
 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 

MODALIDADE: CONVITE Nº 03/2017 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

Data de abertura: 14/02/2017 Data de encerramento: 22/02/2017 

 
 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP avisa, que encontra-se aberto o 

Processo de Licitação nº 05/2017, modalidade Convite de Preços nº 03/2017, em regime de 

execução indireta com empreitada por preço global, tipo Menor Preço.  

 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Locação de sistema integrado de Gestão 

de Saúde, envolvendo os módulos de Recepção (Atendimento nas UBS), Farmácia (controle de Entradas, 

Estoques e Saídas), Agendamento de Consultas (com prestadores integrados via internet), Vacinas, 

Laboratório, TFD (Transporte Fora de Domicílio), Frotas de Ambulâncias e Faturamento SUS (geração 

dos arquivos do faturamento BPA). O serviço deve incluir ainda, treinamento aos usuários e garantia de 

customização e evolução tecnológica. Os serviços deverão ser prestados pelo prazo de 12 (doze) meses. 
  
A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 22 DE FEVEREIRO DE 2017, às 09:30 HORAS. 

 

O edital em inteiro teor e seus anexos estará à disposição dos interessados, a partir de 14 DE 

FEVEREIRO DE 2017, das 09:00 às 17:00 horas, no Paço Municipal, sito à Avenida José Zancaner, nº 

312, Centro - CEP 15.870-000, na cidade de Catiguá, Estado de São Paulo, maiores informações pelo 

telefone (17) 3564-9500. 

 

O presente AVISO é Publicado por afixação para os fins do Parágrafo 3º, do artigo 22 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, nesta data.  

 

Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, 14 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

VERA LÚCIA DE AZEVEDO VALLEJO  
Prefeita Municipal 

 

 

Publicado por afixação no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal, no período de  

14/02/2017 a 22/02/2017. 

 

 

 

 

 



 

 

EDITAL E ANEXOS 

 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 

CONVITE DE PREÇOS Nº 03/2017 

EDITAL Nº 01/2017 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

DATA DE INÍCIO: 14 DE FEVEREIRO DE 2017. 

DATA DE ENCERRAMENTO: 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ, com sede na Avenida José Zancaner, nº 

312, Centro - CEP 15.870-000, na cidade de Catiguá, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 

43.124.344/0001-40, CONVIDA essa conceituada empresa para participar do presente certame 

licitatório, na modalidade CONVITE DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, o qual será 

processado e julgado em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e sob 

as condições constantes do presente instrumento. 

 

1.2. Para o recebimento do envelope PROPOSTA, fica determinado o dia 22 DE FEVEREIRO 

DE 2017, até às 09h00min, os quais deverão ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal, no endereço acima mencionado. 

 

1.3. A abertura do envelope PROPOSTA ocorrerá às 09h30min, no mesmo endereço e no 

mesmo dia mencionado no item 1.2. 

 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa Especializada em Locação de 

sistema integrado de Gestão de Saúde, envolvendo os módulos de Recepção (Atendimento nas UBS), 

Farmácia (controle de Entradas, Estoques e Saídas), Agendamento de Consultas (com prestadores 

integrados via internet), Vacinas, Laboratório, TFD (Transporte Fora de Domicílio), Frotas de 

Ambulâncias e Faturamento SUS (geração dos arquivos do faturamento BPA). O serviço deve incluir 

ainda, treinamento aos usuários e garantia de customização e evolução tecnológica. Os serviços deverão 

ser prestados pelo prazo de 12 (doze) meses, na forma descritiva e requisitos constantes do Anexo I – 

Termo de Referência, parte integrante deste instrumento. 

2.1.1. Serão executados pela CONTRATADA em regime empreitada por preço global. 

 

2.2. Integram o presente Convite, os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Modelo de Proposta Financeira 

Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Habilitação 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Não Empregar Menor 

Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

Anexo VI – Minuta do Termo de Contrato 

Anexo VII – Termo de Ciência e de Notificação Estado de São Paulo 

 



 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Além das empresas convidadas pela Administração, poderão participar deste certame, 

empresas interessadas que sejam do ramo pertinente, cadastradas ou não na correspondente especialidade 

em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que manifestem interesse com antecedência de 

até 24 horas antes do prazo previsto para entrega das propostas.  

3.1.2. Fica dispensada, na forma do art. 32, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, a apresentação dos documentos de que trata os art. 28 a 31, da mesma norma. 

 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

4.1. Se a participante for empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

conforme estabelece a Lei Complementar nº 123/2006. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 44, da LC nº 123/2006 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

 

4.2. Na licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte. 

4.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada.  

 

4.3. Para efeito do disposto no Art. 44 da LC nº 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 

caput do Art. 44, da LC nº 123/2006 serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC nº 123/2006 será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC nº 123/2006, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

e) O disposto no Art. 44 da LC nº 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

 

 



 

 

5. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE 

 

5.1. O envelope com a proposta financeira deverá ser lacrado e rubricado, contendo na sua parte 

externa a seguinte descrição: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP 

ENVELOPE – PROPOSTA FINANCEIRA 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 – CONVITE DE PREÇOS Nº 03/2017 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 22 DE FEVEREIRO DE 2017, às 09H30MIN. 

EMPRESA PROPONENTE: (sendo dispensada esta informação se apresentado em envelope timbrado). 

 

 

6. ENVELOPE PROPOSTA 

 

6.1. O envelope proposta deverá conter: 

6.1.1. A proposta propriamente dita, deverá ser apresentada mediante o preenchimento do 

Anexo II – Modelo de Proposta Financeira, ou datilografada ou digitada e impressa contendo as 

mesmas informações, redigida em português de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, 

identificada e assinada em seu final pelo representante legal da proponente e rubricada nas demais folhas, 

contando: 

6.1.1.1. Razão social, endereço completo, numero do CNPJ, número da inscrição estadual (se 

houver), e número da Inscrição Municipal; 

6.1.1.2. Número do Processo e do Convite; 

6.1.1.3. Descrição sintética do objeto da licitação, obedecidas às especificações constantes do 

Anexo I da licitação.  

6.1.1.4. Preço ofertado, utilizando-se da forma apresentada no Anexo II – Modelo de Proposta 

Financeira e valor total para o período do contrato inicial de 12 (doze) meses;  

6.1.1.5. Periodicidade: 12 (doze) meses; 

6.1.1.6. Validade da proposta: mínimo de 30 (trinta) dias, a contar da data da abertura do 

envelope proposta;  

6.1.1.7. Declaração de que nos preços propostos, estão incluídos todos os encargos e tributos 

decorrentes do serviço; 

6.1.1.8. Local, data, assinatura e identificação do responsável legal, que deverá ser sócio ou 

diretor da Empresa, ou ainda, autorizado por procuração;  

6.1.1.9. As propostas serão verificadas quanto a exatidão das operações aritméticas 

apresentadas, que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções correspondentes nos 

casos de eventuais erros encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários propostos pela 

licitante. As correções serão efetuadas para a apuração do valor final da proposta. 

6.1.2. Deverá a proposta ainda, estar acompanhada dos seguintes anexos: 

Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Habilitação; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Não Empregar Menor; 

Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

 

7.1. O presente convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido 

no art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores. 

 

 



 

 

7.1.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus 

representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando os 

envelopes proposta, os quais serão rubricados pelos seus membros e representantes presentes, 

procedendo-se a seguir à sua abertura. 

7.1.2. Após abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 

sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 

7.1.3. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos licitantes 

presentes, procedendo-se à leitura das mesmas. 

7.1.3.1. As propostas que apresentarem erros de cálculo serão corrigidas automaticamente pela 

comissão. 

7.1.3.2. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da 

comissão e representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração. 

7.1.4. Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no 

mesmo dia, o resultado será publicado em jornal de circulação local regional, e, inclusive no quadro de 

edital da Administração, para conhecimento dos interessados. 

 

7.2. Critérios de julgamento 

7.2.1. Desclassificação: 

7.2.1.1. serão desclassificadas as propostas que: 

a) não obedecerem às condições estabelecidas no convite; 

b) apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos; 

7.2.1.2.- Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos 

licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis, para reapresentação de outras escoimadas das causas que 

ensejaram a desclassificação. 

7.2.2. Classificação: 

7.2.2.1. As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a 

classificação por preço global, levando-se em conta exclusivamente o MENOR PREÇO GLOBAL. 

a) a classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos; 

b) no caso de empate, ocorrerá, para fins de desempate, sorteio, no mesmo dia e horário, com a presença 

dos membros da comissão e dos licitantes presentes. 

 

7.3. Adjudicação e homologação: 

7.3.1. A Comissão fará a adjudicação à primeira classificada. 

7.3.1.1. Adjudicado o objeto, a comissão, após decorrido o prazo de interposição de recurso ou 

julgado o mesmo, submeterá os autos à autoridade competente para deliberação quanto a homologação da 

adjudicação. 

 

 

8. DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

OU RETIRADA DO DOCUMENTO EQUIVALENTE 

 

8.1. Do prazo de Contratação: 

8.1.1. O prazo de Contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado desde que haja 

interesse da Administração do Poder legislativo, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas atualizações, devendo haver manifestação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência 

e consentimento de ambas as partes, e ainda, serem mantidas as mesmas condições pactuadas. 

 

8.2. Da assinatura do contrato ou retirada do documento equivalente: 

8.2.1. O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual no prazo de 05 (cinco) 

dias consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração. 



 

 

8.2.2. Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá a Administração, quando 

o convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo estabelecido, 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação estabelecida pelo art. 81 da legislação citada.  

 

8.3. No ato da assinatura do instrumento contratual ou da retirada do documento equivalente, a 

empresa deverá apresentar a seguinte documentação de habilitação jurídica e regularidade fiscal:  

8.3.1. Cópia do Contrato Social da Empresa, devidamente registrado, com todas as suas últimas 

alterações; 

8.3.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  CNPJ, do Ministério da 

Fazenda, comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet; 

8.3.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede 

da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;  

8.3.4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa relativas a tributos federais e à Dívida Ativa da União, com prazo de validade em vigor; 

8.3.5. Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, 

quanto aos tributos mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 

8.3.6. Certidão de regularidade de débito para com a Seguridade Social, para a finalidade de 

licitação e contratação com o Poder Público, com prazo de validade em vigor;  

8.3.6.1. A empresa licitante apresentando a Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda 

Federal, subitem “8.2.4”, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, fica 

dispensada da apresentação de Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, exigência do subitem 

“8.2.6”; 

8.3.7. Certificado de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor; 

8.3.8. Certidão de regularidade CNDT conforme Lei nº 12.440 de julho de 2011. 

8.3.9. Cópia do CPF e do RG do responsável ou representante legal. 

 

8.4. O descumprimento do disposto nos subitens 8.3.1. a 8.3.9 implicará no impedimento em 

assinar o termo contratual ou na retirada do documento equivalente, sujeitando-se a empresa às 

penalidades previstas neste Edital. 

 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA FONTE DE RECURSOS 

 

9.1. O pagamento será efetuado pela Prefeitura, em parcelas mensais iguais, correspondentes aos 

meses contratados, que ficara a cargo do Setor Financeiro, até 05 (cinco) dias após o encerramento de 

cada período, mediante a entrega do documento fiscal por parte da contratada, do atestado de recebimento 

dos serviços por parte da Contratante e ainda, da regular liquidação da despesa. 

9.1.1. A Administração se reserva o direito de efetuar o pagamento mensal parcial mediante o 

cálculo “pró-rata”, caso entenda necessário, para ajuste de prazo. 

 

9.2. As despesas objeto da presente licitação serão atendidas com os recursos orçamentários 

consignados no orçamento do Poder Executivo, vigente para o exercício de 2017, sob a programação e 

classificação orçamentária: 02.13 Fundo Municipal de Saúde – 10.301.0019.2048 Manutenção da 

Atenção Básica à Saúde – 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte de Recurso 01 

- Tesouro; Ficha: 359. 

 

 



 

 

10. DAS SANÇÕES 

 

10.1. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato, não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da 

primeira convocada. 

 

10.2. Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita às 

seguintes penalidades: 

10.2.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação: 

10.2.1.1. até 05 (cinco) dias, multa de 1% (dois por cento), sobre o valor da obrigação, por dia 

de atraso; 

10.2.1.2. superior a 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da obrigação, 

por dia de atraso; 

10.2.2. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) calculada sobre 

o valor do objeto não entregue. 

 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1. Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei Federal  nº 8.666/93, os quais deverão 

ser protocolados no prazo legal, no local indicado no preâmbulo deste convite, dirigido ao Presidente da 

Comissão de Licitação. 

 

 

12. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

12.1. Este convite será afixado para conhecimento público e consulta dos interessados no quadro 

de avisos da Prefeitura Municipal de Catiguá - SP. 

 

12.2. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitação da Prefeitura ou 

através da Comissão de Licitação, no endereço e horário mencionados no preâmbulo deste convite, até o 

último dia previsto para entrega dos envelopes proposta. 

 

Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, 14 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

VERA LÚCIA DE AZEVEDO VALLEJO 

Prefeita Municipal  

 

 

 

Publicado por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Catiguá, no período de 

14/02/2017 à 22/02/2017. 

 



 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 

CONVITE DE PREÇOS Nº 03/2017 

EDITAL Nº 01/2017 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

DATA DE INÍCIO: 14 DE FEVEREIRO DE 2017. 

DATA DE ENCERRAMENTO: 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. Discrição Sintética: Prestação de Serviços especializada na área de informática visando o 

desenvolvimento, implantação, treinamento, customização e manutenção de sistema aplicativo para 

controles de: 

1) Recepção em Unidades Básicas de Saúde, controle de farmácias, vacina, TFD – Transporte 

Fora Domicílio, agendamento de consultas e laboratório com geração do faturamento SUS e integração a 

sistemas do Ministério da Saúde, integrado ao aplicativo de agendamento de consultas Online. 

2)  Agendamento de consultas Online com prestadores credenciados SUS, que integram o 

colegiado a DRS XV bem como movimentação interna via Central de Regulação e unidades básicas de 

atendimento da rede pública municipal integrado ao aplicativo de atendimento, recepção e farmácia. 

 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS SISTEMAS APLICATIVOS: 

 

Serão aceitos aplicativos desenvolvidos para a interface Windows com ou sem integração a 

Web e Mobile, preferencialmente em .NET 4, Visual Basic ou Delphi. Seguindo as especificações básicas 

de infraestrutura os aplicativos deverão apresentar compatibilidade total com o Windows XP, Windows 7 

e Windows 8, além das versões Server 2003/2008/2012 em ambientes 32 ou 64 bits. 

A interface de usuário deverá ser amigável e reproduzir, com fidelidade, o escopo de cada 

sistema em menus, telas, navegação e conjunto harmônico aos padrões modernos de desenvolvimento de 

sistemas aplicativos, disponibilizando todos os canais necessários para a entrada de dados, processamento 

das informações, persistência dos dados, geração das saídas em relatórios, gráficos e exportação além da 

condição de integração com sistemas de terceiros na troca de dados eletrônicos por todos os protocolos 

possíveis (texto, XML, SOAP ou provider de banco de dados nativo). Embora subjetivo esse quesito será 

objeto de avaliação durante todo o prazo de validade do contrato e a empresa deverá garantir a 

customização, sem custos adicionais, de telas e facilitadores de acesso e navegação mediante solicitação 

do usuário final aprovada pelo departamento de TI da Secretaria da Saúde. A empresa não poderá se 

negar a customizar, como parte integrante do serviço contratado, um facilitador que não envolva alteração 

estrutural ou conceitual do sistema.  

Os aplicativos deverão ser executados, sem restrições técnicas, tanto no ambiente 

cliente/servidor como no TS ou RemoteApp do Windows Server, oferecendo assim várias opções de 

interface. Em caso de TS ou RemoteApp do Windows Server, a empresa será responsável pela 

configuração de todos os recursos necessários para o pleno funcionamento, tanto em hardware quanto em 

software. Nesses casos os módulos na interface Web, acessórios aos aplicativos gerenciais, deverão 

obedecer aos quesitos técnicos de compatibilidade com o IIS e banco de dados SQL Server. Esses 

módulos, quando requisitados pelos departamentos e homologados pela área de TI, poderão disponibilizar 

serviços de nuvem para fins de consulta, gestão ou integração com serviços de atendimento ao público.  

Todos os sistemas deverão estar preparados para implantação de módulos web ou mobile quando 

solicitados pelo Setor Requisitante, que definirá as suas necessidades, para a publicação de informações, 

documentos e relatórios no site oficial da Prefeitura/Secretaria da Saúde, bem como para a 

disponibilização de serviços à população, sem custos adicionais para a Contratante.  



 

 

Os relatórios inseridos nos programas deverão oferecer recursos de impressão e exportação em 

vários formatos, especialmente PDF e XLS, ordenação, filtragem e personalizações. Deverão ser 

compatíveis com recursos de impressão instalados na Secretaria da Saúde e a empresa deverá, sem custos 

adicionais, garantir a customização de layouts sob demanda integrando-os à ferramenta em menus de 

opção. Gráficos estatísticos, exibições OLAP, tabelas PIVOT, impressão de códigos de barras, imagens e 

outros recursos exigidos por cada ferramenta integrarão as funcionalidades dos módulos de 

exibição/impressão de resultados com opção de pré-visualização. 

Possibilitar a inclusão nos relatórios em que se faça necessário, de campo destinado à assinatura 

do responsável pela exatidão das informações, de forma parametrizada; 

De acordo com cada segmento a ferramenta deverá dispor de opções para geração de remessas e 

tratamento de retornos na troca de dados com AUDESP, BPA SUS, outros sistemas do Ministério da 

Saúde e integração com softwares de terceiros. Quando necessário a empresa deverá providenciar a 

adequação dos layouts e/ou desenvolvimento de novos protocolos de troca de informações com outros 

sistemas e serviços sem custos adicionais. A troca de informações por arquivo envolve o domínio técnico 

sobre os diversos formatos (arquivos textos, formatados, XML, planilhas Excel, banco de dados Access, 

entre outros formatos exigidos pelo sistema integrador). 

Quando necessária a produção de arquivos externos à ferramenta (documentos, planilhas, 

imagens, apresentações de mídia e e-mails) o mesmo deverá ser feito através da integração com recursos 

do pacote Office (todas as versões, a partir da 2003) da Microsoft. Por exemplo, editais de licitação, 

contratos, edição de leis, laudos de exames, processos, ofícios, fotos, imagens, receitas de medicamentos, 

portarias, planilhas de avaliação dinâmica e qualquer outro documento que não represente um registro de 

tabela persistido no banco de dados. O departamento de TI da Secretaria da Saúde disponibilizará os 

recursos adequados para hospedagem dos documentos criados em pastas compartilhadas do servidor. 

Caberá ao sistema aplicativo gerenciar e documentar os links para criação, edição ou exclusão desses 

documentos agregados que irá compor a base de produção de dados da ferramenta junto com o SGDB ou 

sua persistência dentro do próprio banco, ressalvada a garantia do desempenho.  

A empresa não poderá limitar a quantidade de estações cliente que acessarão os aplicativos. 

Também não poderá limitar a instalação do programa de computador (software) e banco de dados em 

outros setores da Prefeitura, que necessitem trabalhar com controles independentes dos demais setores.  

A empresa deverá garantir a evolução tecnológica das ferramentas durante todo o período do 

contrato sem custo adicional. Essa evolução deverá acompanhar o plano de ação da área de TI da 

Prefeitura, que delimitará as regras, a forma, os protocolos modelos e os prazos. A matriz tecnológica já 

foi definida no início deste escopo e a empresa ratificará os termos no contrato de prestação de serviços 

ao qual o presente é parte integrante. 

A empresa deverá ainda declarar que seus aplicativos são desenvolvidos a partir de recursos 

licenciados pelos fabricantes, desde a interface, relatórios, banco de dados e componentes de terceiros. O 

município não pactuará com ações que fujam ao princípio da legalidade, da originalidade e do respeito ao 

direito intelectual dos fabricantes e a qualquer momento poderá solicitar da empresa que apresente seus 

contratos de licenciamento com fabricantes, sem prejuízo das demais normas fiscais estabelecidas na Lei 

de Licitações, Código Penal e no Código Civil Brasileiro. 

 

ESPECIFICAÇÕES DO SUPORTE TÉCNICO: 

 

A empresa contratada deverá disponibilizar vários canais de contato para suporte técnico, dentre 

os quais como exigência mínima os seguintes: Visita Técnica, Telefone, Email, HelpDesk para registro de 

ocorrências e Chat Online. 

Na Visita Técnica a empresa deverá garantir, no mínimo, 4 (quatro) visitas mensais por 

programa de computador (software) como parte dos serviços prestados (incluídas no valor do 

contrato/proposta). Caso não seja solucionado a situação dentro das 4 (quatro) visitas a CONTRATADA 

deverá, se necessário, enviar técnicos no local sem custos adicionais. 



 

 

O suporte técnico pelos demais canais (telefone, email, HelpDesk e Chat OnLine) deverá ser 

gratuito e em quantidade ilimitada.   

Os atendimentos através de HelpDesk e Chat OnLine deverão ser disponibilizados em 

plataforma Web ou aplicativo, de fácil interação com documentação (log) das interações, indicando o 

início do atendimento, tempo de resposta, usuário que gerou o chamado técnico e identificação do 

atendente na empresa. Quando solicitado pela área de TI a empresa deverá fornecer os registros de 

interação do setor requisitante para fins de auditoria ou disponibilizar interface na ferramenta para esse 

fim. Não serão aceitos Messenger, Skype ou outros canais públicos de contato para esse tipo de 

atendimento. 

A implantação dos sistemas será de forma assistida, isto é, deverá ser acompanhada pela 

Divisão de Tecnologia da Informação da Secretaria e realizada pela equipe técnica da empresa contratada. 

Todo suporte técnico, conforme descrito acima, deve ter um prazo máximo para seu 

atendimento de 12 (doze) horas. 

O Treinamento/capacitação para os usuários deverá conter o mínimo de 10 horas por programa 

de computador (software), desde que sejam atendidas todos os objetivos e planos inerentes ao 

treinamento, sem custo adicional à Prefeitura. 

Ao término do contrato, a empresa assume o compromisso de disponibilizar todos os dados 

contidos nos bancos de dados, exportados em arquivos formato padrão para fácil importação, com os 

respectivos layouts e identificação de todas as informações. 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS MÓDULOS APLICATIVOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE 

 

MÓDULO AGENDAMENTO 

Permitir agendar, cancelar e remanejar exames e consultas médicas e odontológicas; 

Possuir rotinas para incluir e controlar pacientes em lista de espera; 

Permitir estabelecer horários com períodos de validade específicos; 

Permitir o agendamento tanto por período como por intervalo de horário; 

Possuir consultas, relatórios e gráficos que permita acompanhamento e gerenciamento do agendamento; 

Possibilitar a emissão de mala direta; 

Possibilitar e emissão de comprovante de consultas e exames agendados, permitindo que o próprio 

usuário possa configurar os dados integrantes e a disposição do documento. 

MÓDULO AMBULATORIAL 

Permitir a digitação da produção ambulatorial através de fichas de atendimento; 

Efetuar a consistência dos dados informados nas fichas de atendimento, principalmente em relação aos 

procedimentos, verificando sua validade em relação a especialidade, hierarquia da unidade que o 

realizou, tipo e grupo de procedimento, tipo de prestador e faixa etária; 

Registrar o encaminhamento de pacientes para outras unidades e/ou profissionais e/ou especialidades; 

Possibilitar a consulta das fichas de atendimento, requisições de SADT e exames realizados através de 

argumentos de pesquisa. Ex: período, unidade, profissional, especialidade, paciente etc; 

Possuir rotina que permita a geração e digitação do BPA; 

Possibilitar a impressão e a exportação em meio magnético do BPA. No caso de exportação do BPA 

permitir também a impressão do relatório de controle de remessa; 

Emitir Boletim Mensal de Doses Aplicadas de Vacinas e permitir a exportação dos dados deste boletim 

para o programa API do SUS; 

Permitir o cadastramento dos exames realizados; 

Emitir mapa geral de diagnósticos, possibilitando ao usuário critérios de seleção dos registros. Critérios: 

Unidades, CID (Capítulo/Grupo/Categoria/ Subcategoria), período de atendimento, tipo de notificação 

(obrigatória, temporária, etc); 

Permitir a classificação do relatório por ordem de incidência, bem como o agrupamento das informações 



 

 

por faixa etária e CID (Capítulo/Grupo/Categoria/Subcategoria); 

Emitir relatórios de encaminhamentos efetuados possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 

período de atendimento; 

Emitir relatórios de exames solicitados e realizados permitindo ao usuário a seleção dos registros por 

período de atendimento; 

Emitir relatórios de procedimentos realizados possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 

período de atendimento; 

Emitir relatório de atendimentos por abrangência, possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 

município, bairro, logradouro, unidade e período de atendimento; 

Emitir relatório de produção pessoal possibilitando ao usuário a seleção dos registros por unidade, 

profissional e período de atendimento; 

Emitir relatório de estimativa de repasse com base na produção ambulatorial apurada dentro de uma 

competência; 

Possibilitar a emissão de fichas de atendimento em branco para uso nas unidades de saúde; 

Permitir a visualização e impressão de gráfico da produção ambulatorial, possibilitando ao usuário que 

escolha o tipo de gráfico. 

Emitir relatórios de encaminhamentos efetuados possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 

período de atendimento; 

Emitir relatórios de exames solicitados e realizados permitindo ao usuário a seleção dos registros por 

período de atendimento; 

Emitir relatórios de procedimentos realizados possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 

período de atendimento; 

Emitir relatório de atendimentos por abrangência, possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 

município, bairro, logradouro, unidade e período de atendimento; 

Emitir relatório de produção pessoal possibilitando ao usuário a seleção dos registros por unidade, 

profissional e período de atendimento; 

Emitir relatório de estimativa de repasse com base na produção ambulatorial apurada dentro de uma 

competência; 

Possibilitar a emissão de fichas de atendimento em branco para uso nas unidades de saúde; 

Permitir a visualização e impressão de gráfico da produção ambulatorial, possibilitando ao usuário que 

escolha o tipo de gráfico; 

CARTÃO SUS 

Permitir o cadastramento do modelo de atenção e das especialidades relacionadas; 

Permitir o cadastramento dos segmentos territoriais definidos para o cadastramento familiar; 

Permitir o cadastramento das áreas/equipes e seus membros; 

Permitir o cadastramento de lotes de digitação; 

Permitir o cadastramento de domicílios e usuários do SUS; 

Possibilidade de exportar os dados para o programa de crítica do SUS; 

Possibilidade de importar os dados do programa CADSUS fornecido pelo SUS; 

Emitir relatório de produção dos cadastrados; 

Emitir relatório das famílias e seus membros. 

EXAME LABORATORIAL 

Possibilitar que o usuário faça a parametrização dos exames, informando os dados necessários de cada 

exame, os tipos de dados (alfabético/numérico), valores mínimos e máximos e fórmulas de cálculo, tipos 

e quantidades de amostras, abreviaturas, prazos normais e de urgência para entrega; 

Permitir o controle e a emissão de Requisições de SADT (Serviços de Apoio, Diagnóstico e Terapia); 

Controlar os exames realizados; 

Controlar as entregas dos exames; 



 

 

Controlar a entrega das amostras dos exames; 

Calcular o prazo de entrega do exame, com base na data de entrega das amostras, no horário de 

atendimento da unidade e nos prazos pré-estabelecidos; 

Emitir etiquetas para identificação das amostras; 

Emitir mapa de trabalho para exames; 

Emitir comprovante para retirada de exames; 

Permitir a digitação e emissão dos resultados dos exames; 

Permitir a consulta da situação das amostras dos exames; 

Permitir a consulta da situação das entregas dos exames; 

Emitir relatórios de exames requisitados, exames realizados, exames pendentes, previsão de entrega de 

resultado e situação da amostra do exame. 

FARMÁCIA 

Permitir o controle do estoque de medicamentos na(s) farmácia(s) da unidade, mantendo inclusive o 

controle sobre o prazo de vencimento; 

Permitir o controle dos medicamentos segundo seu princípio ativo; 

Registrar a entrega de medicamentos de uso controlado pelo SUS; 

Permitir controlar a entrega de medicamentos receitados; 

Permitir a emissão da requisição de medicamentos; 

Vincular a entrega de medicamentos ao prontuário do paciente de modo a permitir a consulta aos 

medicamentos administrados; 

Permitir o controle da localização física dos medicamentos; 

Permitir controlar, além dos medicamentos, materiais de uso interno da unidade; 

Controlar ponto de reposição com base no ponto de reposição de cada item; 

Possibilitar a utilização e o gerenciamento de vários almoxarifados dentro de uma mesma unidade; 

Permitir classificar os produtos em famílias, grupos e subgrupos. 

VACINA 

Possuir calendário de vacinação parametrizável que servirá de base para o controle de doses aplicadas 

aos pacientes nos atendimentos de rotina; 

Permitir o cadastro de campanhas de vacinação, realizadas no município; 

Permitir o cadastramento dos postos de vacinação; 

Possuir processo de apuração de campanha de vacinação que permita a emissão de relatórios com o 

resultado da campanha de vacinação; 

Permitir informar as vacinas aplicadas anteriormente. 

Possuir processo de acompanhamento da vacinação de rotina que gere informações no histórico do 

paciente e para o Programa Nacional de Imunização – API; 

Permitir o agendamento de vacinas e o controle de faltosos; 

Possuir processo de acompanhamento de eventos pós-vacina. 

CENTRAL DE REGULAÇÃO 

Permitir o controle e a emissão de Requisições de SADT (Serviços de Apoio, Diagnóstico e Terapia); 

Controlar os exames realizados; 

Controlar as entregas dos exames; 

Controlar a entrega das amostras dos exames; 

Calcular o prazo de entrega do exame, com base na data de entrega das amostras, no horário de 

atendimento da unidade e nos prazos pré-estabelecidos; 

Permitir a consulta da situação das amostras dos exames; 

Permitir a consulta da situação das entregas dos exames; 

Emitir relatórios de exames requisitados, exames realizados, exames pendentes, previsão de entrega de 

resultado e situação da amostra do exame. 



 

 

Permitir agendar, cancelar e remanejar exames e consultas médicas 

Possuir rotinas para incluir e controlar pacientes em lista de espera; 

Permitir o agendamento tanto por período como por intervalo de horário; 

Possuir consultas, relatórios e gráficos que permita acompanhamento e gerenciamento do agendamento; 

Possibilitar e emissão de comprovante de consultas e exames agendados, permitindo que o próprio 

usuário possa configurar os dados integrantes e a disposição do documento. 

MÉDICO 

Permitir a visualização dos pacientes atendidos e não atendidos; 

Possibilitar a emissão ou visualização de prontuário de paciente; 

Permitir a emissão de atestados médicos; 

Permitir a emissão de receita médica, com a possibilidade de consulta ao estoque de medicamentos e ao 

histórico de entregas feitas ao paciente; 

Possibilitar o agendamento de consulta médica; 

Possibilitar a emissão de requisição de SADT; 

Permitir anotações referentes a consulta na ficha de atendimento do paciente, bem como a consultar e 

informar a CID. 

- CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Possuir total integração entre seus módulos permitindo total compartilhamento das tabelas, evitando 

assim a duplicidade e a inconsistência das informações; 

Permitir a importação de tabelas (procedimentos, grupos, etc.) diretamente a partir das tabelas do SUS; 

Permitir a importação da tabelas de bairros e logradouros dos correios; 

Permitir a adoção do prontuário único do paciente; 

Permitir agrupar os procedimentos em classes, definidas pelo próprio usuário, de modo a possibilitar a 

emissão de relatórios segundo essas classes; 

Permitir ao usuário formatar as fichas de atendimento (FAM, FAO, RSADT) e exames de modo que ele 

possa selecionar os campos e a sua disposição dentro do documento, bem como o tipo da fonte e inserção 

de figuras e tabelas; 

Possibilitar a pesquisa de pacientes doadores de sangue; 

Possibilitar a identificação dos pacientes em óbito, bem como a causa principal e o local do óbito; 

Possibilitar a emissão de cartão de identificação para os pacientes e permitindo que o próprio usuário 

possa configurar os dados integrantes e a disposição desses dentro do documento. 

HIPERDIA 

Possibilitar cadastrar e acompanhar os atendimentos realizados em pacientes cadastrados no programa 

HIPERDIA  

Possibilitar identificar medicamentos utilizados por pacientes cadastrados no programa HIPERDIA 

Possibilitar exportar os cadastros de pacientes e seus atendimentos realizados no período para o 

programa HIPERDIA do SIA/SUS 

Possibilitar emissão de cartão de identificação de pacientes 

CENTRAL DE ATENDIMENTO 

Possibilitar agilidade na busca de cadastros  

Possibilitar cadastros provisórios aos pacientes que não possuam 

Registrar e executar uma ordem sequencial de atendimentos a serem realizados ao paciente 

MÓDULO DE AGENDAMENTO ONLINE DE CONSULTAS, EXAMES E SADT 

Permitir o controle do agendamento de consultas e exames de alta e média complexidade com 

prestadores credenciados no SUS e em especial ARE de Catanduva, Hospital Emílio Carlos, ICA de São 

José do Rio Preto e Hospital de Base de São José do Rio Preto. 

Permitir o controle dos pedidos de encaminhamento para diversas modalidades de consulta (primeira 

consulta, retorno, consulta pós internação, pós emergência, acompanhamento médico, etc.). 



 

 

Permitir a emissão de Protocolos de agendamento de consultas com opção de gestão do atendimento via 

formulário FA (Ficha de Atendimento). 

Permitir a gestão da Fila de Espera em especialidades médicas entre as unidades pactuantes com a 

Central de Regulação do município, bem como transferir os pedidos que entram pelo canal de 

agendamento com a Central a outros prestadores da rede autorizada SUS. 

Gerar relatórios diversos de gestão para análise de fluxo, demanda existente e consulta ao histórico de 

cada paciente (relação de pedidos com status). 

Controlar os pedidos com identificação dos usuários e documentar interações entre os operadores do 

sistema para cada solicitação cadastrada no aplicativo. 

Permitir a ampliação das funcionalidades do sistema aplicativo sem custos adicionais, desde que não 

envolvam alterações estruturais do seu objeto. 

 

2. Os sistemas aplicativos solicitados que necessitarem de ajustes para customização ou adequação, a 

pedido da Prefeitura, deverão ser providenciados no decorrer do contrato, sem qualquer custo adicional, 

limitado aos quesitos técnicos característicos do objeto. 

 

3. As atualizações de Softwares se darão nas seguintes modalidades:  

 

3.1.1.- Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do Software, podendo a critério da 

empresa, limitar-se à substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida;  

 

3.1.2.- Adaptativa, visando adaptações legais para adequar o Software a alterações da Legislação, desde 

que não impliquem em desenvolvimento de novos relatórios/telas, novas funções ou rotinas ou ainda, 

alterações na estrutura de arquivos do Software; 

 

3.1.3.- Evolutiva, que visa garantir a atualização do Software, mediante aperfeiçoamento das funções 

existentes ou adequação às novas tecnologias, obedecendo aos critérios da metodologia de 

desenvolvimento.  

 

3.1.4.- Entende-se por atendimento técnico os serviços prestados através de meios de comunicação ou 

assessorias técnicas, para identificação de problemas ligados diretamente ao uso do Software.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

 

ANEXO II – PROPOSTA FINANCEIRA (MODELO) 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 

CONVITE DE PREÇOS Nº 03/2017 

EDITAL Nº 01/2017 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

DATA DE INÍCIO: 14 DE FEVEREIRO DE 2017. 

DATA DE ENCERRAMENTO: 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

I. PROPOSTA FINANCEIRA DA LICITANTE: 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

VALOR 

GLOBAL 

MENSAL 

VALOR 

GLOBAL  

PARA 12 MESES 

Contratação de Empresa Especializada em Locação de 

sistema integrado de Gestão de Saúde, envolvendo os 

módulos de Recepção (Atendimento nas UBS), Farmácia 

(controle de Entradas, Estoques e Saídas), Agendamento de 

Consultas (com prestadores integrados via internet), 

Vacinas, Laboratório, TFD (Transporte Fora de Domicílio), 

Frotas de Ambulâncias e Faturamento SUS (geração dos 

arquivos do faturamento BPA). O serviço deve incluir 

ainda, treinamento aos usuários e garantia de customização 

e evolução tecnológica. Os serviços deverão ser prestados 

pelo prazo de 12 (doze) meses. 

  

VALOR TOTAL GLOBAL: (...) 

 

II. PERIODICIDADE CONTRATUAL: 12 (doze) meses. 

 

III. VALIDADE DA PROPOSTA: Será de -- (------------) dias, a contar da data da abertura do Envelope 

Proposta. 

 

IV. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias após a emissão 

da fatura, correspondente à prestação dos serviços executados no período encerrado. 

 

Declaramos que tomamos conhecimento das condições da presente licitação, modalidade CONVITE DE 

PREÇOS Nº 03/2017, e que aceitamos todas as condições previstas no instrumento convocatório. 

 

Local / Data. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável / Representante Legal da Empresa 

Identificação do Responsável 

Identificação da Empresa 



 

 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO (MODELO) 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 

CONVITE DE PREÇOS Nº 03/2017 

EDITAL Nº 01/2017 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

DATA DE INÍCIO: 14 DE FEVEREIRO DE 2017. 

DATA DE ENCERRAMENTO: 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de sistema integrado de Gestão de Saúde, 

envolvendo os módulos de Recepção (Atendimento nas UBS), Farmácia (controle de Entradas, Estoques 

e Saídas), Agendamento de Consultas (com prestadores integrados via internet), Vacinas, Laboratório, 

TFD (Transporte Fora de Domicílio), Frotas de Ambulâncias e Faturamento SUS (geração dos arquivos 

do faturamento BPA). O serviço deve incluir ainda, treinamento aos usuários e garantia de customização 

e evolução tecnológica. Os serviços deverão ser prestados pelo prazo de 12 (doze) meses, na forma 

descritiva e requisitos constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do processo supra. 

 

 

------------------------ (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob nº ------------, estabelecida 

à ------------------------ (rua, número, bairro, CEP, cidade, Estado), em atendimento ao previsto no 

Instrumento Convocatório e para participação na mencionada licitação, vêm pelo presente, através de seu 

representante legal, DECLARAR junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ-SP, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua contratação, que não foi declarada suspensa nem inidônea para 

contratar com o Poder Público de qualquer esfera e que se compromete a comunicar a ocorrência de 

qualquer fato que altere essa situação, que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação. 

 

Por ser verdade, assina a presente declaração para que surta os efeitos legais. 

 

Local / Data. 

 

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

Nome 

CPF 

RG 

 



 

 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR (MODELO) 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 

CONVITE DE PREÇOS Nº 03/2017 

EDITAL Nº 01/2017 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

DATA DE INÍCIO: 14 DE FEVEREIRO DE 2017. 

DATA DE ENCERRAMENTO: 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de sistema integrado de Gestão de Saúde, 

envolvendo os módulos de Recepção (Atendimento nas UBS), Farmácia (controle de Entradas, Estoques 

e Saídas), Agendamento de Consultas (com prestadores integrados via internet), Vacinas, Laboratório, 

TFD (Transporte Fora de Domicílio), Frotas de Ambulâncias e Faturamento SUS (geração dos arquivos 

do faturamento BPA). O serviço deve incluir ainda, treinamento aos usuários e garantia de customização 

e evolução tecnológica. Os serviços deverão ser prestados pelo prazo de 12 (doze) meses, na forma 

descritiva e requisitos constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do processo supra. 

 

 

 

------------------------ (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob nº ------------, estabelecida 

à ------------------------ (rua, número, bairro, CEP, cidade, Estado), em atendimento ao previsto no 

Instrumento Convocatório e para fins de participação no mencionado certame, vem através de seu 

representante legal, DECLARAR sob as penas da Lei, junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CATIGUÁ-SP, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto 

no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 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. 

 

Por ser verdade, assina a presente declaração, para que surta os efeitos legais. 

 

Local / Data. 

 

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

Nome 

CPF 

RG 

 

 

 

 

 

 



 

 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(MODELO) 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 

CONVITE DE PREÇOS Nº 03/2017 

EDITAL Nº 01/2017 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

DATA DE INÍCIO: 14 DE FEVEREIRO DE 2017. 

DATA DE ENCERRAMENTO: 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de sistema integrado de Gestão de Saúde, 

envolvendo os módulos de Recepção (Atendimento nas UBS), Farmácia (controle de Entradas, Estoques 

e Saídas), Agendamento de Consultas (com prestadores integrados via internet), Vacinas, Laboratório, 

TFD (Transporte Fora de Domicílio), Frotas de Ambulâncias e Faturamento SUS (geração dos arquivos 

do faturamento BPA). O serviço deve incluir ainda, treinamento aos usuários e garantia de customização 

e evolução tecnológica. Os serviços deverão ser prestados pelo prazo de 12 (doze) meses, na forma 

descritiva e requisitos constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do processo supra. 

 

 

 

------------------------ (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob nº ------------, estabelecida 

à ------------------------ (rua, número, bairro, CEP, cidade, Estado), através de seu representante legal, 

DECLARA, junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP, sob as penalidades da lei, que 

se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens 

legalmente instituídos por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º 

da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Por ser verdade, assina a presente declaração, para que surta os efeitos legais. 

 

Local / Data. 

 

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

Nome 

CPF 

RG 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

 

TERMO DE CONTRATO Nº ---/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CATIGUÁ E A EMPRESA ------------------------------------, TENDO COMO 

OBJETO A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE. 

 

 

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CATIGUÁ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob nº 

45.124.344/0001-40, com sede na Avenida José Zancaner, nº 312, Centro - CEP 15.870-000, na cidade de 

Catiguá, Estado de São Paulo, neste ato representada por sua representante, Prefeita Municipal, Sra. 

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO, portadora do CPF nº 070.456.668/02 e da Carteira de 

Identidade RG nº 14.721.515-SSP/SP, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro 

lado, a Empresa ------------ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº ------------, e Inscrição Municipal 

na cidade de ------------ (nome da cidade) sob nº ------------ (numero da inscrição municipal), com sede à --

---------- (endereço completo), CEP ------------, na cidade de ------------ (cidade e estado), neste ato 

representada pelo ------------ (função do responsável), Sr(a). ------------ (nome), portador(a) do CPF nº -----

------- e da Carteira de Identidade RG nº ------------, de ora em diante denominada CONTRATADA, tem 

entre si justo e contratado, com inteira sujeição à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e firmado 

com respaldo no Processo de Licitação n° ---/2017 – Convite de Preços n° ---/2017, e por toda a 

legislação aplicável à espécie, subordinando-se, ainda, às cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente Contrato, a locação de sistema integrado de Gestão de Saúde, 

envolvendo os módulos de RECEPÇÃO (Atendimento nas UBS), FARMÁCIA (controle de Entradas, 

Estoques e Saídas), AGENDAMENTO DE CONSULTAS (com prestadores integrados via internet), 

VACINAS, LABORATÓRIO, TFD (Transporte Fora de Domicílio), FROTAS DE AMBULÂNCIAS e 

FATURAMENTO SUS (geração dos arquivos do faturamento BPA). O serviço deve incluir ainda, 

treinamento aos usuários e garantia de customização e evolução tecnológica, na forma descritiva e 

requisitos constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte do Edital, e que também integra o Presente 

Instrumento.  

1.1.1. Vincula-se para todos os efeitos, o Edital de Licitação mencionado no preâmbulo, a 

proposta vencedora apresentada pela CONTRATADA e os demais atos decorrentes do Processo de 

Licitação nº ---/2017 – Convite de Preços nº ---/2017, devidamente homologado. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na sede de CONTRATANTE, 

mediante a instalação e manutenção dos sistemas em equipamentos fornecidos pela CONTRATANTE, 

disponíveis para uso diário e ininterrupto, incluindo suporte técnico sobre o funcionamento dos mesmos. 

2.1.1. Os sistemas deverão ser mantidos atualizados, objetivando atender às necessidades da 

CONTRATANTE, e em conformidade com a legislação nacional pertinente e aplicável em cada área. 

2.1.2. A execução dos serviços na sede da CONTRATANTE não obrigará aos profissionais 

designados pela CONTRATADA, a obrigatoriedade de cumprimento de horários diários, não havendo, 

por decorrência da prestação de serviços, subordinação e/ou a caracterização de vínculo empregatício. 



 

 

2.2. O atendimento de consultas feitas pela CONTRATANTE e respostas por parte da 

CONTRATADA poderão ser feitas através de correio, telefone, fax ou meio eletrônico, sendo que, nesta 

última hipótese deverá ocorrer o aviso por telefone do envio das informações, de ambas as partes. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA 

 

3.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, prevendo o seu término em --/--/----. 

3.1.1. Por interesse e critério da Contratante, o contrato poderá ser prorrogado, mediante 

manifestação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência e consentimento de ambas as partes, 

devendo ser mantidas as mesmas condições pactuadas, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 

8666/93 e suas atualizações. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS SERVIÇOS 

 

4.1. O preço global estipulado entre as partes, para a prestação dos serviços por parte da 

CONTRATADA, conforme dispõe a Cláusula Primeira – Do Objeto, a ser pago pela CONTRATANTE é 

de R$ ------------ (valor por extenso) e serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ ----------

- (valor por extenso). 

 

4.2. As despesas decorrentes do presente ajuste serão atendidas com os recursos orçamentários 

consignados no orçamento do Poder Legislativo, vigente para o exercício de 2017, sob a programação e 

classificação orçamentária: 02.13 Fundo Municipal de Saúde – 10.301.0019.2048 Manutenção da 

Atenção Básica à Saúde – 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte de Recurso 01 

- Tesouro; Ficha: 359. 

4.2.1. Do valor pactuado poderão ser efetuados os descontos legais previstos em lei, por parte da 

CONTRATANTE.  

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO E DO ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

5.1. A fiscalização da execução dos serviços da CONTRATADA será exercida pela 

CONTRATANTE, através de servidor, o qual poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou 

irregularidades que forem verificadas, e que, se não forem sanadas no prazo de 02 (dois) dias, serão 

objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas neste 

contrato. 

5.2. As solicitações, reclamações, exigências e ocorrências relacionadas com a execução do 

objeto deste contrato, que poderão ser feitas por telefone, fax ou correio eletrônico, serão registradas pela 

CONTRATANTE, constituindo tais registros, documentos legais. 

 

5.3. Os serviços serão considerados executados por servidores indicados pela 

CONTRATANTE, responsáveis por cada área onde serão realizados os serviços, que autorizarão a 

emissão da Nota Fiscal ou Fatura de Serviços, em cada mês, atestando a execução no próprio documento 

fiscal. 

 



 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será realizado em parcelas mensais pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias, após vencido cada período de 30 (trinta) dias de serviços 

prestados, após a entrega da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por parte da CONTRATADA, e 

regular liquidação da despesa. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES 

 

7.1. O preço contratado conforme a Cláusula Quarta será fixo durante a execução contratual, 

inclusive no caso de prorrogação. 

  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

8.1. São obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1. Conduzir os serviços de acordo com o descrito na Cláusula Primeira e das especificações 

constantes do Anexo I do presente Contrato e ao processo ao qual vincula este termo, e dentro dos prazos 

programados, determinados ou solicitados pela CONTRATANTE; 

8.1.2. Prover os serviços ora contratados, com pessoal habilitado, adequado e capacitado, para 

desenvolver os trabalhos contratados. 

8.1.3. Atender às convocações e às solicitações nos prazos indicados e responsabilizar-se 

tecnicamente pelos serviços a serem executados. 

8.1.4. Manter, durante toda a duração deste contrato e seus aditivos, se for o caso, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para 

participação na Licitação. 

 

8.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

8.2.1. Oferecer condições materiais e instalações adequadas ao profissional indicado pela 

CONTRATADA para a execução dos serviços; 

8.2.2. Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, 

necessários ao desempenho dos serviços contratados. 

8.2.3. Exercer a fiscalização do Contrato. 

8.2.4. Atestar a execução dos serviços. 

8.2.5. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na Cláusula Sexta. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. Sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do presente instrumento pela 

CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA total ou parcialmente inadimplente, as 

seguintes sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações: 

9.1.1. advertência; 

9.1.2. Multa administrativa, graduável, conforme a gravidade da falta, até o limite de 10% (dez 

por cento) do valor total do contrato; 

9.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de para contratar com a 

Administração, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos;  



 

 

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida à reabilitação, na forma da 

lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1. A rescisão contratual poderá ser: 

10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados a 

seguir: 

10.1.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

10.1.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

10.1.1.3. a lentidão constante no cumprimento dos serviços, levando a CONTRATANTE a 

comprovar a falta de interesse da CONTRATADA; 

10.1.1.4. o atraso injustificado no início dos serviços; 

10.1.1.5. a sub-contratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no instrumento 

convocatório e no contrato. 

10.1.1.6. o desatendimento das determinações regulares do responsável para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim, como a de seus superiores; 

10.1.1.7. o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

10.1.1.8. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

10.1.1.9. a dissolução da sociedade; 

10.1.1.10. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

prejudique a execução do contrato; 

10.1.1.11. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e exaradas no processo 

administrativo a que se refere o contrato. 

10.1.1.12. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência da 

CONTRATANTE. 

10.1.3. A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e 

prazos acarreta as seguintes consequências: 

10.1.3.1. Aplicação das penalidades, multas e indenizações cabíveis à espécie, por parte da 

CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

11.1. Obrigam-se as partes, por si e por seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e 

condições do presente Contrato e elegem o Foro da Comarca de Tabapuã-SP, para dirimir qualquer 

procedimento relacionado com o cumprimento do mesmo, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a vigência do contrato as condições de 

qualificação e habilitação jurídica e fiscal exigidas pela legislação em vigor. 

 

12.2. Fazem parte integrante do presente Contrato as normas contidas na Lei Federal nº 

8.666/93 com suas posteriores alterações. 

 

12.3. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual forma e teor, na presença das testemunhas, infra-assinadas. 

 

Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, -- de ------ de 2017. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 

CONTRATANTE 

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO – Prefeita Municipal 

 

 

 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

CONTRATADA 

--------------- (nome) – (condição) 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

1ª _______________________________________ 

Nome: 

CPF nº - RG nº 

 

 

2ª _______________________________________ 

Nome: 

CPF nº - RG nº 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE CONTRATO Nº ---/2017 (MINUTA) 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. Discrição Sintética: Prestação de Serviços especializada na área de informática visando o 

desenvolvimento, implantação, treinamento, customização e manutenção de sistema aplicativo para 

controles de: 

1) Recepção em Unidades Básicas de Saúde, controle de farmácias, vacina, TFD – Transporte 

Fora Domicílio, agendamento de consultas e laboratório com geração do faturamento SUS e integração a 

sistemas do Ministério da Saúde, integrado ao aplicativo de agendamento de consultas Online. 

2)  Agendamento de consultas Online com prestadores credenciados SUS, que integram o 

colegiado a DRS XV bem como movimentação interna via Central de Regulação e unidades básicas de 

atendimento da rede pública municipal integrado ao aplicativo de atendimento, recepção e farmácia. 

 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS SISTEMAS APLICATIVOS: 

 

Serão aceitos aplicativos desenvolvidos para a interface Windows com ou sem integração a 

Web e Mobile, preferencialmente em .NET 4, Visual Basic ou Delphi. Seguindo as especificações básicas 

de infraestrutura os aplicativos deverão apresentar compatibilidade total com o Windows XP, Windows 7 

e Windows 8, além das versões Server 2003/2008/2012 em ambientes 32 ou 64 bits. 

A interface de usuário deverá ser amigável e reproduzir, com fidelidade, o escopo de cada 

sistema em menus, telas, navegação e conjunto harmônico aos padrões modernos de desenvolvimento de 

sistemas aplicativos, disponibilizando todos os canais necessários para a entrada de dados, processamento 

das informações, persistência dos dados, geração das saídas em relatórios, gráficos e exportação além da 

condição de integração com sistemas de terceiros na troca de dados eletrônicos por todos os protocolos 

possíveis (texto, XML, SOAP ou provider de banco de dados nativo). Embora subjetivo esse quesito será 

objeto de avaliação durante todo o prazo de validade do contrato e a empresa deverá garantir a 

customização, sem custos adicionais, de telas e facilitadores de acesso e navegação mediante solicitação 

do usuário final aprovada pelo departamento de TI da Secretaria da Saúde. A empresa não poderá se 

negar a customizar, como parte integrante do serviço contratado, um facilitador que não envolva alteração 

estrutural ou conceitual do sistema.  

Os aplicativos deverão ser executados, sem restrições técnicas, tanto no ambiente 

cliente/servidor como no TS ou RemoteApp do Windows Server, oferecendo assim várias opções de 

interface. Em caso de TS ou RemoteApp do Windows Server, a empresa será responsável pela 

configuração de todos os recursos necessários para o pleno funcionamento, tanto em hardware quanto em 

software. Nesses casos os módulos na interface Web, acessórios aos aplicativos gerenciais, deverão 

obedecer aos quesitos técnicos de compatibilidade com o IIS e banco de dados SQL Server. Esses 

módulos, quando requisitados pelos departamentos e homologados pela área de TI, poderão disponibilizar 

serviços de nuvem para fins de consulta, gestão ou integração com serviços de atendimento ao público.  

Todos os sistemas deverão estar preparados para implantação de módulos web ou mobile quando 

solicitados pelo Setor Requisitante, que definirá as suas necessidades, para a publicação de informações, 

documentos e relatórios no site oficial da Prefeitura/Secretaria da Saúde, bem como para a 

disponibilização de serviços à população, sem custos adicionais para a Contratante.  

Os relatórios inseridos nos programas deverão oferecer recursos de impressão e exportação em 

vários formatos, especialmente PDF e XLS, ordenação, filtragem e personalizações. Deverão ser 

compatíveis com recursos de impressão instalados na Secretaria da Saúde e a empresa deverá, sem custos 

adicionais, garantir a customização de layouts sob demanda integrando-os à ferramenta em menus de 

opção. Gráficos estatísticos, exibições OLAP, tabelas PIVOT, impressão de códigos de barras, imagens e 

outros recursos exigidos por cada ferramenta integrarão as funcionalidades dos módulos de 

exibição/impressão de resultados com opção de pré-visualização. 



 

 

Possibilitar a inclusão nos relatórios em que se faça necessário, de campo destinado à assinatura 

do responsável pela exatidão das informações, de forma parametrizada; 

De acordo com cada segmento a ferramenta deverá dispor de opções para geração de remessas e 

tratamento de retornos na troca de dados com AUDESP, BPA SUS, outros sistemas do Ministério da 

Saúde e integração com softwares de terceiros. Quando necessário a empresa deverá providenciar a 

adequação dos layouts e/ou desenvolvimento de novos protocolos de troca de informações com outros 

sistemas e serviços sem custos adicionais. A troca de informações por arquivo envolve o domínio técnico 

sobre os diversos formatos (arquivos textos, formatados, XML, planilhas Excel, banco de dados Access, 

entre outros formatos exigidos pelo sistema integrador). 

Quando necessária a produção de arquivos externos à ferramenta (documentos, planilhas, 

imagens, apresentações de mídia e e-mails) o mesmo deverá ser feito através da integração com recursos 

do pacote Office (todas as versões, a partir da 2003) da Microsoft. Por exemplo, editais de licitação, 

contratos, edição de leis, laudos de exames, processos, ofícios, fotos, imagens, receitas de medicamentos, 

portarias, planilhas de avaliação dinâmica e qualquer outro documento que não represente um registro de 

tabela persistido no banco de dados. O departamento de TI da Secretaria da Saúde disponibilizará os 

recursos adequados para hospedagem dos documentos criados em pastas compartilhadas do servidor. 

Caberá ao sistema aplicativo gerenciar e documentar os links para criação, edição ou exclusão desses 

documentos agregados que irá compor a base de produção de dados da ferramenta junto com o SGDB ou 

sua persistência dentro do próprio banco, ressalvada a garantia do desempenho.  

A empresa não poderá limitar a quantidade de estações cliente que acessarão os aplicativos. 

Também não poderá limitar a instalação do programa de computador (software) e banco de dados em 

outros setores da Prefeitura, que necessitem trabalhar com controles independentes dos demais setores.  

A empresa deverá garantir a evolução tecnológica das ferramentas durante todo o período do 

contrato sem custo adicional. Essa evolução deverá acompanhar o plano de ação da área de TI da 

Prefeitura, que delimitará as regras, a forma, os protocolos modelos e os prazos. A matriz tecnológica já 

foi definida no início deste escopo e a empresa ratificará os termos no contrato de prestação de serviços 

ao qual o presente é parte integrante. 

A empresa deverá ainda declarar que seus aplicativos são desenvolvidos a partir de recursos 

licenciados pelos fabricantes, desde a interface, relatórios, banco de dados e componentes de terceiros. O 

município não pactuará com ações que fujam ao princípio da legalidade, da originalidade e do respeito ao 

direito intelectual dos fabricantes e a qualquer momento poderá solicitar da empresa que apresente seus 

contratos de licenciamento com fabricantes, sem prejuízo das demais normas fiscais estabelecidas na Lei 

de Licitações, Código Penal e no Código Civil Brasileiro. 

 

ESPECIFICAÇÕES DO SUPORTE TÉCNICO: 

 

A empresa contratada deverá disponibilizar vários canais de contato para suporte técnico, dentre 

os quais como exigência mínima os seguintes: Visita Técnica, Telefone, Email, HelpDesk para registro de 

ocorrências e Chat Online. 

Na Visita Técnica a empresa deverá garantir, no mínimo, 4 (quatro) visitas mensais por 

programa de computador (software) como parte dos serviços prestados (incluídas no valor do 

contrato/proposta). Caso não seja solucionado a situação dentro das 4 (quatro) visitas a CONTRATADA 

deverá, se necessário, enviar técnicos no local sem custos adicionais. 

O suporte técnico pelos demais canais (telefone, email, HelpDesk e Chat OnLine) deverá ser 

gratuito e em quantidade ilimitada.   

Os atendimentos através de HelpDesk e Chat OnLine deverão ser disponibilizados em 

plataforma Web ou aplicativo, de fácil interação com documentação (log) das interações, indicando o 

início do atendimento, tempo de resposta, usuário que gerou o chamado técnico e identificação do 

atendente na empresa. Quando solicitado pela área de TI a empresa deverá fornecer os registros de 

interação do setor requisitante para fins de auditoria ou disponibilizar interface na ferramenta para esse 



 

 

fim. Não serão aceitos Messenger, Skype ou outros canais públicos de contato para esse tipo de 

atendimento. 

A implantação dos sistemas será de forma assistida, isto é, deverá ser acompanhada pela 

Divisão de Tecnologia da Informação da Secretaria e realizada pela equipe técnica da empresa contratada. 

Todo suporte técnico, conforme descrito acima, deve ter um prazo máximo para seu 

atendimento de 12 (doze) horas. 

O Treinamento/capacitação para os usuários deverá conter o mínimo de 10 horas por programa 

de computador (software), desde que sejam atendidas todos os objetivos e planos inerentes ao 

treinamento, sem custo adicional à Prefeitura. 

Ao término do contrato, a empresa assume o compromisso de disponibilizar todos os dados 

contidos nos bancos de dados, exportados em arquivos formato padrão para fácil importação, com os 

respectivos layouts e identificação de todas as informações. 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS MÓDULOS APLICATIVOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE 

 

MÓDULO AGENDAMENTO 

Permitir agendar, cancelar e remanejar exames e consultas médicas e odontológicas; 

Possuir rotinas para incluir e controlar pacientes em lista de espera; 

Permitir estabelecer horários com períodos de validade específicos; 

Permitir o agendamento tanto por período como por intervalo de horário; 

Possuir consultas, relatórios e gráficos que permita acompanhamento e gerenciamento do agendamento; 

Possibilitar a emissão de mala direta; 

Possibilitar e emissão de comprovante de consultas e exames agendados, permitindo que o próprio 

usuário possa configurar os dados integrantes e a disposição do documento. 

MÓDULO AMBULATORIAL 

Permitir a digitação da produção ambulatorial através de fichas de atendimento; 

Efetuar a consistência dos dados informados nas fichas de atendimento, principalmente em relação aos 

procedimentos, verificando sua validade em relação a especialidade, hierarquia da unidade que o 

realizou, tipo e grupo de procedimento, tipo de prestador e faixa etária; 

Registrar o encaminhamento de pacientes para outras unidades e/ou profissionais e/ou especialidades; 

Possibilitar a consulta das fichas de atendimento, requisições de SADT e exames realizados através de 

argumentos de pesquisa. Ex: período, unidade, profissional, especialidade, paciente etc; 

Possuir rotina que permita a geração e digitação do BPA; 

Possibilitar a impressão e a exportação em meio magnético do BPA. No caso de exportação do BPA 

permitir também a impressão do relatório de controle de remessa; 

Emitir Boletim Mensal de Doses Aplicadas de Vacinas e permitir a exportação dos dados deste boletim 

para o programa API do SUS; 

Permitir o cadastramento dos exames realizados; 

Emitir mapa geral de diagnósticos, possibilitando ao usuário critérios de seleção dos registros. Critérios: 

Unidades, CID (Capítulo/Grupo/Categoria/ Subcategoria), período de atendimento, tipo de notificação 

(obrigatória, temporária, etc); 

Permitir a classificação do relatório por ordem de incidência, bem como o agrupamento das informações 

por faixa etária e CID (Capítulo/Grupo/Categoria/Subcategoria); 

Emitir relatórios de encaminhamentos efetuados possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 

período de atendimento; 

Emitir relatórios de exames solicitados e realizados permitindo ao usuário a seleção dos registros por 

período de atendimento; 

Emitir relatórios de procedimentos realizados possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 

período de atendimento; 



 

 

Emitir relatório de atendimentos por abrangência, possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 

município, bairro, logradouro, unidade e período de atendimento; 

Emitir relatório de produção pessoal possibilitando ao usuário a seleção dos registros por unidade, 

profissional e período de atendimento; 

Emitir relatório de estimativa de repasse com base na produção ambulatorial apurada dentro de uma 

competência; 

Possibilitar a emissão de fichas de atendimento em branco para uso nas unidades de saúde; 

Permitir a visualização e impressão de gráfico da produção ambulatorial, possibilitando ao usuário que 

escolha o tipo de gráfico. 

Emitir relatórios de encaminhamentos efetuados possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 

período de atendimento; 

Emitir relatórios de exames solicitados e realizados permitindo ao usuário a seleção dos registros por 

período de atendimento; 

Emitir relatórios de procedimentos realizados possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 

período de atendimento; 

Emitir relatório de atendimentos por abrangência, possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 

município, bairro, logradouro, unidade e período de atendimento; 

Emitir relatório de produção pessoal possibilitando ao usuário a seleção dos registros por unidade, 

profissional e período de atendimento; 

Emitir relatório de estimativa de repasse com base na produção ambulatorial apurada dentro de uma 

competência; 

Possibilitar a emissão de fichas de atendimento em branco para uso nas unidades de saúde; 

Permitir a visualização e impressão de gráfico da produção ambulatorial, possibilitando ao usuário que 

escolha o tipo de gráfico; 

CARTÃO SUS 

Permitir o cadastramento do modelo de atenção e das especialidades relacionadas; 

Permitir o cadastramento dos segmentos territoriais definidos para o cadastramento familiar; 

Permitir o cadastramento das áreas/equipes e seus membros; 

Permitir o cadastramento de lotes de digitação; 

Permitir o cadastramento de domicílios e usuários do SUS; 

Possibilidade de exportar os dados para o programa de crítica do SUS; 

Possibilidade de importar os dados do programa CADSUS fornecido pelo SUS; 

Emitir relatório de produção dos cadastrados; 

Emitir relatório das famílias e seus membros. 

EXAME LABORATORIAL 

Possibilitar que o usuário faça a parametrização dos exames, informando os dados necessários de cada 

exame, os tipos de dados (alfabético/numérico), valores mínimos e máximos e fórmulas de cálculo, tipos 

e quantidades de amostras, abreviaturas, prazos normais e de urgência para entrega; 

Permitir o controle e a emissão de Requisições de SADT (Serviços de Apoio, Diagnóstico e Terapia); 

Controlar os exames realizados; 

Controlar as entregas dos exames; 

Controlar a entrega das amostras dos exames; 

Calcular o prazo de entrega do exame, com base na data de entrega das amostras, no horário de 

atendimento da unidade e nos prazos pré-estabelecidos; 

Emitir etiquetas para identificação das amostras; 

Emitir mapa de trabalho para exames; 

Emitir comprovante para retirada de exames; 

Permitir a digitação e emissão dos resultados dos exames; 



 

 

Permitir a consulta da situação das amostras dos exames; 

Permitir a consulta da situação das entregas dos exames; 

Emitir relatórios de exames requisitados, exames realizados, exames pendentes, previsão de entrega de 

resultado e situação da amostra do exame. 

FARMÁCIA 

Permitir o controle do estoque de medicamentos na(s) farmácia(s) da unidade, mantendo inclusive o 

controle sobre o prazo de vencimento; 

Permitir o controle dos medicamentos segundo seu princípio ativo; 

Registrar a entrega de medicamentos de uso controlado pelo SUS; 

Permitir controlar a entrega de medicamentos receitados; 

Permitir a emissão da requisição de medicamentos; 

Vincular a entrega de medicamentos ao prontuário do paciente de modo a permitir a consulta aos 

medicamentos administrados; 

Permitir o controle da localização física dos medicamentos; 

Permitir controlar, além dos medicamentos, materiais de uso interno da unidade; 

Controlar ponto de reposição com base no ponto de reposição de cada item; 

Possibilitar a utilização e o gerenciamento de vários almoxarifados dentro de uma mesma unidade; 

Permitir classificar os produtos em famílias, grupos e subgrupos. 

VACINA 

Possuir calendário de vacinação parametrizável que servirá de base para o controle de doses aplicadas 

aos pacientes nos atendimentos de rotina; 

Permitir o cadastro de campanhas de vacinação, realizadas no município; 

Permitir o cadastramento dos postos de vacinação; 

Possuir processo de apuração de campanha de vacinação que permita a emissão de relatórios com o 

resultado da campanha de vacinação; 

Permitir informar as vacinas aplicadas anteriormente. 

Possuir processo de acompanhamento da vacinação de rotina que gere informações no histórico do 

paciente e para o Programa Nacional de Imunização – API; 

Permitir o agendamento de vacinas e o controle de faltosos; 

Possuir processo de acompanhamento de eventos pós-vacina. 

CENTRAL DE REGULAÇÃO 

Permitir o controle e a emissão de Requisições de SADT (Serviços de Apoio, Diagnóstico e Terapia); 

Controlar os exames realizados; 

Controlar as entregas dos exames; 

Controlar a entrega das amostras dos exames; 

Calcular o prazo de entrega do exame, com base na data de entrega das amostras, no horário de 

atendimento da unidade e nos prazos pré-estabelecidos; 

Permitir a consulta da situação das amostras dos exames; 

Permitir a consulta da situação das entregas dos exames; 

Emitir relatórios de exames requisitados, exames realizados, exames pendentes, previsão de entrega de 

resultado e situação da amostra do exame. 

Permitir agendar, cancelar e remanejar exames e consultas médicas 

Possuir rotinas para incluir e controlar pacientes em lista de espera; 

Permitir o agendamento tanto por período como por intervalo de horário; 

Possuir consultas, relatórios e gráficos que permita acompanhamento e gerenciamento do agendamento; 

Possibilitar e emissão de comprovante de consultas e exames agendados, permitindo que o próprio 

usuário possa configurar os dados integrantes e a disposição do documento. 



 

 

MÉDICO 

Permitir a visualização dos pacientes atendidos e não atendidos; 

Possibilitar a emissão ou visualização de prontuário de paciente; 

Permitir a emissão de atestados médicos; 

Permitir a emissão de receita médica, com a possibilidade de consulta ao estoque de medicamentos e ao 

histórico de entregas feitas ao paciente; 

Possibilitar o agendamento de consulta médica; 

Possibilitar a emissão de requisição de SADT; 

Permitir anotações referentes a consulta na ficha de atendimento do paciente, bem como a consultar e 

informar a CID. 

- CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Possuir total integração entre seus módulos permitindo total compartilhamento das tabelas, evitando 

assim a duplicidade e a inconsistência das informações; 

Permitir a importação de tabelas (procedimentos, grupos, etc.) diretamente a partir das tabelas do SUS; 

Permitir a importação da tabelas de bairros e logradouros dos correios; 

Permitir a adoção do prontuário único do paciente; 

Permitir agrupar os procedimentos em classes, definidas pelo próprio usuário, de modo a possibilitar a 

emissão de relatórios segundo essas classes; 

Permitir ao usuário formatar as fichas de atendimento (FAM, FAO, RSADT) e exames de modo que ele 

possa selecionar os campos e a sua disposição dentro do documento, bem como o tipo da fonte e inserção 

de figuras e tabelas; 

Possibilitar a pesquisa de pacientes doadores de sangue; 

Possibilitar a identificação dos pacientes em óbito, bem como a causa principal e o local do óbito; 

Possibilitar a emissão de cartão de identificação para os pacientes e permitindo que o próprio usuário 

possa configurar os dados integrantes e a disposição desses dentro do documento. 

HIPERDIA 

Possibilitar cadastrar e acompanhar os atendimentos realizados em pacientes cadastrados no programa 

HIPERDIA  

Possibilitar identificar medicamentos utilizados por pacientes cadastrados no programa HIPERDIA 

Possibilitar exportar os cadastros de pacientes e seus atendimentos realizados no período para o 

programa HIPERDIA do SIA/SUS 

Possibilitar emissão de cartão de identificação de pacientes 

CENTRAL DE ATENDIMENTO 

Possibilitar agilidade na busca de cadastros  

Possibilitar cadastros provisórios aos pacientes que não possuam 

Registrar e executar uma ordem sequencial de atendimentos a serem realizados ao paciente 

MÓDULO DE AGENDAMENTO ONLINE DE CONSULTAS, EXAMES E SADT 

Permitir o controle do agendamento de consultas e exames de alta e média complexidade com 

prestadores credenciados no SUS e em especial ARE de Catanduva, Hospital Emílio Carlos, ICA de São 

José do Rio Preto e Hospital de Base de São José do Rio Preto. 

Permitir o controle dos pedidos de encaminhamento para diversas modalidades de consulta (primeira 

consulta, retorno, consulta pós internação, pós emergência, acompanhamento médico, etc.). 

Permitir a emissão de Protocolos de agendamento de consultas com opção de gestão do atendimento via 

formulário FA (Ficha de Atendimento). 

Permitir a gestão da Fila de Espera em especialidades médicas entre as unidades pactuantes com a 

Central de Regulação do município, bem como transferir os pedidos que entram pelo canal de 

agendamento com a Central a outros prestadores da rede autorizada SUS. 

Gerar relatórios diversos de gestão para análise de fluxo, demanda existente e consulta ao histórico de 



 

 

cada paciente (relação de pedidos com status). 

Controlar os pedidos com identificação dos usuários e documentar interações entre os operadores do 

sistema para cada solicitação cadastrada no aplicativo. 

Permitir a ampliação das funcionalidades do sistema aplicativo sem custos adicionais, desde que não 

envolvam alterações estruturais do seu objeto. 

 

2. Os sistemas aplicativos solicitados que necessitarem de ajustes para customização ou adequação, a 

pedido da Prefeitura, deverão ser providenciados no decorrer do contrato, sem qualquer custo adicional, 

limitado aos quesitos técnicos característicos do objeto. 

 

3. As atualizações de Softwares se darão nas seguintes modalidades:  

 

3.1.1.- Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do Software, podendo a critério da 

empresa, limitar-se à substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida;  

 

3.1.2.- Adaptativa, visando adaptações legais para adequar o Software a alterações da Legislação, desde 

que não impliquem em desenvolvimento de novos relatórios/telas, novas funções ou rotinas ou ainda, 

alterações na estrutura de arquivos do Software; 

 

3.1.3.- Evolutiva, que visa garantir a atualização do Software, mediante aperfeiçoamento das funções 

existentes ou adequação às novas tecnologias, obedecendo aos critérios da metodologia de 

desenvolvimento.  

 

3.1.4.- Entende-se por atendimento técnico os serviços prestados através de meios de comunicação ou 

assessorias técnicas, para identificação de problemas ligados diretamente ao uso do Software. 

 

Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, -- de ------------- de 2017. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 

CONTRATANTE 

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO - Prefeita Municipal 

 

 

 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

CONTRATADA 

------------ (nome) - (condição) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Termo de Contrato nº ---/2017; Respaldo Legal: Processo de Licitação nº ---/2017 – Convite de Preços nº 

---/2017; Contratante: Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, CNPJ nº 45.124.344/0001-40; Contratada: ---

--------------------- (nome da empresa), CNPJ nº ------------ (número do CNPJ); Objeto: Locação de sistema 

integrado de Gestão de Saúde, envolvendo os módulos de Recepção (Atendimento nas UBS), Farmácia 

(controle de Entradas, Estoques e Saídas), Agendamento de Consultas (com prestadores integrados via 

internet), Vacinas, Laboratório, TFD (Transporte Fora de Domicílio), Frotas de Ambulâncias e 

Faturamento SUS (geração dos arquivos do faturamento BPA). O serviço deve incluir ainda, treinamento 

aos usuários e garantia de customização e evolução tecnológica, na forma descritiva e requisitos 

constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do processo supra; Vigência: 12 (doze) 

meses, tendo seu término previsto para --/--/2017; Valor total R$ ------------; Classificação dos recursos 

orçamentários: 02.13 Fundo Municipal de Saúde – 10.301.0019.2048 Manutenção da Atenção Básica à 

Saúde – 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte de Recurso 01 - Tesouro; Ficha: 

359; Data da assinatura: --/--/2017. VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO - Prefeita Municipal. 

PUBLIQUE-SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VII – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

  

CONTRATANTE:___________________________________________________________________ 

 

CONTRATADA:____________________________________________________________________ 

 

CONTRATO N° (DE ORIGEM):______________________________________________________ 

 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de sistema integrado de Gestão de Saúde, 

envolvendo os módulos de Recepção (Atendimento nas UBS), Farmácia (controle de Entradas, Estoques 

e Saídas), Agendamento de Consultas (com prestadores integrados via internet), Vacinas, Laboratório, 

TFD (Transporte Fora de Domicílio), Frotas de Ambulâncias e Faturamento SUS (geração dos arquivos 

do faturamento BPA). O serviço deve incluir ainda, treinamento aos usuários e garantia de customização 

e evolução tecnológica. Os serviços deverão ser prestados pelo prazo de 12 (doze) meses, na forma 

descritiva e requisitos constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante deste instrumento. 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do 

seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, 

damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas 

legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 

da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos 

interessados. 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________________________ 

 

 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: _____________________________________________________________________ 

E-mail institucional: __________________________________________________________________ 

E-mail pessoal: _____________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________________________ 

 

 

CONTRATADA 

Nome e cargo: _____________________________________________________________________ 

E-mail institucional: __________________________________________________________________ 

E-mail pessoal: _____________________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________________________ 


