Possibilitar emissão de relatório de usuários da 

saúde aniversariantes por período. 
142. Emitir relação de usuários por tipo de inativação. 
143. Emitir relatório quantitativo de cadastro de 

usuários realizado por período. 
144. Emitir relatório de relação de usuários por idade. 
 

Módulos I – Laboratório 

1 Permitir organizar os questionários dos exames por tipo 
de cadastro. 

2 Permitir o registro de questionários tipo: avaliação, 
checklist ou pesquisa. 

3 Restringir a utilização do questionário por controle de 
situação (ativo ou inativo) e mediante a data de 
vigência inicial e final. 

4 Permitir o registro de grupos por questionário, mantendo 
uma visualização organizada, sobretudo para os exames 
que possuem grupos ou séries, como o Hemograma. 

5 Possibilitar que o usuário do sistema modifique a ordem 
de visualização dos grupos em interface de fácil 
utilização. 

6 Permitir o registro de itens do questionário, sendo 
estes ligados ao grupo do questionário escolhido pelo 
usuário. 

7 Possibilitar que itens possam ser cadastrados, mas não 
sejam impressos no relatório de resultados. 

8 Possibilitar a parametrização do item do questionário, 
sendo possível classificação pelos tipos: caracteres com 
definição de tamanho máximo, numérico com definição de 
quantidades de casas decimais permitidas, campo texto, 
campo texto com máscara sendo possível definição pelo 
próprio usuário, campo múltipla escolha com registro de 
opções, campo caixa de seleção com registro de opções ou 
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campo calculado permitindo a vinculação dos demais itens 
e possibilitando o registro de cálculos entre os mesmos. 

9 Possibilitar que o usuário do sistema modifique a ordem 
de visualização dos itens do questionário em interface 
de fácil utilização. 

10 Permitir o registro de referência por item do 
questionário, sendo possível a parametrização de sexo, 
idade ou valor. 

11 Permitir a configuração por unidade de utilização de 
assinatura digital, mensagem a ser impressa no resultado 
dos exames e utilização do portal do paciente para 
disponibilização do resultado online. 

12 Permitir o cadastro, alteração e exclusão dos exames, 
vinculando-o ao modelo de resultado de exame padrão e 
possibilitando a vinculação do exame ao serviço sus 
padrão, classificando-os quanto a sexo e faixa etária 
permitidos para o mesmo. 

13 Permitir a configuração de impressão de exame em página 
única por exame. 

14 Permitir a vinculação de preparo para a realização do 
exame em seu cadastro 

15 Permitir a vinculação de exames a bancadas. 
16 Permitir a parametrização dos itens dos exames, 

fornecendo diversas formas para configuração das 
respostas dos resultados, bem como para configuração das 
fórmulas de cálculos pelos próprios usuários, vinculando 
a um modelo de resultado padrão. 

17 Permitir o cadastramento de valores de referências para 
os itens dos exames, de modo que o sistema efetue a 
crítica para valores alterados. 

18 Permitir o cadastro, alteração, exclusão e inativação de 
grupos de exames, com possibilidade de separação de 
grupo por página de resultado de modo a organizar a 
impressão dos resultados. 

19 Permitir a vinculação de exames por cada Unidade de 
Saúde. 

20 Permitir o cadastro de cronogramas de exames de forma 
fixa e diária, com controle de vagas por exame e 
unidade. 

21 Possibilitar o agendamento de um ou mais exames em uma 
mesma solicitação. 

22 Permitir o agendamento de coleta de exames, mediante o 
controle de vagas disponíveis ou quota da unidade, 
informando ao usuário se o paciente efetuou alguma 
coleta nos últimos 90 dias. 

23 Possibilitar a emissão de mapas de exames agendados por 
data, com informações sobre cada coleta por paciente, de 
modo a facilitar o trabalho dos técnicos laboratoriais. 

24 Permitir a emissão de comprovante de agendamento de 
exames, com informações sobre data e local de coleta, 
paciente, exames a serem coletados. 
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25 Possuir cadastro de Unidades de medida. 
26 Possuir cadastro de Materiais 
27 Permitir a vinculação de materiais à exames 
28 Possibilitar o cadastro da quantidade de material 

esperada por exame 
29 Permitir o cadastro de cronogramas controlando as vagas 

por exame ou por data, controlando por número de 
requisições/dia. 

30 Permitir o registro de recebimento das amostras para 
análise e emissão dos resultados, por paciente e exame. 

31 Permitir a digitação e impressão dos resultados de 
exames, possibilitando ainda destaque quando os valores 
estão alterados, conforme a parametrização dos itens. 

32 Permitir o registro de entrega dos resultados aos 
pacientes. 

33 Faturar de forma automática a produção laboratorial, 
integrada ao sistema de faturamento. 

34 Permitir o controle de solicitações para laboratórios 
terceirizados. 

35 Permitir o cadastro de preparo para cada exame onde o 
mesmo será impresso na guia de solicitação de exames. 

36 Permitir cadastrar a data prevista para entrega do 
resultado. 

37 Possibilitar emissão de relatório que liste o 
quantitativo de exames realizados por período. 

38 Possibilitar emissão de relatório que liste os 
agendamentos diários por exame/paciente. 

39 Possibilitar emissão de relatório que liste o percentual 
de exames por período. 

40 Possibilitar emissão de relatório que liste o cronograma 
fixo por Unidade de Saúde. 

41 Possibilitar emissão de relatório de atendimentos por 
unidade de coleta. 

42 Possibilitar a emissão dos resultados de exame por 
unidade de coleta 

43 Emitir relatório quantitativo de exames solicitados no 
período; 

44 Possibilitar emissão de relatório de histórico de gastos 
com o paciente. 

45 Possibilitar emissão de relatório que liste o histórico 
do paciente. 

46 Possibilitar inclusão da assinatura digital nos 
resultados de exames 

47 Possibilitar a liberação dos exames para o Portal do 
Paciente, para que o paciente para consultar e até mesmo 
imprimir seu resultado de casa. 

48 Possibilitar a emissão do livro de entrega dos 
resultados de exames. 

49 Emitir o mapa diário de coleta de solicitações. 
50 Possibilitar a emissão dos resultados de exame por 

unidade solicitante. 
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51 Possibilitar emitir relatório estatístico de exames 
produzidos por pacientes gestantes. 

52 Possibilitar emitir relatório estatístico de 
atendimentos por unidade de solicitação. 

53 Possibilitar emitir relatório de tabela de preço dos 
itens do recurso. 

54 Emitir relatório de recursos por Unidade 
55 Emitir relatório de exames realizados por paciente 
56 Emitir relatório de exames realizados por Unidade 

 

Módulos II - Prontuário Eletrônico 

1 Possuir tela específica para a triagem de atendimentos. 
2 Na listagem da triagem, o sistema deve possibilitar o 

filtro por profissional e data de atendimento, listando 
todos os usuários com consulta agendada de acordo com o 
filtro. 

3 Possibilitar que na tela de triagem seja informada a 
anamnese, avaliação física contemplando antropometria, 
sinais vitais e medição de glicemia. 

4 Possibilitar o cálculo automático do IMC ao informar o 
peso e altura do paciente. 

5 Faturar automaticamente os procedimentos referentes a 
antropometria, aferição de pressão e glicemia, quando 
estes forem informados na triagem. 

6 Permitir classificar a prioridade de atendimento entre 
baixa, intermediária e alta. 

7 Permitir informar procedimentos executados na triagem. 
8 Permitir informar CIDs diagnosticados na triagem. 
9 Permitir indicar o motivo da consulta através do código 

CIAP. 
10 Possibilitar a tomada de decisão de liberar o cidadão ou 

adicioná-lo na listagem de atendimento a partir da 
triagem. 

11 Na listagem de atendimento, o sistema deve permitir a 
visualização dos pacientes já triados, ordenados por 
classificação de risco. 

12 Possibilitar a visualização do histórico do paciente na 
tela de atendimento. 

13 Possibilitar o registro de problemas anteriores 
apresentados pelo usuário. 

14 Possibilitar que o profissional visualize os dados 
cadastrais do usuário. 

15 Permitir que o profissional registre a anamnese 
realizada. 

16 Possibilitar que a anamnese já venha pré-carregada com 
os dados registrados na triagem. 

17 Permitir classificar um atendimento como sigiloso, 
restringindo o acesso às informações do mesmo para 
outros profissionais. 
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18 Permitir o registro da avaliação física do paciente, 
contemplando dados como: Peso, altura, IMC, Perímetro 
cefálico, Pressão arterial, Frequências cardíaca e 
respiratória, Temperatura, Glicemia e Saturação de O2. 

19 Permitir o registro do plano de intervenção do 
profissional. 

20 Permitir o registro de avaliação de exames durante o 
atendimento. 

21 Permitir o registro de diversos CIAPS na mesma consulta. 
22 Permitir o registro de diversos CIDs na mesma consulta. 
23 Possibilitar a emissão de atestados e declarações. 
24 Possibilitar a emissão de requisições de exames comuns e 

de auto custo, com impressão de relatórios separados 
para cada tipo. 

25 Não permitir a requisição de exames de auto custo sem a 
informação do CID e justificativa para o procedimento. 

26 Enviar automaticamente a requisição eletrônica para o 
Laboratório. 

27 Possibilitar o registro de lembretes para aquele 
paciente na consulta, vinculando-os a seu histórico. 

28 Possibilitar a emissão de receitas de medicamentos. 
29 Apresentar todos os medicamentos padrões do RENAME já 

cadastrados. 
30 Possibilitar o filtro de medicamentos disponíveis na 

farmácia. 
31 Possibilitar informar a quantidade, posologia e forma de 

aplicação no ato da prescrição. 
32 Permitir a impressão da receita em duas vias, contendo 

os dados da prescrição. 
33 Permitir a impressão de receitas especiais para 

medicamentos de uso controlado, obedecendo aos padrões 
estabelecidos na Pt. 344. 

34 Enviar automaticamente a receita eletrônica para a 
Farmácia. 

35 Permitir o registro e impressão de outras orientações ao 
paciente. 

36 Permitir o registro de encaminhamentos, com 
classificação de risco, já trazendo informações do 
atendimento como conduta adotada e hipótese diagnóstica. 

37 Permitir o registro do motivo de encaminhamento. 
38 Permitir a emissão da guia de referência e contra 

referência. 
39 Permitir que o profissional acesse sua agenda e agende o 

retorno do paciente do próprio consultório. 
40 Registrar todo o histórico de requisições, receitas, 

encaminhamentos e atestados no histórico do paciente. 
41 Faturar automaticamente o atendimento. 

 

Módulos III – Regulação 
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1 Permitir o Cadastro de Grupos de serviços, vinculando o 
mesmo ao cadastro de CBOs ou procedimentos. 

2 Possibilitar configurar o sistema para utilizar ou não a 
classificação de prioridade. 

3 Permitir o cadastro de todos os serviços a serem 
ofertados, vinculando-os a um CBO ou Procedimento, nos 
padrões do SUS. 

4 Permitir o cadastro dos tipos de providências a serem 
registrados nas tramitações nas solicitações. 

5 Permitir o cadastro de setores de regulação. 
6 Permitir a inativação de setores de regulação. 
7 Possuir cadastro de solicitações de atendimento, com 

informações da unidade solicitante, usuário solicitante, 
data e profissional. 

8 Gerar automaticamente um número de protocolo para cada 
solicitação. 

9 Permitir informar o código CID de referência na tela de 
solicitação. 

10 Permitir a vinculação de vários serviços numa mesma 
solicitação. 

11 Permitir informar, no ato da solicitação, se é uma 
solicitação de retorno. 

12 Permitir classificar as solicitações como urgentes. 
13 Permitir informar, no ato da solicitação, informações 

sobre dependência de transporte público e de 
acompanhante. 

14 Permitir a inativação de uma solicitação. 
15 Permitir a emissão do comprovante de registro da 

solicitação ao usuário solicitante, contendo, no mínimo, 
o nº de protocolo de registro, data de solicitação e 
dados do usuário solicitante. 

16 Possuir registro de regulação e classificação das 
solicitações. 

17 Permitir ao regulador o encaminhamento das solicitações 
para os setores. 

18 Permitir o registro do parecer do regulador. 
19 Possuir tela de organização de protocolos recebidos e a 

receber por setor, com destaque para protocolos 
urgentes, idosos, dependem de transporte e de retorno. 

20 Possuir nível de acesso de usuários por setor. 
21 Possibilitar o agendamento de atendimento dos protocolos 

a partir da caixa de recebimento. 
22 Possibilitar o registro de providências nos protocolos a 

partir da caixa de recebimento dos mesmos. 
23 Possibilitar a reclassificação das solicitações. 
24 Possuir controle de agendamento de consultas externas 

(TFD) a partir dos módulos de central de regulação. 
25 Possibilitar atender um protocolo criando uma requisição 

de serviço terceirizado. 
26 Possibilitar a emissão de comprovante de agendamento ao 

paciente. 
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27 Possibilitar que a emissão do comprovante seja realizada 
tanto pela unidade solicitante, quanto pela unidade de 
agendamento. 

28 Possibilitar a consulta rápida, em tela, do andamento de 
atendimento de todas as solicitações, possuindo, como 
meio de pesquisa, o nº de protocolo, dados dos usuários 
solicitantes, data de solicitação, unidade solicitante e 
serviço solicitado. 

29 Possibilitar a exportação dos dados das solicitações em 
arquivos com extensão xls e pdf. 

30 Possibilitar o encaminhamento da solicitação para outros 
setores após o seu agendamento. 

31 Permitir o registro de feedback de atendimento das 
solicitações. 

32 Permitir o registro de conclusão de atendimento da 
solicitação. 

33 Possibilitar o encaixe de pacientes no transporte, para 
veículos com viagens agendadas. 

34 Possuir cadastro básico de veículos utilizados para o 
transporte de pacientes. 

35 Possibilitar o cadastro de viagens por veículo. 
36 Controlar as vagas disponíveis e já utilizadas no 

transporte por veículo. 
37 Controlar as vagas por itinerário (Ida e volta, somente 

ida, somente volta) 
38 Quando o paciente necessitar de acompanhante, permitir 

que o mesmo seja informado para o transporte. 
39 Permitir o encaixe do paciente no transporte sem a 

necessidade de cadastrar solicitação, para pacientes que 
realizam tratamentos como hemodiálise; 

40 Permitir registrar o ponto de embarque de cada paciente. 
41 Permitir o registro de convênios terceirizados. 
42 Possibilitar o controle de convênios por valor ou item. 
43 Possibilitar a vinculação de serviços aos convênios. 
44 Possibilitar o controle de convênios por valor global ou 

por item e de quantidades por item 
45 Calcular automaticamente um valor de controle com base 

na forma de cadastro e período de vigência do convênio. 
46 Possibilitar a distribuição do convênio entre as 

unidades de saúde, com definição de cota para a 
autorização de serviços. 

47 Possibilitar a requisição de serviços terceirizados, por 
unidade requisitante possibilitando a escolha do 
fornecedor de acordo com o serviço. 

48 Possuir informações sobre o saldo disponível e utilizado 
na tela de requisição. 

49 Possibilitar registrar informações sobre a data de 
atendimento, horário e profissional que irá atender. 

50 Emitir comprovante de agendamento/autorização de 
realização do serviço ao paciente. 
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51 Possibilitar o cancelamento de requisições já 
autorizadas. 

52 Possibilitar o controle de fila de espera para 
requisições por serviço e unidade. 

53 O comprovante deverá possuir um código de barras e um 
código de segurança, que só será impresso na guia, não 
sendo possível visualizá-lo no sistema, para que o 
fornecedor do serviço terceirizado possa dar baixa na 
guia de serviço, confirmando a execução do serviço. 

54 Gerar automaticamente guias separadas, quando a 
solicitação possuir mais de um fornecedor, conteúdo 
apenas os serviços solicitados para cada prestador; 

55 Possuir um portal para uso exclusivo dos prestadores 
terceirizados, para confirmar a execução dos serviços 
autorizados nas unidades. 

56 O acesso ao portal dos prestadores deve ser concedido 
pelos administradores da secretaria, por meio de login e 
senha. 

57 O prestador só poderá ter acesso para confirmar a 
execução dos procedimentos mediante a confirmação do 
código de segurança impresso na guia, através da leitura 
do código de barras ou da digitação manual do código. 

58 Após a confirmação da autorização, o sistema deverá 
permitir ao prestador confirmar os procedimentos que 
estão autorizados para o paciente na requisição e que 
foram executados. 

59 Emitir listagem de solicitações urgentes em aberto 
60 Emitir estatístico dos serviços mais solicitados 
61 Emitir listagem de pacientes com necessidade de 

transporte 
62 Emitir a guia de transporte de pacientes 
63 Emitir a guia de agendamento e transporte 
64 Emitir relatório de valor gasto por prestador 
65 Emitir quantitativo de agendamentos por situação 
66 Emitir quantitativo de serviços gastos por terceiros no 

período 
67 Emitir relatório de solicitações por unidade de saúde, 

em aberto, por data de solicitação, solicitações 
urgentes, por classificação. 

68 Emitir relatórios de agendamentos por serviço 
69 Possuir gráfico dinâmico, com visualização em tela, de 

solicitações registradas por unidade de saúde. 
70 Possuir gráfico dinâmico, com visualização em tela, de 

solicitações registradas por serviço. 
71 Permitir emissão do comprovante de liberação de 

transporte Público 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Contratada deverá disponibilizar técnicos capacitados 
para atuarem na implantação e garantirem o perfeito 
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funcionamento dos programas objeto deste instrumento, os 
quais deverão dar expediente normal na sede da contratante 
(durante o prazo de implantação), e quando solicitado, 
ficando a contratada responsável pelo vinculo trabalhista 
assim como todas as verbas e encargos que recaiam sobre tal 
disponibilização, inclusive despesas com diárias de hotel, 
locomoção, alimentação e quaisquer outras. 

Executado o contrato, seu objeto será recebido nos termos do 
art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” c/c art. 74, da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
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ANEXO II  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
........................................, portador (a) da 
Cédula de Identidade nº .................................. e 
CPF nº ......................................, a participar 
da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 
______________., na modalidade Pregão, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 
pronunciar-se em nome da empresa 
........................................, CNPJ nº 
............................................, bem como 
formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar 
contratos. 

 ................, ......... de 
.................................. de ............. 

Assinatura do Outorgante 

(reconhecer firma como pessoa jurídica) 

A PESSOA JURÍDICA DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 

 

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, 
obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, 
caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 

 

1.1. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for 
como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do 
estatuto ou contrato social. 

 

2. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de 
procuração por instrumento público, não é necessária a 
apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 
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3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de 
procuração por instrumento particular, é necessária, 
obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato 
social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa 
física.  

 

3.1. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, 
não é necessária a apresentação daqueles documentos da 
empresa. 

 

4. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de 
uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a 
falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins 
deste procedimento licitatório. 
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ANEXO III 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º 
DA LEI Nº. 10.520/2002 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

____________________________________________,CNPJ____________
_________________ , sediada 
________________________________________________ , por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para 
os fins do Pregão nº ___/_____, DECLARA expressamente que : 
 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os 
termos estabelecidos neste Edital. 

 

 

 

_______________________ , ______ de ___________ de _____. 

 

 

______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 
 

Nome: _______________________________________ 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE À 
PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, NA ABERTURA 
DA SESSÃO. 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

 

 Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços 
do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações 
consignadas no Edital, conforme abaixo:  

OBJETO:  Contratação de empresa para licenciamento de uso 
de software de Sistema de Saúde Pública por prazo 
determinado, com atualização mensal, que garanta as 
alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, 
implantação, treinamento, suporte, atualização e 
atendimento técnico via telefone, acesso remoto, visita in 
loco e devendo ainda atender todas as necessidades legais, 
observadas as condições, características e especificações 
técnicas determinadas neste edital e em seu Anexo I- Termo 
de Referência, para o seguinte software: 
 

SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por 
extenso):R$ _________________________ 
(__________________________) 

Sistema 

Valor de 
Implantação / 
Treinamento  

(Parcela Única) 

Valor Mensal 

Valor Total  

(12 Meses) 

Módulos de Regulação    

Módulos de Laboratório    

Módulos de Prontuário 
Eletrônico 

  
 

TOTAL    
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No preço proposto, que constituirá a única e completa 
remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os 
custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como 
quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do 
objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer 
título. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias contados da data limite 
prevista para entrega da proposta, conforme art. 64, § 3º da 
Lei nº 8.666/93. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado em moeda 
corrente nacional, até o 5º (quinto) dia útil após o mês 
subsequente ao da prestação dos serviços, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais. 

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a 
conformidade da proposta da LICITANTE com todas as 
características do objeto e exigências constantes no edital. 

 
 

___________________ , ______ de ___________ de 
_______________. 
 
______________________________________________ 
       Assinatura do Representante Legal da Licitante 
 
Nome: _______________________________________ 
 
Nº. Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

DECLARAÇÃO 

 
 
___________________________________________,CNPJ___________
________ , sediada 
________________________________________________ , por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e 
para os fins do Pregão nº.  011/2019, DECLARA expressamente 
que : 
 
Até a presente data, inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o 
subitem 8.5.1 do Edital. 
 
 
_______________________,______ de ___________ de 
_______________. 
 
 
______________________________________________ 
       Assinatura do Representante Legal da Licitante 
 
Nome: _______________________________________ 
 
Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

____________________________________________,CNPJ____________
_________________ , sediada 
________________________________________________ , por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para 
os fins do Pregão nº  011/2019, DECLARA expressamente que : 
 

Concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, em 
cumprimento ao que determina o subitem8.5.2 do referido 
Edital; 

 

 

 

_______________________ , ______ de ___________ de ______. 

 

 

______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 
 

Nome: _______________________________________ 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO VII 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
 
DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 

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

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 
condição de aprendiz (  ) . 

............................................ 

(data) 

..................................................
.......... 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VIII 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

 A Secretaria Municipal de Sáude de Presidente 

Juscelino/MG, estabelecida na Rua Drº Paulo Salvo, nº59 – 

Centro – Presidente Juscelino/MG, ATESTA que o representante 

_______________________________________________________ da 

empresa ____________________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob o número 

_________________________________________, 

estabelecida_________________________________________________

______, visitou e tem pleno conhecimento de todas as 

informações e das condições locais e estruturais, bem como de 

toda a configuração de rede e de equipamentos de informática, 

para o cumprimento das obrigações objeto do Processo 

Licitatório 020/2019, Pregão Presencial nº011/2019. 

 

 Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

Presidente Juscelino/MG, ____ de ______________ de ____ 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 
Responsável  
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ANEXO IX 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

 

 

 

DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

A empresa ____________, inscrita no CNPJ sob o número 

___________________, estabelecida à 

_________________________________________________________, 

representada por _________________________ (qualificação 

completa), declara, expressamente, que opta por não realizar 

visita técnica ao local de execução do objeto, assumindo todo 

e qualquer risco por esta decisão, bem como a 

responsabilidade na ocorrência de eventuais prejuízos que 

possam se dar em virtude da não realização da visita técnica. 

Neste ato, compromete-se ainda a prestar fielmente os 

serviços de acordo com o prescrito no edital e documentos em 

anexo, sendo tal declaração e manifestação fiel de sua livre 

vontade. 

_______________, ______ de _________________ de ____. 

Assinatura do 

responsável________________________________________________ 

                          CPF Nº: 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA LICITANTE 
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ANEXO X  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 9º, INCISO III DA LEI 
8.666/93 

 

 

_____________ (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº 

________________, sediada(endereço completo) ________________ 

declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de 

funcionários servidor público exercendo funções de gerência, 

administração ou tomada de decisão na forma do art. 9º inciso 

III da Lei 8666/93. 

 

 

_________________, ___ de _________________de 2019. 

 

(Assinatura do representante legal) 

(ESTE ANEXO DEVE SER APRESENTADO DENTRO DO ENVELOPE DE 

HABILITAÇÃO) 
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ANEXO XI  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE JUSCELINO/MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

17.695.057/0001-55, com sede administrativa na Rua Drº Paulo 
Salvo, nº 150, Centro, em Presidente Juscelino/MG, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. RICARDO DE 
CASTRO MACHADO , inscrito no CPF sob o nº 

_____________________, de ora em diante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado 
___________________________________ (qualificar), neste ato 
representado por ...................................., 
inscrito no CPF sob o nº ........................, de ora em 
diante denominado simplesmente CONTRATADO, de conformidade 
com a Lei Federal nº. 8.666/93, Processo Licitatório nº. 
020/2019, Modalidade Pregão Presencial nº. 011/2019, tipo 
menor preço, têm como justo e contratado o seguinte: 

 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de 
empresa para licenciamento de uso de software de Sistema de 
Saúde Pública por prazo determinado, com atualização mensal, 
que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, 
incluindo, implantação, treinamento, suporte, atualização e 
atendimento técnico via telefone, acesso remoto, visita in 
loco e devendo ainda atender todas as necessidades legais, 
observadas as condições, características e especificações 
técnicas determinadas neste edital e em seu Anexo I- Termo de 
Referência, para o seguinte software: 

- SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

1.2 A presente contratação não confere ao CONTRATANTE direito 
de propriedade e/ou exclusividade na utilização do sistema, 
assim como seus módulos e partes, que continuam sob a 
propriedade da CONTRATADA, podendo esta, livremente, de 
qualquer forma ou modo, no Brasil ou no exterior, cedê-los, 
licenciá-los ou aliená-los a terceiros, bem assim, seus 
módulos, versões e as customizações efetuadas, sem que para 
tanto seja necessário qualquer autorização e/ou ciência da 
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CONTRATANTE.   
 
1.3 A licença de uso ora concedida dá ao CONTRATANTE o 
direito, não exclusivo e intransferível, de usar o (s) 
sistema (s), unicamente para processamento de seus dados, em 
computadores de sua propriedade e dentro de suas 
dependências, conforme especificado neste contrato. 
 
1.4 O objeto do presente contrato poderá, a critério 
exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Presidente Juscelino/MG, ser contratado integralmente ou 
parcialmente, conforme necessidade da administração pública, 
não cabendo a CONTRATADA intervir nos prazos, cronogramas e 
ordens de serviços estipulados. 

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES 
 
2.1 Para fins da presente contratação adotar-se-á as 
seguintes definições: 
 
a) INSTALAÇÃO: configuração do SOFTWARE às necessidades do 
CONTRATANTE, com cadastramento e preparação das bases de 
dados e dos módulos existentes do programa, com acionamento 
dos comandos e conexões necessárias, deixando o SOFTWARE em 
pleno funcionamento e operação. 
 
b) TREINAMENTO: promoção de atividades a cargo da CONTRATADA, 
voltadas à capacitação do CONTRATANTE, seus funcionários e/ou 
prepostos, tornando-os aptos à operação dos sistemas. 
 
c) SUPORTE TÉCNICO: atendimento por meio de help desk, por 
técnicos próprios ou de terceiros devidamente credenciados 
pela CONTRATADA, através de um canal de comunicação 
previamente designado pelo CONTRATANTE (telefone, fax, e-
mail, correio ou conexão remota), com a finalidade de 
acompanhar e supervisionar o (s) sistema (s), bem como 
esclarecer e solucionar dúvidas e problemas de operação do 
SOFTWARE, mantendo-se disponível em dias úteis e em horário 
comercial, de segunda a sexta-feira, das 8 h às 18 h. 
 
d) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: adoção pela CONTRATADA, 
por meio do canal previamente designado pelo CONTRATANTE, 
conforme suporte técnico definido na alínea anterior e 
durante todo o período de vigência do presente contrato, de 
medidas e ações tendentes à atualização, correção, solução, 
evolução tecnológica, e resolução de demais problemas 
decorrente da execução/operação do SOFTWARE, trabalhando 
preventivamente na solução de possíveis falhas, podendo, a 
seu critério, proceder a substituição das cópias que 
apresentarem problemas por outra devidamente corrigida. A 
manutenção destina-se a garantir a constante evolução do 
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software às necessidades legais, bem como garantia da 
qualidade e operabilidade do mesmo, 
 
e) VISITA TÉCNICA: deslocamento de técnico (s) da CONTRATADA 
às instalações da CONTRATANTE, devendo ocorrer, 
excepcionalmente, quando esgotadas todas as possibilidades de 
resolução via suporte técnico. O atendimento por meio de 
visita técnica poderá ocorrer na modalidade gratuita, 
proceder-se-á da seguinte maneira: 
e.1) Visita técnica gratuita: para solução de inconsistência 
(s) não resolvida por meio do suporte técnico; em razão de 
equívoco na adoção das medidas de solução de problemas, 
levado a efeito por funcionário (s) ou preposto (s) da 
CONTRATADA; falha técnica provenientes de erros de 
programação/ configuração/ parametrização. 

 
f) ATUALIZAÇÃO: atualização das funções existentes nos 
módulos do (s) SISTEMA (S), com relação às variáveis 
normalmente alteradas em razão de exigências legais, ou 
quaisquer outras causas externas que decorram de determinação 
governamental, ou dos órgãos de controle externo, desde que, 
em tempo hábil, o CONTRATANTE comunique à CONTRATADA, por 
escrito, da necessidade de tais atualizações, assim como 
envie à mesma a legislação que servirá de base às 
atualizações solicitadas, e que tenham pertinência com a 
presente contratação. Excetua-se da definição de atualização 
as obrigações que por mera liberalidade venham a ser 
assumidas pelo CONTRATANTE junto a particulares ou qualquer 
entidade pública direta, indireta ou fundacional. 
 
g) CUSTOMIZAÇÃO: intervenção, a cargo da CONTRATADA, e 
somente por meio e/ou autorização expressa desta, de medidas 
necessárias a alteração ou complementação do código-fonte do 
software, ou desenvolvimento de novos módulos de código 
relativos a relatórios, melhorias, interfaces, formulários e 
telas, alterações na forma original dos programas/módulos, 
para atender aos requisitos técnicos da CONTRATANTE, a ser 
atendido mediante orçamento prévio, conforme valores 
constantes na Cláusula Sétima,  excetuando-se aquelas 
intervenções que decorram de alterações necessárias para 
atendimento de exigências legais que, neste caso, a teor da 
definição contida no item “f”, caracterizar-se-ão como 
atualização.             
 
h) PARAMETRIZAÇÃO: atendimento dos requisitos técnicos 
solicitados pela CONTRATANTE, sem a necessidade de alteração 
do código-fonte do software, ou de desenvolvimento de novos 
módulos de código, por encontrar-se o requisito técnico 
solicitado naturalmente incorporado a partir de simples 
ajustes de parâmetros por ocasião da sua implementação e/ou 
implantação. 
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2.2. Não estão inseridos como suporte técnico, manutenção, 
atualização ou parametrização, e serão cobrados mediante 
orçamento previamente aprovado, os serviços de recuperação de 
arquivos de dados, quando possíveis, provocados por erros de 
operação, falhas do equipamento, sistema operacional, 
invasão/ corrompimento de dados por programas externos 
invasores (Vírus), instalação elétrica e erros em programas 
específicos, atribuíveis à  CONTRATANTE e/ou seus prepostos, 
por negligência, imprudência ou imperícia, bem como consultas 
inerentes ao sistema operacional, utilitários ou produtos não 
recomendados pela CONTRATADA, ou estranhos a sua marca. 
 
2.3. A interpretação das normas legais aplicáveis à 
Administração Pública, editadas durante o prazo de vigência 
do presente contrato, a serem implementadas no (s) “SISTEMA”, 
serão levadas a efeito com base no entendimento majoritário 
dos usuários da CONTRATADA, bem como na doutrina e 
jurisprudência pátria dominante. Em Caso de exiguidade de 
tempo para implementação das modificações de natureza legal, 
decorrente do curto espaço de tempo entre a publicação da 
norma e a sua entrada em vigor, a CONTRATADA indicará as 
soluções alternativas para atender, temporariamente, às 
exigências da nova Lei, até que os módulos possam ser 
atualizados definitivamente.   
 
2.4. Todas as alterações e/ou customizações do sistema, 
sugeridas pelo CONTRATANTE, passarão a ser de propriedade 
exclusiva da CONTRATADA, independentemente da sua 
implementação ou não. 
 
CLÁUSULA 3ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 

3.1. - Dos Preços 
 

3.1.1. - O Contratante pagará a importância global estimada 
de R$ __________ (____________________________), 
correspondente a: R$ ___________________ (__________________) 
pelos serviços de parcela única referentes a implantação e 
treinamento; R$_____________ (__________________________) 
mensalmente, referente ao Licenciamento dos Software;  

3.2. - Das Condições de pagamento: 

3.2.1 O pagamento referente ao Licenciamento de Uso dos 
Softwares será iniciado após a homologação da implantação e 
treinamento pelo órgão contratante, mediante DECLARAÇÃO DE 
ACEITE de cada Secretaria. 
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3.2.2 - O pagamento dos serviços será efetuado pela 
Tesouraria da Prefeitura Municipal. 

3.2.3 - O pagamento será realizado em moeda corrente 
nacional, até o 5º (quinto) dia útil após o mês subsequente 
ao da prestação dos serviços, mediante apresentação das 
respectivas Notas Fiscais.  

3.2.4 – O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem 
cronológica das datas de suas exigibilidades, e só será 
efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, 
relativamente à competência imediatamente anterior aquela a 
que se refere a remuneração auferida. 

3.2.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não 
justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o 
valor devido deverá ser acrescido  de atualização financeira, 
e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% 
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte 
formula:   

I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a 
do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso.  

3.3. - Critério de Reajuste 

3.3.1. Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 
10.192/2002,  o valor deste Contrato será reajustado mediante 
iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno 
mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para a 
apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como 
base a variação de índice oficial. 

3.3.2. Decorrido o prazo acima estipulado, os preços 
unitários serão corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) 
ou outro índice que venha a substituí-lo por força de 
determinação governamental. 
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3.3.3. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a 
variação acumulada do INPC (IBGE) ocorrida nos 12 (doze) 
meses imediatamente anteriores. 

 
CLÁUSULA 4ª - DA DOTAÇÃO 
 

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à 
conta das dotações orçamentárias nº.  
 
00815-102/02030010.1012204382.345.33904000000.102 
 
CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA 
 

5.1. - O presente contrato entrará em vigor na data de sua 
assinatura e encerrar-se-á no dia ___/____/____.  

5.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a 
critério do Contratante, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93. 

CLÁUSULA 6ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 

6.1 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de 
acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 7ª - DA NOVAÇÃO 
 

7.1 Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na 
exigência do cumprimento do presente contrato, não 
constituirá novação, nem muito menos a extinção da respectiva 
obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 
 

CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
8.1 Pela execução deste contrato, a Contratante obrigar-se-á 
a: 
8.1.1. - Prestar ao Contratado todos os esclarecimentos 
necessários à execução do Contrato. 

8.1.2. - Acompanhar e fiscalizar através da Secretaria 
Municipal de Saúde, o cumprimento do objeto do contrato. 

8.1.3. - Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução 
dos serviços contratados, de forma parcial ou total, mediante 
pagamento único e exclusivo dos serviços executados. 
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8.1.4. - Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos na 
Cláusula 2ª deste instrumento. 

8.1.5 Acompanhar, orientar e fiscalizar, diretamente, os 
serviços prestados pela CONTRATADA, exigindo o fiel 
cumprimento dos serviços contratados, competindo-lhe adotar 
todas as providências neste sentido; 

8.1.6 Supervisionar e avaliar os serviços prestados pela 
CONTRATADA, com vistas à aferição da eficiência dos 
resultados das ações; 

8.1.7 Efetuar os pagamentos devidos à contratada, conforme 
ajustado no presente Contrato; 

8.1.8 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de 
quaisquer imperfeições ou irregularidades na execução dos 
serviços contratados, fixando prazo para sua correção; 

8.1.9 Designar um servidor responsável pela fiscalização 
deste contrato. 

8.1.10 A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente 
dentro das normas e condições estabelecidas neste Contrato e 
durante a vigência do mesmo. 

8.1.11 Obriga-se a CONTRATANTE, a não entregar o Software nem 
permitir seu uso por terceiros, resguardando, da mesma forma, 
manuais, instruções e outros materiais licenciados, mantendo-
os no uso restrito de seus agentes e prepostos, sendo-lhe 
vedado copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em 
locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma, 
transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, 
onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o o 
Software objeto do presente contrato. De igual forma lhe é 
vedado modificar as características dos programas, móduloss 
de programas ou rotinas do Software, ampliá-los, alterá- os 
de qualquer forma, sem a prévia, expressa, específica e 
autorizada anuência da CONTRATADA, sendo certo que quaisquer 
alterações, a qualquer tempo, por interesse da CONTRATANTE, 
que deve ser efetuada, só poderá ser operada pela CONTRATADA 
ou pessoa expressamente autorizada pela mesma. 

8.1.12 A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar 
equipamento/plataforma de hardware de origem idônea que 
possibilite a instalação\manutenção de forma remota dos 
Softwares objetos do presente contrato, bem como mantê-los 
atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas 
versões dos Softwares lançadas. 

8.1.13 Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos 
Sistemas objeto deste contrato, para evitar transtornos como 
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perdas de dados ocasionadas por falta de energia, problemas 
de hardware, operação indevida ou não autorizada, invasão de 
softwares externos (tais como o vírus). A CONTRATADA não se 
responsabiliza pelo conteúdo das informações contidas no(s) 
banco(s) de dados do software, sendo este de inteira 
responsabilidade da CONTRATANTE. 

8.1.14 Somente é permitido à CONTRATANTE a reprodução de 
CÓPIA DE RESERVA (“backup”), para a finalidade e condições 
estabelecidas no item 8.1.13 desta Cláusula, considerando-se 
qualquer outra cópia do sistema objeto deste contrato, além 
daquela, como cópia não autorizada e, sua mera existência, 
caracterizar-se-á como violação aos direitos de propriedade 
da CONTRATADA, sujeitando a CONTRATANTE, e o 
funcionário/preposto responsável pela cópia indevida, às 
penalidades previstas no presente Contrato e legislação em 
vigor.  

8.1.15 Disponibilizar um meio de acesso a rede mundial de 
computadores "INTERNET" (Acesso Discado, Link Discado, via 
rádio, etc.), ou seja, um computador munido de hardwares para 
o meio de acesso com a internet e softwares de comunicação 
sugeridos pela CONTRATADA. Nos casos onde houver filtros de 
pacotes (FIREWALL) a CONTRATADA deverá deter condições 
técnicas e legais para possíveis alterações nos filtros, 
mantendo, assim, permanente condições de uso, com vistas a 
dar maior agilidade, eficiência e segurança à prestação do 
serviço (SUPORTE TÉCNICO/ MANUTENÇÃO/ ATUALIZAÇÃO).  

8.1.16 A CONTRATANTE será responsável pela proteção dos 
“softwares”, bem como das ferramentas a ela cedidos, contra o 
uso ou o acesso indevidos, e se obrigará a utilizá-los 
exclusivamente na vigência contratual e em conformidade com 
as condições estabelecidas pelo outorgante das licenças. 

8.1.17 Não utilizar o sistema informatizado de gestão pública 
em evidência, em quaisquer eventos, promoções ou publicações, 
sem o conhecimento e autorização prévia e por escrito da 
contratada. 

8.1.18 Pôr a disposição da contratada, na forma acordada com 
esta, em meio eletrônico, os dados históricos e cadastrais 
informatizados do Município Contratante, até a implantação do 
sistema informatizado de gestão pública, para conversão e 
aproveitamento pelos módulos aplicativos ora contratados. 

8.1.19 Estabelecer orientações e determinações adequadas 
junto a seus funcionários e ou servidores ou pessoas as quais 
venha a ser facilitado o acesso, no sentido de que os 
materiais e dados do sistema informatizado de gestão pública 
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sejam corretamente manuseados, de modo a não violar qualquer 
dos compromissos aqui estabelecidos relativos ao uso, 
proteção e segurança de todo o sistema. No caso de alguma 
violação se consumar contra a sua vontade e sem seu 
conhecimento prévio, a contratante dará conhecimento dos 
fatos à contratada, além de empreender as ações necessárias 
no sentido de sustar ou anular a situação de violação. 

8.1.20 Formar as equipes para atuarem com os consultores da 
contratada no processo de implantação, preferencialmente em 
tempo integral. 

8.1.21 Informar e manter atualizado junto à contratada nome e 
telefone do gestor do contrato e seu substituto. 

8.1.22 A CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA a 
alteração nas legislações federal, estadual e municipal, 
encaminhando o diploma legal anterior e o novo, informando a 
data de sua publicação e o início de sua vigência. A 
CONTRATADA de posse dessas informações fará uma análise 
técnica e apresentará uma estimativa do esforço e prazo para 
a entrega da versão do software adequada à alteração, sempre 
respeitando sua metodologia de desenvolvimento. A CONTRATANTE 
se compromete, ainda, a atuar como interlocutora da 
CONTRATADA, quando necessário, junto aos órgãos 
reguladores/fiscalizadores, para dirimir dúvidas técnicas 
e/ou pedidos de esclarecimentos. 

8.1.23 Consultar a CONTRATADA somente através das pessoas que 
foram treinadas para a utilização do sistema. 
8.1.24 Enviar à CONTRATADA solicitação, por escrito ou 
através dos meios estabelecidos, com detalhes e precisão, 
descrevendo os problemas ou pendências relativas ao software, 
bem como identificando os programas envolvidos. 
8.1.25 Disponibilizar à CONTRATADA, sempre que por esta 
solicitada, os equipamentos e softwares complementares 
necessários à execução dos sistemas contratados, conforme 
condições mínimas sugeridas. 
8.1.26 Informar à CONTRATADA o dia e horário de 
disponibilidade do equipamento e o nome do responsável pela 
requisição do serviço. 
8.1.27 Ressarcir à CONTRATADA das despesas decorrentes das 
circunstâncias estabelecidas na alínea “e.2”, da cláusula 
segunda deste instrumento (visita técnica com custo); 
8.1.28 Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos 
Sistemas objeto deste contrato, para evitar transtornos como 
perdas de dados ocasionadas por falta de energia, problemas 
de hardware, operação indevida ou não autorizada, invasão de 
softwares externos (tais como o vírus); 
a) Somente é permitido ao CONTRATANTE a reprodução de CÓPIA 
DE RESERVA (“backup”), para a finalidade e condições 
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estabelecidas nesta cláusula, considerando-se qualquer outra 
cópia do sistema objeto deste contrato, além daquela, como 
cópia não autorizada e, sua mera existência, caracterizar-se-
á como violação aos direitos de propriedade da CONTRATADA, 
sujeitando o CONTRATANTE, e o servidor/funcionário 
responsável pela cópia indevida, às penalidades previstas no 
presente contrato e legislação em vigor. 
8.1.29 Disponibilizar à CONTRATADA ambiente adequado para que 
sejam ministrados os treinamentos e/ou concordar em realizá-
los na sede da CONTRATADA. 
8.1.30 Disponibilizar “um meio de acesso a rede mundial de 
computadores (INTERNET)” (Acesso Discado, Link Discado, via 
rádio, etc.), ou seja, um computador munido de hardwares para 
o meio de acesso com a internet e softwares de comunicação 
sugeridos pela CONTRATADA. Nos casos onde houver filtros de 
pacotes (FIREWALL) a CONTRATADA deverá deter condições 
técnicas e legais para possíveis alterações nos filtros, 
mantendo, assim, permanente condições de uso, com vistas a 
dar maior agilidade, eficiência e segurança à prestação do 
serviço (SUPORTE TÉCNICO/ MANUTENÇÃO/ ATUALIZAÇÃO). O não 
atendimento do disposto nesta alínea implicará na cobrança de 
um adicional de hora técnica, para a reconfiguração do 
sistema de comunicação, o qual será pago pela CONTRATANTE 
junto com a fatura mensal, obedecendo à tabela de preço da 
hora técnica vigente; 
8.1.31 Disponibilizar os recursos materiais (instalações e 
equipamentos) e humanos (servidores ou funcionários) 
necessários à execução do contrato, cooperando efetivamente 
com a sua execução, durante todo o período de vigência 
contratual, dentro do seu horário de expediente, e nos dias e 
horários previamente agendados entre as partes; 
8.1.32 manter pessoal habilitado e adequadamente treinado 
(com conhecimentos básicos de informática) para a operação do 
sistema e para a comunicação com a CONTRATADA, e prover, 
sempre que ocorrerem quaisquer problemas com o SISTEMA, toda 
a documentação, relatórios e demais informações que relatem 
as circunstâncias em que os problemas ocorreram, objetivando 
facilitar e agilizar os trabalhos. 
8.1.33 Definir os responsáveis pela área de informática 
por escrito, aos quais a CONTRATANTE deverá reportar-se para 
esclarecimentos de dúvidas técnicas e operacionais. 
8.1.34 O SISTEMA é fornecido na forma de código objeto, não 
sendo permitido ao CONTRATANTE, ou qualquer de seus 
representantes, prepostos, servidores, funcionários, 
procuradores ou terceiros interessados, de qualquer forma, 
total ou parcialmente, a título gratuito ou oneroso, 
provisório ou permanentemente: 
a) Copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em 
locação ou em garantia, doar, alienar, transferir, o sistema 
objeto do presente contrato, assim como seus manuais ou 
quaisquer informações relativas ao mesmo. 
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b) Modificar as características do(s) programa(s), módulos(s) 
de programa(s), rotinas ou quaisquer partes da estrutura do 
SISTEMA, ampliá-los, alterá-los ou decompilá-los de qualquer 
forma, sem a prévia, expressa, específica anuência da 
CONTRATADA, ficando estabelecido, desde já, que quaisquer 
alterações que devam ser efetuadas no sistema, ainda que de 
interesse da CONTRATANTE e autorizada pela CONTRATADA, a 
qualquer tempo, só poderá ser operada pela CONTRATADA ou 
pessoa expressamente autorizada pela mesma. 
8.1.35 Encaminhar, antes dos seus respectivos vencimentos, e 
em tempo hábil à geração das informações, todos os arquivos 
que deverão ser objeto de publicação no site da Transparência 
Municipal com a identificação do período em que esta deverá 
ocorrer. 
 

CLÁUSULA 9ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
 
9.1. - O Contratado responsabiliza-se, inteira e 
completamente, pelos trabalhos realizados em decorrência 
deste contrato, inclusive quanto a sua eficiência e ainda no 
tocante à responsabilidade civil, não obstante tais serviços 
sejam acompanhados e fiscalizados pela Administração. 
 

9.2. - O Contratado, além dos casos previstos na legislação 
em vigor, é responsável: 
 

9.2.1 – Desenvolver e disponibilizar todos os itens 
constantes no Termo de Referência – Anexo I, no prazo de até 
60(sessenta) dias contados a partir da assinatura do 
contrato. 

9.2.2 Por quaisquer danos ou prejuízos que por acaso causar à 
Administração ou a terceiros, em decorrência do não 
cumprimento das obrigações assumidas neste contrato; 

9.2.3 Pela indenização ou reparação de danos ou prejuízos 
decorrentes de negligência, imprudência e/ou imperícia, na 
execução dos serviços contratados; 

9.2.4 Pelas despesas de atendimentos in-loco com deslocamento 
de técnicos, tais como combustível, passagens rodoviárias, 
estadia, diária ou alimentação durante a vigência do 
contrato. 

9.2.5 Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão 
Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 
12.440 de 07.07.2011. 
9.2.6 Cumprir o cronograma de instalação, implantação e 
treinamento do sistema informatizado de gestão pública, 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 
                                 ESTADO DE MINAS GERAIS 

              Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – 39.245-000 
    CNPJ-17.695.057/0001-55- Email-presidentejuscelino.mg@gmail.com 

 

Folha 

Nº: 

conforme as etapas relacionadas no objeto especificado, no 
prazo estabelecido no processo licitatório. 

9.2.7 Acompanhar os testes de pleno funcionamento com os 
técnicos da contratante. 

9.2.8 Solicitar junto à contratante, por escrito, a 
prorrogação do prazo determinado para cada etapa prevista, 
caso ocorram atrasos causados por motivos atribuíveis à 
contratante. 

9.2.9 Garantir que o sistema e suas respectivas atualizações 
entregues e instaladas, desempenhem todas as funções e 
especificações previstas na proposta técnica. 

9.2.10 Manter a regularidade e a integridade do sistema 
informatizado, seu sistema gerenciador de banco de dados, 
informações e “softwares” aplicativos básicos. 

9.2.11 Tornar disponível para a CONTRATANTE, versões 
evoluídas mediante aperfeiçoamentos das funções existentes, 
implementações de novas funções e adequações às novas 
tecnologias buscando o aperfeiçoamento constante do produto, 
visando preservar o investimento da CONTRATANTE e a 
competitividade do produto no mercado. 

9.2.12 Tornar disponível à CONTRATANTE, releases atualizadas 
da versão do produto sempre que ocorrer necessidade de 
correções de defeito ou de adaptações legais que não 
impliquem em mudanças estruturais, arquivos ou banco de 
dados, desenvolvimento de novas funções ou novos relatórios. 

9.2.13 Promover o treinamento e a capacitação dos 
funcionários e ou servidores da contratante, em local a ser 
definidos pela mesma. 

9.2.14 Atender às solicitações de esclarecimento de dúvidas e 
solução de problemas da contratante. 

9.2.15 A contratada prestará todo e qualquer suporte à 
contratante, no sentido de solucionar pendências relativas à 
contratação do sistema informatizado de gestão pública, junto 
aos órgãos públicos municipais, estaduais, federais ou 
privados, caso isto seja necessário. 

9.2.16 Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização 
dos serviços contratados, colocando à disposição da 
Administração, sempre que for solicitado, o encarregado 
geral, facultando o livre acesso aos registros e documentos 
pertinentes, sem que esta fiscalização importe, a qualquer 
título, em responsabilidade por parte do    CONTRATANTE; 
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9.2.17 Deverá manifestar, por escrito, seu compromisso de 
manutenção de sigilo, quanto a informações ou características 
técnicas  de aplicações do material da administração da 
Contratante, a qual vier a obter acesso, em razão de sua 
atuação. 

9.2.18 Manter sob absoluto sigilo, todas as informações que 
lhe forem transmitidas, pela Contratante, em razão da 
execução do objeto do presente contrato, protegendo-as contra 
a divulgação à terceiros, ou a seus prestadores de serviços, 
que no desenvolvimento de suas atividades tenham necessidade 
de conhecê-las, instruindo devidamente as pessoas 
responsáveis pelo tratamento de tais informações a protegê-
las e manter a confidencialidade das mesmas.   

9.2.19 A contratada obriga-se a cumprir fielmente o 
estipulado neste instrumento e na sua proposta, e em 
especial: 

I - Cumprir os prazos estipulados e demais obrigações 
constantes deste Contrato; 

II - Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o 
sistema e ou módulos do sistema informatizado de gestão 
pública não aceito(s) pelo Contratante, por apresentar 
defeitos ou não atender às especificações exigidas; 

III - Atender prontamente a quaisquer reclamações; 

IV - Esclarecer dúvidas de caráter geral ou específico quanto 
à utilização do sistema informatizado de gestão pública, 
feitas em dias úteis e no horário comercial; 

V - Executar os serviços, verificações técnicas e reparos por 
meio de técnicos comprovadamente especializados, 
responsabilizando-se pela atuação. 

9.2.20 A contratada não poderá caucionar nem utilizar o 
contrato para qualquer operação financeira, sob pena de 
rescisão contratual. 

9.2.21 A contratada responsabilizar-se-á, independentemente 
de fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante, pelos 
prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio do 
contratante ou de terceiros, originados direta ou 
indiretamente da execução do objeto deste Contrato, 
decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou 
representantes, ficando obrigada a promover o ressarcimento a 
preços atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da comprovação de sua responsabilidade, não 
o cumprindo, legitimará o desconto do valor respectivo dos 
créditos a que porventura faça jus. 
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9.2.22 A contratada não poderá transferir a outrem, no todo 
ou em parte, a execução do contrato, sem prévia e expressa 
anuência da contratante. 

9.2.23 A contratada arcará com todos os encargos diretos e 
indiretos que incidirem sobre esta contratação, inclusive os 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

9.2.24 A contratada deverá comunicar imediatamente, por 
intermédio do gestor do contrato, toda e qualquer 
irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do 
contrato. 

9.2.25 Fornecer aos funcionários e prepostos, previamente 
designados pela CONTRATANTE, treinamento adequado e 
necessário ao bom funcionamento e operação dos sistemas, com 
carga horária mínima de 8 (oito) horas de duração;  

9.2.26 Se durante o treinamento, for verificado o 
aproveitamento insatisfatório de qualquer dos funcionários ou 
prepostos da CONTRATANTE para o manuseio e operação dos 
sistemas, tal fato será comunicado a CONTRATANTE que deverá 
providenciar a substituição do funcionário/preposto, no prazo 
máximo de 48h (quarenta e oito horas) da respectiva 
comunicação, sendo o novo treinamento executado mediante 
orçamento prévio a ser aprovado pela CONTRATANTE;  

9.2.27 Qualquer treinamento adicional, decorrente da eventual 
substituição pela CONTRATANTE de funcionário/preposto já 
treinado, poderá ser por esse solicitado, mediante prévio 
orçamento e em data a ser estabelecida pela CONTRATADA, de 
comum acordo com a CONTRATANTE;  

9.2.28 Constatando-se que o aproveitamento insatisfatório dos  
funcionários ou prepostos da CONTRATANTE decorre de inaptidão 
do treinador designado pela CONTRATADA, esta deverá promover 
a sua substituição no prazo máximo de 48h (quarenta e oito 
horas), reiniciando-se o treinamento com observância da carga 
horária mínima, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE. 

9.2.29 fornecer o (s) sistema (s) nas condições e 
especificações descritas neste instrumento, instalando-o 
diretamente ou por intermédio de terceiro, devidamente 
credenciado, na plataforma de hardware/software requerida 
pela CONTRATANTE, ou, na plataforma estabelecida na proposta 
da CONTRATADA; 
9.2.30 tomar as medidas corretivas cabíveis, desde que 
possíveis, tão logo seja notificada, por escrito, de algum 
problema constatado no software; 
9.2.31 Manter total sigilo das informações constantes dos 
arquivos da CONTRATANTE; 
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9.2.32 Permitir que a CONTRATANTE efetue a execução de 1 
(UMA) cópia dos arquivos fornecidos nos meios magnéticos 
originais do produto contratado, para fins de segurança 
(“backup”), com a finalidade exclusiva de propiciar a 
recomposição do conteúdo do meio físico original em casos de 
perda de seus arquivos, na forma do inciso I, do art. 6º, da 
Lei 9.609/98; 
9.2.33 Fornecer ao CONTRATANTE as novas implementações e as 
correções dos eventuais erros existentes no produto 
licenciado, entre os quais se definem as incorreções 
encontradas entre as especificações contidas na documentação 
dos mesmos e a sua operação. 
9.2.34 Manter em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a 
efetuar o atendimento adequado ao CONTRATANTE, com nível de 
conhecimento compatível com o grau de dificuldade e/ou 
inconsistências eventualmente apresentado pelo (s) sistema 
(s), durante todo o período do contrato; 
9.2.35 Prestar assistência permanente ao CONTRATANTE, durante 
a vigência do presente contrato, solucionando dúvidas na 
implantação e durante o processamento do sistema. Essa 
assistência poderá ser por escrito, e-mail, telefone, ou 
outro meio de consulta on-line que venha a ser acordado entre 
as partes. 
9.2.36 Sempre que solicitado pelo Gestor de Contrato, prestar 
esclarecimentos sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade 
observada em função da prestação dos serviços contratados; 
9.2.37 Manter, durante a vigência do contrato, as condições 
de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando os comprovantes de regularidade fiscal, social e 
trabalhista; 
9.2.38 Prestar os serviços ora contratados na dimensão das 
definições constantes nas alíneas “a” a “i”, da cláusula 
segunda deste instrumento; 
9.2.39 Somente executar os serviços solicitados após a 
aprovação do CONTRATANTE; 
9.2.40 A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, as supressões ou acréscimos que se fizerem no 
objeto contratado em até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor global inicial atualizado do contrato; 
9.2.41 A CONTRATADA não será responsabilizada pelos danos ou 
prejuízos decorrentes de decisões administrativas, gerenciais 
ou comerciais, tomadas com base nas informações fornecidas 
por quaisquer dos sistemas; 
9.2.42 Em caso de encerramento do contrato, A CONTRATADA fica 
autorizada a proceder a desinstalação do software, deixando 
disponível, contudo, o banco de dados utilizado pelo sistema, 
que é de propriedade do CONTRATANTE. 
9.2.43 Em caso de rescisão contratual, a contratada deverá 
disponibilizar o acesso aos softwares objeto deste contrato à 
qualquer tempo, para consultas, quando solicitada sem 
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quaisquer ônus a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 10 – DAS RESPONSABILIDADES RECIPROCAS 
 
10.1 As partes por si, seus servidores, funcionários e 
prepostos, obrigam-se a manter sigilo sobre quaisquer dados, 
materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, 
inovações ou aperfeiçoamento do conjunto de móduloss 
licenciados e de informações relativos ao presente contrato, 
de que venham a ter acesso ou conhecimento, ou ainda que lhes 
tenham sido confiados, não podendo, sob qualquer pretexto ou 
desculpa, omissão, culpa ou dolo, revelar, reproduzir ou 
deles dar conhecimento a estranhos dessa contratação, salvo 
se houver consentimento expresso, em conjunto das mesmas. A 
responsabilidade das partes com relação à quebra de sigilo 
será proporcional aos efeitos do prejuízo causado. 
 
CLÁUSULA 11 – DAS GARANTIAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
11.1 A CONTRATADA garante ao CONTRATANTE assistência, em 
razão de problemas e/ou defeitos eventualmente decorrentes do 
sistema e/ou da atuação/operação por parte de seus técnicos 
e/ou terceiros por ela autorizados. 
 
11.2 As garantias estabelecidas nesta cláusula não abrangem: 
a) problemas, erros, danos ou prejuízos advindos de decisões 
administrativas tomadas com base em informações, quaisquer 
que seja, fornecida pelo (s) programa (s); 
b) defeitos ou erros decorrentes de negligência, imprudência 
ou imperícia do CONTRATANTE, seus empregados ou prepostos, na 
utilização do SOFTWARE licenciado; 
c) erros de resultados, prejuízos financeiros, lucros ou 
arrecadações insuficientes ou em desacordo com planejamentos 
ou previsões orçamentárias; 
d) erros decorrentes de problemas relacionados com programas 
de terceiros que trabalhem separadamente ou em conjunto com o 
SOFTWARE licenciado. 
 
CLÁUSULA 12 - DA FISCALIZAÇÃO 
 

12.1 Não obstante o fato de o Contratado ser o único e 
exclusivo responsável pela execução dos serviços objeto desta 
licitação, a Secretaria, através de sua própria equipe ou de 
prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude 
dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa 
fiscalização dos serviços em execução. 

 

CLÁUSULA 13 - DA RESCISÃO 
 

13.1 O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos 
motivos previstos na Lei nº 8.666/93. 
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CLAÚSULA 14 - DOS CASOS OMISSOS 
 

14.1 Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão 
resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, cujas normas ficam 
incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se 
faça aqui menção expressa. 

 

CLÁUSULA 15 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

15.1 O regime de execução do presente contrato é indireta, 
empreitada por preço global. 

 
CLÁUSULA 16 - DAS PENALIDADES 
 

16.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições 
fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do 
contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e 
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 

16.1.1. advertência; 

16.1.2. multa de: 
16.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o 
(décimo) dia de atraso, prestação do serviço, sobre o valor 
da parcela, por ocorrência; 
16.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do 
valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) 
dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o 
caso; 
16.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, 
nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia 
autorização formal da Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
 

16.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do 
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida 
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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16.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que o contratante promova sua 
reabilitação. 

 

16.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio 
de guia própria ao Município de Presidente Juscelino/MG, no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua 
aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas 
devidas pelo Município, quando for o caso. 
 
CLÁUSULA 17 - DO FORO 
 

17.1 As partes elegem o foro da Comarca de Curvelo/MG, para 
dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do 
presente Contrato. 
 

 E por estarem justos e contratados, assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e 
também assinam. 

 

 ______________, ______ de ______________ de ______. 

 

__________________ 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 

___________________ 
Contratado 

- CPF 
Testemunhas: _____________________________________ 

             CPF nº: 

             _____________________________________ 

             CPF nº: 

 

 

 

 


