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PPRROOCCEESSSSOO  LLIICCIITTAATTÓÓRR

DATA DA REALIZAÇÃO: 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
121/2013, na modalidade Pregão Presencial Nº 090/2013
tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para concessão de licença de uso 
de software com prestação de serviços
para a área de Gestão de Saúde Pública do Município de Pirapora.
Federal 10.520/2002,  Decreto Municipal Nº 035/2005
legislação correlata e ainda de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento 
convocatório e  anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de 
habilitação serão recebidos em sessão 
Reuniões da comissão de licitação à rua Antonio Nascimento n.º 274, Centro, neste Município 
de Pirapora - MG, oportunidade em que serão examinados. O pregão será realizado pelo 
Pregoeiro, ANTÔNIO CARLO
POLIANA ALVES ARAUJO MARTINS, ANA CAROLINA ROSA DE JESUS 
BARBOSA, RUTE FERREIRA DA SILVA BATISTA e MARINEIDE JOSÉ RAMOS, 
designado através da Portaria nº 591/2013 de 26 de novembro de 2013.

1 – OBJETO 

1.1. Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para concessão de 
licença de uso de software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e 
customização para a área de Gestão de Saúde Pública do Município de 
abaixo e descrição no Termo de Referência contido no Anexo I:

Objeto: 

• Item 01 - Implantação;
• Item 02 – Licença de Uso;
• Item 03 – Customizações.

Software: 

• Controle de Acesso, Cadastros Básicos, Relatórios e Operações;
• Cadastro do Usuário; 
• Unidades Básicas e Policlínicas;
• Programa Saúde da Família;
• Informações Geográficas;
• Faturamento e Estatística;
• Farmácia e Almoxarifado de Produtos e Medicamentos;
• Laboratório Municipal;
• Unidade de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ - 23.539.463.0001/21 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora 
Fone: (38) 3749-6100 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

 
EEDDIITTAALL  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO    

RRIIOO  NNºº  112211/2013 <><><><> PREGÃO PRESENCIAL Nº  090/2013
 

DATA DA REALIZAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2014   HORÁRIO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA realizará procedimento de licitação 
Pregão Presencial Nº 090/2013, do tipo menor preço 

Contratação de empresa especializada para concessão de licença de uso 
de software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e customização 
para a área de Gestão de Saúde Pública do Município de Pirapora.

Decreto Municipal Nº 035/2005, e subsidiariamente a Lei 8.666/93, e 
legislação correlata e ainda de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento 
convocatório e  anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de 
habilitação serão recebidos em sessão pública do dia 03/01/2014  as 09:00 horas
Reuniões da comissão de licitação à rua Antonio Nascimento n.º 274, Centro, neste Município 

MG, oportunidade em que serão examinados. O pregão será realizado pelo 
ANTÔNIO CARLOS SOARES DOS SANTOS e Equipe de apoio

POLIANA ALVES ARAUJO MARTINS, ANA CAROLINA ROSA DE JESUS 
BARBOSA, RUTE FERREIRA DA SILVA BATISTA e MARINEIDE JOSÉ RAMOS, 
designado através da Portaria nº 591/2013 de 26 de novembro de 2013. 

onstitui objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para concessão de 
licença de uso de software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e 
customização para a área de Gestão de Saúde Pública do Município de 
abaixo e descrição no Termo de Referência contido no Anexo I: 

Implantação; 
Licença de Uso; 
Customizações. 

Controle de Acesso, Cadastros Básicos, Relatórios e Operações; 

Básicas e Policlínicas; 
Programa Saúde da Família; 
Informações Geográficas; 
Faturamento e Estatística; 
Farmácia e Almoxarifado de Produtos e Medicamentos; 
Laboratório Municipal; 
Unidade de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria; 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº  090/2013 

ORÁRIO - 09:00 HORAS  

realizará procedimento de licitação Nº 
, do tipo menor preço GLOBAL 

Contratação de empresa especializada para concessão de licença de uso 
de manutenção, suporte técnico e customização 

para a área de Gestão de Saúde Pública do Município de Pirapora. Nos termos da Lei 
, e subsidiariamente a Lei 8.666/93, e 

legislação correlata e ainda de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento 
convocatório e  anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de 

:00 horas,  na sala de 
Reuniões da comissão de licitação à rua Antonio Nascimento n.º 274, Centro, neste Município 

MG, oportunidade em que serão examinados. O pregão será realizado pelo 
e Equipe de apoio formada por 

POLIANA ALVES ARAUJO MARTINS, ANA CAROLINA ROSA DE JESUS 
BARBOSA, RUTE FERREIRA DA SILVA BATISTA e MARINEIDE JOSÉ RAMOS,  

onstitui objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para concessão de 
licença de uso de software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e 
customização para a área de Gestão de Saúde Pública do Município de Pirapora conforme 
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1.2 – A Visita Técnica será realizada no
18:00 horas,  na Secretaria Municipal de Saúde, Rua Otávio Carneiro nº 1
santo Antônio,  para apresentação da funcionalidade dos módulos solicitados no sistema 
de gestão (software).    
 
1.2.1 O atestado de visita técnica é parte integrante dos documentos de habilitação, sem o 
mesmo a empresa será declarada inabilitada. 
 
1.2 - A sessão de processamento do Pregão será realizada no endereço: 
Nascimento n.º 274, Centro, Pirapora 
Pregoeiro, e  Equipe de Apoio
 
1.3  DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

 
1.3.1  Até  02  (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
licitante poderá solicitar por escrito esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão, devendo protocolar o pedido de esclarecimento no Setor de Licita
o pedido de impugnação na Seção de Protocolo, ambas localizadas na Rua Antônio
Nascimento nº 274, Centro, Pirapora 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
 
1.3.2  Informações Complementares sobr
pregoeiro, no horário de 13:00 h às 18:00 h, de segunda a sexta feira, pessoalmente e pelos  
telefax  (38) 3749 – 6100. 
 

1.3.3  A petição deverá ser acompanhada das exigências constantes dos itens 5.1.1
número do CNPJ, endereço completo, número do telefone e do fax da empresa proponente
descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as especificações do Anexo I
será dirigida à autoridade subscritora do Edital;
 
1.3.4  Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame; 
 
1.3.5  Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, por falhas ou irregularidades, o 
licitante que não o fizer  até as  
realização da Sessão Pública do Pregão, nessa hipótese  tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
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será realizada nos dias  26 e 27  de Dezembro  de 2013

na Secretaria Municipal de Saúde, Rua Otávio Carneiro nº 1
santo Antônio,  para apresentação da funcionalidade dos módulos solicitados no sistema 

1.2.1 O atestado de visita técnica é parte integrante dos documentos de habilitação, sem o 
mesmo a empresa será declarada inabilitada.  

A sessão de processamento do Pregão será realizada no endereço: 
Pirapora  no dia 03/01/2014 às 09:00 horas e será conduzida pelo 

Equipe de Apoio.   

.3  DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
licitante poderá solicitar por escrito esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão, devendo protocolar o pedido de esclarecimento no Setor de Licita
o pedido de impugnação na Seção de Protocolo, ambas localizadas na Rua Antônio

nº 274, Centro, Pirapora – MG, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

Informações Complementares sobre este procedimento licitatório serão prestadas pelo 
pregoeiro, no horário de 13:00 h às 18:00 h, de segunda a sexta feira, pessoalmente e pelos  

.3.3  A petição deverá ser acompanhada das exigências constantes dos itens 5.1.1
número do CNPJ, endereço completo, número do telefone e do fax da empresa proponente
descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as especificações do Anexo I
será dirigida à autoridade subscritora do Edital; 

Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
 

.3.5  Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, por falhas ou irregularidades, o 
até as  09:00  (nove) horas do segundo dia útil que anteceder a data de 

realização da Sessão Pública do Pregão, nessa hipótese  tal comunicação não terá efeito de 
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de 2013, das 14:00 as 
na Secretaria Municipal de Saúde, Rua Otávio Carneiro nº 1.102  - Bairro 

santo Antônio,  para apresentação da funcionalidade dos módulos solicitados no sistema 

1.2.1 O atestado de visita técnica é parte integrante dos documentos de habilitação, sem o 

A sessão de processamento do Pregão será realizada no endereço: Rua Antonio 
horas e será conduzida pelo 

(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
licitante poderá solicitar por escrito esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão, devendo protocolar o pedido de esclarecimento no Setor de Licitação e 
o pedido de impugnação na Seção de Protocolo, ambas localizadas na Rua Antônio  

MG, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento 

e este procedimento licitatório serão prestadas pelo 
pregoeiro, no horário de 13:00 h às 18:00 h, de segunda a sexta feira, pessoalmente e pelos  

.3.3  A petição deverá ser acompanhada das exigências constantes dos itens 5.1.1  razão social, 
número do CNPJ, endereço completo, número do telefone e do fax da empresa proponente,   e -  
descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as especificações do Anexo I 

Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

.3.5  Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, por falhas ou irregularidades, o 
horas do segundo dia útil que anteceder a data de 

realização da Sessão Pública do Pregão, nessa hipótese  tal comunicação não terá efeito de 
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2 – ENTREGA DOS ENVELOPES
 
2.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO”:
 
2.1.1 - Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” deverão ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura 
deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados, a seguir.
 
LOCAL: Setor de Licitação, rua Anto
DATA: 03/01/2014 

HORÁRIO: 09:00 horas 

 
2.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PROCESSO  LICITATÓRIO N
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
NOME DA LICITANTE E Nº. CNPJ
P R O P O S T A C O M E R C I A L
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PROCESSO  LICITATÓRIO Nº. 121/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090 /2013
NOME DA LICITANTE E Nº. CNPJ
H A B I L I T A Ç Ã O 
 
2.2 – A Prefeitura Municipal de 
Comercial” e “Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e 
horário definidos neste edital. 
  
33  ––  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  PPAARRTT
 
3.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham 
com o objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e 
requisitos de classificação das propostas, constante deste Edital 
 
3.2 - Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:
 
3.2.1 - Pessoas físicas ou jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com o 
Município ou qualquer de seus entes da Administração Direta e Indireta; o
declarados inidôneas pela Administração Pública.
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ENTREGA DOS ENVELOPES 

Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO”: 

es “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” deverão ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura 
deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados, a seguir. 

rua Antonio Nascimento n.º 274, Centro de Pirapora

Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 
LICITATÓRIO Nº. 121/2013 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090 /2013 
º. CNPJ 

P R O P O S T A C O M E R C I A L 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 
PROCESSO  LICITATÓRIO Nº. 121/2013 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090 /2013 

º. CNPJ 

A Prefeitura Municipal de Pirapora não se responsabilizará por envelopes de “Proposta 
Comercial” e “Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e 

 

TTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  

Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham  ramo de atividade compatível 
com o objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e 
requisitos de classificação das propostas, constante deste Edital e seus Anexos.

Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação: 

Pessoas físicas ou jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com o 
Município ou qualquer de seus entes da Administração Direta e Indireta; o

inidôneas pela Administração Pública. 
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es “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” deverão ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura 

nio Nascimento n.º 274, Centro de Pirapora 

Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

por envelopes de “Proposta 
Comercial” e “Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e 

ramo de atividade compatível 
com o objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e 

e seus Anexos. 

Pessoas físicas ou jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com o 
Município ou qualquer de seus entes da Administração Direta e Indireta; ou que tenham sido 
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3.2.2 - Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou 
dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, ou tenham sofrido a 
penalidade aludida no item 3.2.1
 
3.2.3 - Empresas estrangeiras que não funcionem no País.
 
3.2.4 - Empresas reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si. 
 
3.2.5 - Empresas que se encontrem sob falência, concordata, concur
ou liquidação. 
 
4 – CREDENCIAMENTO 
 
4.1.1 No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, serão realizados, em sessão 
pública, o credenciamento dos representantes das licitantes, o recebimento e abertura dos 
envelopes “proposta” e “documentação”. 
 
4.1.2 Não será admitida a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte.
 
4.1.3 Será considerado retardatário o licitante, cujo representante apresentar
realização da sessão pública após a
 
4.1.4 Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito.
 
4.1.5. Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar
Pregoeiro, devidamente munido  de
do PREGÃO e de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente
ENVELOPES  de “Proposta de Preços” e/ou “Documentação para Habilitação”.
 
4.1.6 O credenciamento far-se
 
4.2  PESSOA JURÍDICA 
 
4.2.1 instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório
empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado para representá
do certame, em especial para 
modelo referencial constante do anexo II); 
 
4.2.2  cópia do contrato ou estatuto social da licitante
um  de seus sócios, dirigentes ou assemelhados, acom
se tratando de sociedade anônima.
 
4.2.3 O representante legal e o procurador deverão identificar
identificação. 
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Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou 

dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, ou tenham sofrido a 
item 3.2.1. 

Empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

Empresas reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

Empresas que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução 

4.1.1 No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, serão realizados, em sessão 
pública, o credenciamento dos representantes das licitantes, o recebimento e abertura dos 

opes “proposta” e “documentação”.  

4.1.2 Não será admitida a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte.

4.1.3 Será considerado retardatário o licitante, cujo representante apresentar
realização da sessão pública após a abertura do primeiro envelope “proposta”.

Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito.

Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar
Pregoeiro, devidamente munido  de instrumento abaixo relacionados que o legitime a participar 

cédula de identidade ou outro documento equivalente
de “Proposta de Preços” e/ou “Documentação para Habilitação”.

se-á por um dos seguintes meios: 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório
empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado para representá
do certame, em especial para formular ofertas e para recorrer ou desistir de recurso (
modelo referencial constante do anexo II);  

cópia do contrato ou estatuto social da licitante, quando sua representação for feita por 
um  de seus sócios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de eleição da diretoria, em 
se tratando de sociedade anônima. 

O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
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Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou 
dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, ou tenham sofrido a 

Empresas reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

so de credores, dissolução 

4.1.1 No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, serão realizados, em sessão 
pública, o credenciamento dos representantes das licitantes, o recebimento e abertura dos 

4.1.2 Não será admitida a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte. 

4.1.3 Será considerado retardatário o licitante, cujo representante apresentar-se ao local de 
abertura do primeiro envelope “proposta”.  

Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito. 

Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se junto ao 
instrumento abaixo relacionados que o legitime a participar 

cédula de identidade ou outro documento equivalente,   FORA DOS 
de “Proposta de Preços” e/ou “Documentação para Habilitação”. 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, pelo qual a 
empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado para representá-la em todos os atos 

formular ofertas e para recorrer ou desistir de recurso (vide 

, quando sua representação for feita por 
panhado da ata de eleição da diretoria, em 

se exibindo documento oficial de 
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4.2.4 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá repres
empresa, sob pena de exclusão sumária das representadas.
 
4.2.5 Os documentos supra-
autenticada, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo 
administrativo. 
 
4.2.6 Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 
credenciados. A empresa, que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente 
representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das ro
verbais. 
 
4.2.7  Para participar na condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante 
deverá apresentar à equipe de 
constante do Anexo V - Declaração de Condição de 
Pequeno Porte, comprovada pelos documentos: 
 
4.2.7.1– Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial;
 
4.2.7.2– Documento expedido pelo Registro Civil das 
outra área que não a comercial;
 
4.2.7.3 - Caso a licitante que declarar a sua condição de Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte não a comprovar, poderá ainda participar do certame sem os benefícios 
concedidos pela LC 123/06. 

5  –  PROPOSTA COMERCIAL
 
5.1 – A proposta deverá ser elaborada, de forma clara, em papel timbrado e atender aos 
seguintes requisitos: 
 
5.1.1 - datilografadas ou impressas, com páginas rubricadas, sendo a última assinada pelo 
representante legal da empresa, sem emendas, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo 
se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito da
prejuízo à Administração Pública ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, 
devendo conter: 
 
a) razão social, número do CNPJ, endereço completo, número do telefone e do fax da empresa 
proponente, observando-se que o CNPJ da 
fiscal a ser emitida pela empresa vencedora desta licitação, após a entrega de seu objeto;

b) descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as especificações do Anexo I 
deste Edital e Escopo dos Serviços; 
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Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá repres

empresa, sob pena de exclusão sumária das representadas. 

-referidos poderão ser apresentados no original ou por cópia 
autenticada, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo 

Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 
credenciados. A empresa, que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente 
representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das ro

Para participar na condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante 
deverá apresentar à equipe de Pregão, juntamente com o Credenciamento, 

Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa de 
, comprovada pelos documentos:  certidão simplificada ou simplificada digital

Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial;

Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em
outra área que não a comercial; 

Caso a licitante que declarar a sua condição de Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte não a comprovar, poderá ainda participar do certame sem os benefícios 

PROPOSTA COMERCIAL 

A proposta deverá ser elaborada, de forma clara, em papel timbrado e atender aos 

datilografadas ou impressas, com páginas rubricadas, sendo a última assinada pelo 
representante legal da empresa, sem emendas, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo 
se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito da
prejuízo à Administração Pública ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, 

a) razão social, número do CNPJ, endereço completo, número do telefone e do fax da empresa 
se que o CNPJ da licitante deverá ser o mesmo que constará da nota 

fiscal a ser emitida pela empresa vencedora desta licitação, após a entrega de seu objeto;

b) descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as especificações do Anexo I 
dos Serviços;  
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Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 

referidos poderão ser apresentados no original ou por cópia 
autenticada, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo 

Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 
credenciados. A empresa, que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente 
representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das rodadas de lances 

Para participar na condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante 
, juntamente com o Credenciamento, a Declaração 

Microempresa ou Empresa de 
certidão simplificada ou simplificada digital. 

Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial; 

Pessoas Jurídicas caso atuem em 

Caso a licitante que declarar a sua condição de Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte não a comprovar, poderá ainda participar do certame sem os benefícios 

A proposta deverá ser elaborada, de forma clara, em papel timbrado e atender aos 

datilografadas ou impressas, com páginas rubricadas, sendo a última assinada pelo 
representante legal da empresa, sem emendas, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo 
se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, 
prejuízo à Administração Pública ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, 

a) razão social, número do CNPJ, endereço completo, número do telefone e do fax da empresa 
licitante deverá ser o mesmo que constará da nota 

fiscal a ser emitida pela empresa vencedora desta licitação, após a entrega de seu objeto; 

b) descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as especificações do Anexo I 
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c) preço unitário e total por lote, expresso em moeda corrente nacional em algarismos e por 
extenso, relativos ao item cotado, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, já inclusos 
todos os tributos, fretes, seguros, transporte e quaisqu
dos serviços ou fornecimento dos produtos; 
 
d) prazo de validade de proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada 
para a entrega dos envelopes; 
 
e) Os lances deverão ter valores distintos
anteriormente apresentado. 
 
5.2 - Consideram-se incluídas na proposta todas as despesas necessárias à entrega do objeto.
 
5.3 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas uma cotação para o item do objeto desta licitação.
 
5.4 - Em caso de divergência entre o preço unitário e o preço total,
lote; ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso, prevalec
 
5.5 – Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis.

6  – HABILITAÇÃO 
 
O envelope “documentação” deverá conter os seguintes documentos em originais ou cópia 
autenticada, em 1 (uma) via, sem emenda, rasuras ou entrelinhas
 
6.1 Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:
 
6.1.1 Registro Comercial, no caso de empresário individual;
 
6.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social
registrados, em se tratando de sociedade comercial, e no
acompanhadas de documentos de eleições de seus administradores;
 
6.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
 
6.1.4 Decreto de autorização, em se tratando d
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
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c) preço unitário e total por lote, expresso em moeda corrente nacional em algarismos e por 
extenso, relativos ao item cotado, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, já inclusos 
todos os tributos, fretes, seguros, transporte e quaisquer outras despesas inerentes à prestação 
dos serviços ou fornecimento dos produtos;  

d) prazo de validade de proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada 
 

Os lances deverão ter valores distintos e decrescentes em relação ao menor lance 

se incluídas na proposta todas as despesas necessárias à entrega do objeto.

As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas uma cotação para o item do objeto desta licitação.

Em caso de divergência entre o preço unitário e o preço total,   prevalecerá o preço total do 
ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso, prevalec

Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis. 

O envelope “documentação” deverá conter os seguintes documentos em originais ou cópia 
autenticada, em 1 (uma) via, sem emenda, rasuras ou entrelinhas: 

REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 

.1.1 Registro Comercial, no caso de empresário individual; 

.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, 
acompanhadas de documentos de eleições de seus administradores; 

.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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c) preço unitário e total por lote, expresso em moeda corrente nacional em algarismos e por 
extenso, relativos ao item cotado, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, já inclusos 

er outras despesas inerentes à prestação 

d) prazo de validade de proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada 

e decrescentes em relação ao menor lance 

se incluídas na proposta todas as despesas necessárias à entrega do objeto. 

As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas uma cotação para o item do objeto desta licitação. 

prevalecerá o preço total do 
ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso, prevalecerá o último; 

O envelope “documentação” deverá conter os seguintes documentos em originais ou cópia 

e seus aditivos em vigor, devidamente 
caso de sociedade por ações, 

.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

e empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
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6.1.4.1 Quanto a REGULARIDADE FISCAL
 
6.1.4.2 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
 
6.1.4.3 Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes
jurídica se houver,  relativo ao domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;
 
6.1.4.4  Prova de regularidade com a Fazenda 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
 
6.1.4.5  Certificado de Regularidade para com 
 
6.1.4.6  Certidão Negativa de Débito para com o 
regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de 
valor suficiente para pagamento do débito, quando 

 
6.1.4.7  Certidão Negativa de Débito Trabalhista; 
 
6.1.4.8  No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo alguma 
restrição na regularidade fiscal, 
regularização o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual perío
Administração,  desde que a empresa licitante apresente os devidos documentos mesmo com 
restrição. 
 
6.2  Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
 
6.2.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata
comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a no máximo 
dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 
8.666/93. 
 
6.3  Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
 
6.3.1  Atestado(s) de capacidade técnica
privado, que comprove que a licitante executou ou está executando, de maneira satisfatória e a 
contento, a entrega do produto/ prestação de serviço de natureza e vulto similares ao objeto da 
presente licitação. O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado do órgão/empresa 
de origem, com assinatura e identificação do responsável pelas in
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REGULARIDADE FISCAL, apresentará: 

.1.4.2 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ

Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes do Município sede da pessoa 
jurídica se houver,  relativo ao domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

Certificado de Regularidade para com FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove 
regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de 
valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio; 

Certidão Negativa de Débito Trabalhista; CNDT 

No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo alguma 
restrição na regularidade fiscal, conforme Lei 123 Art. 42 § 1º será assegurado

ção o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual perío
desde que a empresa licitante apresente os devidos documentos mesmo com 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 
comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a no máximo 
dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 

Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, apresentará: 

Atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que a licitante executou ou está executando, de maneira satisfatória e a 
contento, a entrega do produto/ prestação de serviço de natureza e vulto similares ao objeto da 
presente licitação. O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado do órgão/empresa 
de origem, com assinatura e identificação do responsável pelas informações atestadas
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CNPJ; 

do Município sede da pessoa 
jurídica se houver,  relativo ao domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 

xa Econômica Federal; 

, ou prova equivalente que comprove 
regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de 

No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo alguma 
será assegurado para sua 

ção o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 
desde que a empresa licitante apresente os devidos documentos mesmo com 

, expedida pelo cartório distribuidor da 
comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a no máximo 90 (noventa) 
dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da lei 

, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que a licitante executou ou está executando, de maneira satisfatória e a 
contento, a entrega do produto/ prestação de serviço de natureza e vulto similares ao objeto da 
presente licitação. O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado do órgão/empresa 

formações atestadas; 
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6.3.2. Alvará de localização expedido pela Prefeitura Municipal da sede da Licitante;
 
6.3.3  Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula será apresentada, para fins de 
habilitação, Declaração da não ocorrência de fato impeditivo 
empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos
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 nº 9854 de 27 de outubro de 
1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. As declarações 
obedecerão aos modelos a seguir:
 

DECLARAÇÃO 
A empresa __________________________,
penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
Data e local: 
___________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

(COLOCAR NO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)
  

DECLARAÇÃO 
A empresa _____________________, CNPJ nº ____________________, declara, sob as penas da 
lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 
anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, 
na forma da lei. 
Data e local: 
_________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

(COLOCAR NO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)
 
6.4. A documentação exigida conforme cláusula 
credenciamento com as devidas autenticações, não será motivo de inabilitação. A autenticação 
poderá ser feita na abertura do respectivo envelope, desde que se  apresente os “originais” para 
esse fim. 

7  – SESSÃO DO PREGÃO 
 
7.1 - Após o recolhimento dos envelopes de proposta comercial e de habilitação, 
credenciamento e identificação dos 
declarará aberta a sessão do PREGÃO, e não mais aceitará novos proponentes.
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Alvará de localização expedido pela Prefeitura Municipal da sede da Licitante;

.3  Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula será apresentada, para fins de 
Declaração da não ocorrência de fato impeditivo e Declaração

empresa 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 

27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9854 de 27 de outubro de 
1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. As declarações 
obedecerão aos modelos a seguir: 

A empresa __________________________, CNPJ nº ______________________, declara, sob as 
penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

______________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal  

(COLOCAR NO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)

A empresa _____________________, CNPJ nº ____________________, declara, sob as penas da 
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 

anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, 

_________________________________________ 
ura do Diretor ou Representante Legal  

(COLOCAR NO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)

. A documentação exigida conforme cláusula 6 mesmo não apresentada no momento do 
credenciamento com as devidas autenticações, não será motivo de inabilitação. A autenticação 
poderá ser feita na abertura do respectivo envelope, desde que se  apresente os “originais” para 

 

Após o recolhimento dos envelopes de proposta comercial e de habilitação, 
credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o pregoeiro 
declarará aberta a sessão do PREGÃO, e não mais aceitará novos proponentes.
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Alvará de localização expedido pela Prefeitura Municipal da sede da Licitante; 

.3  Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula será apresentada, para fins de 
eclaração de que a 

realizando trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do 

27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9854 de 27 de outubro de 
1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. As declarações 

CNPJ nº ______________________, declara, sob as 
penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

(COLOCAR NO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO) 

A empresa _____________________, CNPJ nº ____________________, declara, sob as penas da 
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 

anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, 

(COLOCAR NO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO) 

mesmo não apresentada no momento do 
credenciamento com as devidas autenticações, não será motivo de inabilitação. A autenticação 
poderá ser feita na abertura do respectivo envelope, desde que se  apresente os “originais” para 

Após o recolhimento dos envelopes de proposta comercial e de habilitação, 
representantes das empresas proponentes, o pregoeiro 

declarará aberta a sessão do PREGÃO, e não mais aceitará novos proponentes. 
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7.2 – Classificação das propostas comerciais
 
7.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas, ve
foram atendidas as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo 
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
 
7.2.2 - O pregoeiro classificará o autor da proposta de 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à 
proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.
 
7.2.3 - Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na 
cláusula anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas 
de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas apresentadas.
 
7.2.4 – Havendo empate entre propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas 
nos dois subitens anteriores, serão todas classificadas.
 
7.2.5 – Será desclassificada a proposta que:
 
a) apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
mercado, superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos do 
disposto no § 3º do art. 44 e inciso I e II do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93;
 
b) não corresponda às especificações do objeto desta licitação;
 
7.3 – Lances verbais 
 
7.3.1 - Às licitantes classificadas será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais.
 
7.3.2 – Os lances verbais deverão ser dados considerando o valor total 
  
7.3.3 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
 
7.3.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará 
na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo mesmo, para efeito de posterior ordenação das propostas.
 
7.3.5 – A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o pregoeiro considerar 
necessário. 
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Classificação das propostas comerciais 

Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas, ve
foram atendidas as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo 
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

O pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço global 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à 
proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na 
láusula anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas  subsequentes,

de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas apresentadas. 

re propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas 
nos dois subitens anteriores, serão todas classificadas. 

Será desclassificada a proposta que: 

a) apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
mercado, superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos do 
disposto no § 3º do art. 44 e inciso I e II do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) não corresponda às especificações do objeto desta licitação; 

Às licitantes classificadas será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais. 

verbais deverão ser dados considerando o valor total Global

Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.

desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará 
na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo mesmo, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

da de lances verbais será repetida quantas vezes o pregoeiro considerar 
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Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas, verificando se 
foram atendidas as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo 

menor preço global e aqueles que 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à 

Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na 
subsequentes,  até o máximo 

de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

re propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas 

a) apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado, superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos do 
disposto no § 3º do art. 44 e inciso I e II do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93; 

Às licitantes classificadas será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 

Global. 

Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará 
na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

 

da de lances verbais será repetida quantas vezes o pregoeiro considerar 
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7.4 - JULGAMENTO 
 
7.4.1 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto 
respeito. 
 
7.4.1.1 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação;
 
7.4.1.2 - Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a to
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita, podendo o 
pregoeiro negociar para obter melhores condições.
 
7.4.2 - Sendo aceitável(is) a(s) oferta(s) de menor preço global, será(ão) abe
envelope(s) contendo a documentação de habilitação da(s) licitante(s) que a(s) tiver(em) 
formulado, para confirmação da(s) sua(s) condição(ões) habilitatória(s).
 
7.4.3 – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sito
ME ou EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% superior à melhor proposta, 
estará configurado o empate previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/2006.
 
7.4.4. – Ocorrendo o empate, proceder
 
7.4.4.1 – a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercíc
direito; 
 
7.4.4.2 – não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem 
anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro 
do limite estabelecido no caput

mesmo direito. 
 
7.4.4.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem 
no limite estabelecido no caput

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta. 
 
7.4.5 – Na hipótese de não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.
 
7.4.6 – Constatada a habilitação da empresa classificada em 1º lugar na etapa de lances, a 
mesma será convocada para Análise Técnica do Software conforme item 9 deste Edital.
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Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação; 

Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu 
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita, podendo o 
pregoeiro negociar para obter melhores condições. 

Sendo aceitável(is) a(s) oferta(s) de menor preço global, será(ão) abe
envelope(s) contendo a documentação de habilitação da(s) licitante(s) que a(s) tiver(em) 
formulado, para confirmação da(s) sua(s) condição(ões) habilitatória(s). 

Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sito
ME ou EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% superior à melhor proposta, 
estará configurado o empate previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/2006.

Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercíc

não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem 
anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro 

caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem 
caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se 

que primeiro poderá apresentar melhor proposta.  

Na hipótese de não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.

abilitação da empresa classificada em 1º lugar na etapa de lances, a 
mesma será convocada para Análise Técnica do Software conforme item 9 deste Edital.

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Pirapora - MG 

Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 

10 

Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro examinará a 
e valor, decidindo motivadamente a 

Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

dos os termos do edital e que seu 
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita, podendo o 

Sendo aceitável(is) a(s) oferta(s) de menor preço global, será(ão) aberto(s) o(s) 
envelope(s) contendo a documentação de habilitação da(s) licitante(s) que a(s) tiver(em) 

Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sito ofertada por 
ME ou EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% superior à melhor proposta, 
estará configurado o empate previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/2006. 

a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do mesmo 

não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem 
anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro 

classificatória, para o exercício do 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem 
desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se 

Na hipótese de não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 

abilitação da empresa classificada em 1º lugar na etapa de lances, a 
mesma será convocada para Análise Técnica do Software conforme item 9 deste Edital. 
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7.4.7 - Se a proposta não for aceitável, se a(s) licitante(s) não atender(em) às exigências 
habilitatórias, ou for(em) desclassificada(s) na Análise Técnica do Software, o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante habilitad
vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.
 
7.4.8 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro poderá negociar para que 
seja obtido um melhor preço. 
 
7.4.9 – A licitante detentora da melhor oferta deverá encaminhar o pregoeiro, no prazo máximo 
de 2 (dois) dias úteis, a proposta 
compõem a proposta, com os valores finais de seu lance
 
7.4.10 – Para julgamento e análise das propostas o pregoeiro poderá solicitar assessoramento 
técnico de órgãos ou profissionais especializados.
 
7.4.11 - Da sessão do pregão, lavrar
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, 
equipe de apoio e licitantes presentes.
 
7.4.12 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 
pregão, o pregoeiro devolverá às licitantes, 
“HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê
 
8 – ANÁLISE TÉCNICA DO SOFTWARE
 
8.1. Terminada a fase de habilitação a empresa classificada em 1º lugar se
convocada pela secretaria requisitante
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, perante Comissão de Avaliação composta para este fim, 
onde a empresa deverá simular, em tempo de execução, cada fu
presente Termo de Referência. Para tanto, a empresa deverá trazer os equipamentos necessários 
e os módulos do Software devidamente instalados e configurados, sob pena de desclassificação, 
podendo a Comissão de Avaliação exigir a s
 
8.2. A Análise terá duração de máxima de 8 (oito) horas, podendo ser prorrogada a critério da 
Comissão de Avaliação. Havendo prorrogação, esta será em hora útil imediatamente posterior 
ao encerramento daquela. 
 
8.3. Serão fornecidos pela Administração materiais necessários à aplicação da Avaliação 
Técnica, sendo eles: Arquivos do CNES e CADSUS, Tabelas do SIA SUS e SIGTAP, Arquivos 
da PPI, Arquivos do PNI, Arquivos de Mapa Cartográfico.
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Se a proposta não for aceitável, se a(s) licitante(s) não atender(em) às exigências 

ias, ou for(em) desclassificada(s) na Análise Técnica do Software, o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante habilitad
vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação. 

Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro poderá negociar para que 
 

A licitante detentora da melhor oferta deverá encaminhar o pregoeiro, no prazo máximo 
de 2 (dois) dias úteis, a proposta realinhada de preços,  contendo o preço de todos os itens que 
compõem a proposta, com os valores finais de seu lance.   

Para julgamento e análise das propostas o pregoeiro poderá solicitar assessoramento 
técnico de órgãos ou profissionais especializados. 

Da sessão do pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, 

equipe de apoio e licitantes presentes. 

Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 
pregão, o pregoeiro devolverá às licitantes, desclassificadas em todos os lotes, os envelopes de 
“HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.

ANÁLISE TÉCNICA DO SOFTWARE 

.1. Terminada a fase de habilitação a empresa classificada em 1º lugar se
convocada pela secretaria requisitante para submeter-se à Análise Técnica do Software, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, perante Comissão de Avaliação composta para este fim, 
onde a empresa deverá simular, em tempo de execução, cada funcionalidade exigida pelo 
presente Termo de Referência. Para tanto, a empresa deverá trazer os equipamentos necessários 
e os módulos do Software devidamente instalados e configurados, sob pena de desclassificação, 
podendo a Comissão de Avaliação exigir a simulação em equipamento pertencente à Prefeitura. 

.2. A Análise terá duração de máxima de 8 (oito) horas, podendo ser prorrogada a critério da 
Comissão de Avaliação. Havendo prorrogação, esta será em hora útil imediatamente posterior 

.3. Serão fornecidos pela Administração materiais necessários à aplicação da Avaliação 
Técnica, sendo eles: Arquivos do CNES e CADSUS, Tabelas do SIA SUS e SIGTAP, Arquivos 
da PPI, Arquivos do PNI, Arquivos de Mapa Cartográfico. 
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Se a proposta não for aceitável, se a(s) licitante(s) não atender(em) às exigências 
ias, ou for(em) desclassificada(s) na Análise Técnica do Software, o pregoeiro 

examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante habilitada declarada 

Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro poderá negociar para que 

A licitante detentora da melhor oferta deverá encaminhar o pregoeiro, no prazo máximo 
contendo o preço de todos os itens que 

Para julgamento e análise das propostas o pregoeiro poderá solicitar assessoramento 

á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, 

Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 
desclassificadas em todos os lotes, os envelopes de 

los até o encerramento da licitação. 

.1. Terminada a fase de habilitação a empresa classificada em 1º lugar será imediatamente 
se à Análise Técnica do Software, no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, perante Comissão de Avaliação composta para este fim, 
ncionalidade exigida pelo 

presente Termo de Referência. Para tanto, a empresa deverá trazer os equipamentos necessários 
e os módulos do Software devidamente instalados e configurados, sob pena de desclassificação, 

imulação em equipamento pertencente à Prefeitura.  

.2. A Análise terá duração de máxima de 8 (oito) horas, podendo ser prorrogada a critério da 
Comissão de Avaliação. Havendo prorrogação, esta será em hora útil imediatamente posterior 

.3. Serão fornecidos pela Administração materiais necessários à aplicação da Avaliação 
Técnica, sendo eles: Arquivos do CNES e CADSUS, Tabelas do SIA SUS e SIGTAP, Arquivos 
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8.4. Os equipamentos utilizados para a Análise do Software ficarão retidos no local da 
demonstração até a liberação dos mesmos pela Comissão de Avaliação. Caso a licitante retire 
seus equipamentos do local da simulação, por qualquer período ou motivo antes do seu término, 
considerar-se-á concluída a Análise.
 
8.5. A Prefeitura Municipal de 
nomeada e composta por 01 (um) servidor do Centro de Processamento de Dados 
TI), 02 (dois) servidores da Secretaria
 
8.6. Após a análise técnica a Comissão de Avaliação terá o prazo de até (02) dois dias úteis, 
para emitir um Parecer de Avaliação Técnica
juntada nos autos. 
 
8.7. Na hipótese do não atendimento aos requisitos discriminados no presente Termo de 
Referencia pela empresa proponente na avaliação técnica do software, o Pregoeiro convocará a 
empresa licitante subseqüente, na ordem de classificação, para 
habilitação para que, se habilitada, se submeta à respectiva avaliação técnica do software, sendo 
avaliada nos mesmos moldes da empresa licitante anterior, e assim sucessivamente, até a 
apuração do software que atenda todas as exigê

9 – RECURSOS 
 
9.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 
úteis para apresentação das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
 
9.2 - A licitante poderá apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todas as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
 
9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 
de recurso. 
 
9.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
 
9.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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os utilizados para a Análise do Software ficarão retidos no local da 

demonstração até a liberação dos mesmos pela Comissão de Avaliação. Caso a licitante retire 
seus equipamentos do local da simulação, por qualquer período ou motivo antes do seu término, 

á concluída a Análise. 

.5. A Prefeitura Municipal de Pirapora se valerá de uma Comissão de Avaliação devidamente 
nomeada e composta por 01 (um) servidor do Centro de Processamento de Dados 
TI), 02 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Saúde para avaliação técnica do software.

.6. Após a análise técnica a Comissão de Avaliação terá o prazo de até (02) dois dias úteis, 
Avaliação Técnica, e enviar ao setor de licitação para que possa ser 

.7. Na hipótese do não atendimento aos requisitos discriminados no presente Termo de 
Referencia pela empresa proponente na avaliação técnica do software, o Pregoeiro convocará a 
empresa licitante subseqüente, na ordem de classificação, para abertura do envelope de 
habilitação para que, se habilitada, se submeta à respectiva avaliação técnica do software, sendo 
avaliada nos mesmos moldes da empresa licitante anterior, e assim sucessivamente, até a 
apuração do software que atenda todas as exigências do Termo de Referência.

Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

o das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

lhes assegurada vista imediata dos autos. 

oderá apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todas as demais licitantes desde logo intimadas 

razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata,
lhes assegurada vista imediata dos autos. 

A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 

Os recursos deverão ser decididos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

mento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
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os utilizados para a Análise do Software ficarão retidos no local da 
demonstração até a liberação dos mesmos pela Comissão de Avaliação. Caso a licitante retire 
seus equipamentos do local da simulação, por qualquer período ou motivo antes do seu término, 

se valerá de uma Comissão de Avaliação devidamente 
nomeada e composta por 01 (um) servidor do Centro de Processamento de Dados – CPD (setor 

Municipal de Saúde para avaliação técnica do software. 

.6. Após a análise técnica a Comissão de Avaliação terá o prazo de até (02) dois dias úteis, 
, e enviar ao setor de licitação para que possa ser 

.7. Na hipótese do não atendimento aos requisitos discriminados no presente Termo de 
Referencia pela empresa proponente na avaliação técnica do software, o Pregoeiro convocará a 

abertura do envelope de 
habilitação para que, se habilitada, se submeta à respectiva avaliação técnica do software, sendo 
avaliada nos mesmos moldes da empresa licitante anterior, e assim sucessivamente, até a 

ncias do Termo de Referência. 

Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

o das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

oderá apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todas as demais licitantes desde logo intimadas 

razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, 

A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 

Os recursos deverão ser decididos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

mento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
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10 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
 
10.1 - Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à licitante 
vencedora, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.
 
10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade d
procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação e determinará a 
contratação.  
 
11 – DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante contrato.
 
11.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 02 
para assinatura do contrato. 
 
11.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se 
recusar a assinar o contrato, será convocada outra licitante na ordem de classificação das 
ofertas, e assim sucessivamente.

12 – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA
 
12.1 - Expedida a Autorização e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará 
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II
“a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a fiscalização quanto ao acompanhamento 
ficará a cargo do órgão competente do Município, conforme estabelecido nas condições de 
contratação. 
 
12.2 – A Prestação dos Serviços será executado conforme obrig
– Termo de Referência do Edital e Minuta de Contrato. Caso a qualidade dos serviços prestados 
não corresponda às exigências da presente peça editalícia, o contrato será rescindido sem direito 
a qualquer indenização à Contrata
 
12.3 - O prazo correspondente ao objeto desta licitação será por um período previsto de 12 
(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato podendo ser este prazo prorrogado a 
critério da Administração Municipal e em conformidade com a 
do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

12.4 – A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade das 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à licitante 
vencedora, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.

Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade d
procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação e determinará a 

 

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante contrato.

A adjudicatária deverá, no prazo de 02 dias corridos contados da data da convocação,

Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se 
recusar a assinar o contrato, será convocada outra licitante na ordem de classificação das 
ofertas, e assim sucessivamente. 

DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA 

Expedida a Autorização e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará 
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II
“a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a fiscalização quanto ao acompanhamento 
ficará a cargo do órgão competente do Município, conforme estabelecido nas condições de 

A Prestação dos Serviços será executado conforme obrigações do constantes no Anexo I 
Termo de Referência do Edital e Minuta de Contrato. Caso a qualidade dos serviços prestados 

não corresponda às exigências da presente peça editalícia, o contrato será rescindido sem direito 
a qualquer indenização à Contratada; 

O prazo correspondente ao objeto desta licitação será por um período previsto de 12 
(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato podendo ser este prazo prorrogado a 
critério da Administração Municipal e em conformidade com a legislação aplicável, na forma 

 

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade das 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à licitante 
vencedora, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente. 

Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação e determinará a 

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante contrato. 

dias corridos contados da data da convocação, 

Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se 
recusar a assinar o contrato, será convocada outra licitante na ordem de classificação das 

Expedida a Autorização e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará 
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, 
“a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a fiscalização quanto ao acompanhamento 
ficará a cargo do órgão competente do Município, conforme estabelecido nas condições de 

ações do constantes no Anexo I 
Termo de Referência do Edital e Minuta de Contrato. Caso a qualidade dos serviços prestados 

não corresponda às exigências da presente peça editalícia, o contrato será rescindido sem direito 

O prazo correspondente ao objeto desta licitação será por um período previsto de 12 
(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato podendo ser este prazo prorrogado a 

legislação aplicável, na forma 

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade das 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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13 – PAGAMENTO 
 
13.1 - As despesas decorrentes desta licitação serão pagas mensalmente, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da execução do objeto, mediante apresentação de hábil documento 
fiscal. 
 
13.2 - Em caso de irregularidades na emissão do 
contado a partir da regularização dos mesmos.
 
13.3 - Para facilidade de pagamento, solicita
do banco e agência. 
 
14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
14.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão, no presente exercício, à conta das 
dotações:  10.02.04.10.301.0210.2182.3.3.90.39.00

15 – DAS PENALIDADES 
 
15.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a 
Contratada à multa de mora calculada sobre o valor estimado do contrato, sem prejuízo das 
demais sanções, inclusive a prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, que será 
aplicada na forma seguinte: 
 
a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 
 
b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sem prejuízo da rescisão unilateral por 
parte da Administração. 
 
15.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a 
Prefeitura Municipal de Pirapora
prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as 
seguintes sanções. 
 
a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações nec
regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega dos bens, a critério da administração 
da Prefeitura Municipal de Pirapora
 
b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor estimado 
do contrato;  
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As despesas decorrentes desta licitação serão pagas mensalmente, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da execução do objeto, mediante apresentação de hábil documento 

Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será 
contado a partir da regularização dos mesmos. 

Para facilidade de pagamento, solicita-se a indicação do número da conta bancária, nome 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão, no presente exercício, à conta das 
10.02.04.10.301.0210.2182.3.3.90.39.00 

  

.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a 
tratada à multa de mora calculada sobre o valor estimado do contrato, sem prejuízo das 

demais sanções, inclusive a prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, que será 

atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%; 

atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sem prejuízo da rescisão unilateral por 

.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a 
Pirapora, poderá garantida a prévia defesa da licitante vencedora no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as 

advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações nec
regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega dos bens, a critério da administração 

Pirapora; 

b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor estimado 
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As despesas decorrentes desta licitação serão pagas mensalmente, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da execução do objeto, mediante apresentação de hábil documento 

documento fiscal, o prazo de pagamento será 

se a indicação do número da conta bancária, nome 

As despesas decorrentes desta licitação correrão, no presente exercício, à conta das 

.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a 
tratada à multa de mora calculada sobre o valor estimado do contrato, sem prejuízo das 

demais sanções, inclusive a prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, que será 

atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sem prejuízo da rescisão unilateral por 

.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a 
poderá garantida a prévia defesa da licitante vencedora no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as 

advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações necessárias à 
regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega dos bens, a critério da administração 

b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor estimado 
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c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Pirapora, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
 
15.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura Municipal 
de Pirapora, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação;
 
15.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada 
por ocasião do pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de 

16 – DISPOSIÇÕES GERAIS
 
16.1 - Homologada a licitação o adjudicatário receberá a Autorização de Fornecimento ou 
instrumento equivalente. 
 
16.2 - Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou 
recuse-se a entregá-lo, serão 
classificação, para fornecimento.
 
16.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para a entrega dos materiais, decorrentes 
desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do de
devidamente fundamentada. 
 
16.4 - Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, 
dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
 
16.5 - Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de 
classificação nesta licitação. 
 
16.6 - Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqu
listados pela lei n.º 8.666-93, nos artigos 77 e 78.
 
16.7 - O Município de Pirapora / MG poderá, nas mesmas condições contratuais, realizar 
acréscimos ou supressões de até 25 % (Vinte e Cinco por Cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65 da lei 8.666 
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suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 

forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura Municipal 
, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação;

.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada 
por ocasião do pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Pirapora 

IÇÕES GERAIS 

Homologada a licitação o adjudicatário receberá a Autorização de Fornecimento ou 

Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou 
lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 

classificação, para fornecimento. 

Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para a entrega dos materiais, decorrentes 
desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 

Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, 
dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

o às penalidades legalmente estabelecidas. 

Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de 

Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqu
93, nos artigos 77 e 78. 

O Município de Pirapora / MG poderá, nas mesmas condições contratuais, realizar 
acréscimos ou supressões de até 25 % (Vinte e Cinco por Cento) do valor inicial atualizado do 

me estabelecido no § 1º do artigo 65 da lei 8.666 – 93. 
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suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 

.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura Municipal 
, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação; 

.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada 

Homologada a licitação o adjudicatário receberá a Autorização de Fornecimento ou 

Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou 
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 

Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para a entrega dos materiais, decorrentes 
curso do prazo para tal e 

Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, 
dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de 

Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles 

O Município de Pirapora / MG poderá, nas mesmas condições contratuais, realizar 
acréscimos ou supressões de até 25 % (Vinte e Cinco por Cento) do valor inicial atualizado do 
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16.8 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância 
de seus termos. 
 
16.8.1 -Conforme cláusula 4.2.
simplificada digital, mesmo assim poderá participar como ME ou EPP.
16.9 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos 
documentos de habilitação apresentados na sessão.
 
16.10 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do ofertado, bem como solicitar a
técnicos destinados a fundamentar as suas decisões.
 
16.11 É vedado ao licitante retirar a sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do 
pregão. 
 
16.12 A presente licitação somente poderá
decorrente de fato superveniente, 
ofício ou por provocação de terceiros, devendo tanto a revogação quanto a anulação ser 
praticada por decisão expressa e fundamen
 
16.13  O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação sen
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
 
16.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente  estabelecidos, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
 
16.15 O Edital do presente certame será divulgado no site 
Prefeitura Municipal de Pirapora 
 
16.16 A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste pregão está prevista no 
orçamento do presente exercício na seguinte rubrica: 
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Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 

documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância 

.2.7, caso a empresa apresente somente a certidão simplificada ou 
simplificada digital, mesmo assim poderá participar como ME ou EPP. 

Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos 
de habilitação apresentados na sessão. 

.10 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres 
técnicos destinados a fundamentar as suas decisões. 

.11 É vedado ao licitante retirar a sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do 

somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente, devendo ser anulada em todo ou em parte por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, devendo tanto a revogação quanto a anulação ser 
praticada por decisão expressa e fundamentada pela Autoridade Competente

.13  O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente  estabelecidos, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

O Edital do presente certame será divulgado no site www.pirapora.mg.gov.br
itura Municipal de Pirapora – MG. 

A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste pregão está prevista no 
orçamento do presente exercício na seguinte rubrica: 10.02.04.10.301.0210.2182.3.3.90.39.00
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Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância 

, caso a empresa apresente somente a certidão simplificada ou 

Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos 

.10 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 

órgãos competentes a elaboração de pareceres 

.11 É vedado ao licitante retirar a sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do 

por razões de interesse público, 
ser anulada em todo ou em parte por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, devendo tanto a revogação quanto a anulação ser 
Autoridade Competente.  

.13  O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

do possível a promoção de diligência destinada a 

.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente  estabelecidos, desde que 

www.pirapora.mg.gov.br, pela 

A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste pregão está prevista no 
10.02.04.10.301.0210.2182.3.3.90.39.00 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 

Site: 

 

16.16  O resultado que sobrevier 
de Minas Gerais. 
 
16.17  O Certame iniciará no dia e horário pré estabelecido no referido edital e caso o termino 
do mesmo não se efetivar no horário de funcionamento da Prefeitura, o mesmo 
dia subseqüente no horário do funcionamento da Prefeitura Municipal de Pirapora  (12:00 as 
18:00 horas).  
 
16.18 Informações Complementares sobre este procedimento licitatório serão prestadas pelo 
pregoeiro, no horário de 13:00 h às 18:00 h, 
 
 

Pirapora 
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.16  O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado na Imprensa Oficial 

O Certame iniciará no dia e horário pré estabelecido no referido edital e caso o termino 
do mesmo não se efetivar no horário de funcionamento da Prefeitura, o mesmo 
dia subseqüente no horário do funcionamento da Prefeitura Municipal de Pirapora  (12:00 as 

.18 Informações Complementares sobre este procedimento licitatório serão prestadas pelo 
pregoeiro, no horário de 13:00 h às 18:00 h, de segunda a sexta feira, pessoalmente.

Pirapora – MG, 19 de Dezembro de 2013. 
 
 

Antônio Carlos Soares dos Santos 
PREGOEIRO 
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ao procedimento licitatório será publicado na Imprensa Oficial 

O Certame iniciará no dia e horário pré estabelecido no referido edital e caso o termino 
do mesmo não se efetivar no horário de funcionamento da Prefeitura, o mesmo continuará no 
dia subseqüente no horário do funcionamento da Prefeitura Municipal de Pirapora  (12:00 as 

.18 Informações Complementares sobre este procedimento licitatório serão prestadas pelo 
de segunda a sexta feira, pessoalmente. 
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A N E X O  I 
 
1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para concessão de licença de uso de 
software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e customização para a área 
de Gestão de Saúde Pública do Município de 
de Referência contido no Anexo I: 

Objeto: 

• Item 01 - Implantação;
• Item 02 – Licença de Uso;
• Item 03 – Customizações.

Software: 

• Controle de Acesso, Cadastros Básicos, Relatórios e Operações;
• Cadastro do Usuário; 
• Unidades Básicas e Policlínicas;
• Programa Saúde da Família;
• Informações Geográficas;
• Faturamento e Estatística;
• Farmácia e Almoxarifado de Produtos e Medicamentos;
• Laboratório Municipal;
• Unidade de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria;

 
2. JUSTIFICATIVA  
 

A contratação de sistema integrado de 
inevitavelmente, as responsabilidades assumidas pelo gestor municipal de saúde no contexto 
legal e normativo do Sistema Único de Saúde 
funcionamento destes sistemas no s
seguro aos munícipes. 

Considerando tais aspectos, formaliza
integrado para gestão de saúde pública consequentemente estabelecendo condições básicas e 
específicas necessárias à licitação e contratação do mesmo pela Prefeitura Municipal de 
Pirapora. 
 
1. SERVIÇOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE
 
A implantação do software abrange as tarefas descritas a seguir, que poderão ser agrupadas em 
etapas e realizadas em paralelo:
  
1.1. Diagnóstico do ambiente de informações e equipamentos da Prefeitura, voltado para a 

implantação do software.
1.1.1. Levantamento de dados cadastrais que forem necessários ao bom desempenho do 

software contratado, com auxílio de profissionais
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CNPJ - 23.539.463.0001/21 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora 
Fone: (38) 3749-6100 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

 
A N E X O  I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação de empresa especializada para concessão de licença de uso de 
software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e customização para a área 
de Gestão de Saúde Pública do Município de Pirapora conforme abaixo e descrição no Termo 
de Referência contido no Anexo I:  

Implantação; 
Licença de Uso; 
Customizações. 

Controle de Acesso, Cadastros Básicos, Relatórios e Operações; 

Unidades Básicas e Policlínicas; 
de da Família; 

Informações Geográficas; 
Faturamento e Estatística; 
Farmácia e Almoxarifado de Produtos e Medicamentos; 
Laboratório Municipal; 
Unidade de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria; 

A contratação de sistema integrado de gestão para a saúde deve considerar, 
inevitavelmente, as responsabilidades assumidas pelo gestor municipal de saúde no contexto 
legal e normativo do Sistema Único de Saúde - SUS. Daí os requisitos técnicos exigidos para o 
funcionamento destes sistemas no sentido de instrumentalizar o gestor para o exercício pleno e 

Considerando tais aspectos, formaliza-se a necessidade de contratação de software 
integrado para gestão de saúde pública consequentemente estabelecendo condições básicas e 
specíficas necessárias à licitação e contratação do mesmo pela Prefeitura Municipal de 

1. SERVIÇOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE

A implantação do software abrange as tarefas descritas a seguir, que poderão ser agrupadas em 
izadas em paralelo: 

Diagnóstico do ambiente de informações e equipamentos da Prefeitura, voltado para a 
implantação do software. 
Levantamento de dados cadastrais que forem necessários ao bom desempenho do 
software contratado, com auxílio de profissionais da Contratante. 
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Contratação de empresa especializada para concessão de licença de uso de 
software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e customização para a área 

conforme abaixo e descrição no Termo 

gestão para a saúde deve considerar, 
inevitavelmente, as responsabilidades assumidas pelo gestor municipal de saúde no contexto 

SUS. Daí os requisitos técnicos exigidos para o 
entido de instrumentalizar o gestor para o exercício pleno e 

se a necessidade de contratação de software 
integrado para gestão de saúde pública consequentemente estabelecendo condições básicas e 
specíficas necessárias à licitação e contratação do mesmo pela Prefeitura Municipal de 

1. SERVIÇOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE 

A implantação do software abrange as tarefas descritas a seguir, que poderão ser agrupadas em 

Diagnóstico do ambiente de informações e equipamentos da Prefeitura, voltado para a 

Levantamento de dados cadastrais que forem necessários ao bom desempenho do 
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1.1.2. Conversão e aproveitamento de dados cadastrais informatizados, porventura já 
existentes na Prefeitura, realizado por engenharia reversa para proceder a migração dos 
dados atualmente utilizados.

1.2. Capacitação dos funcionários municipais no us
máximo de 30 (trinta) dias

1.2.1. O treinamento ocorrerá em ambientes previamente definidos pela Prefeitura que 
providenciará o ambiente e equipamentos necessários.
 

2.  SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE
 
2.1. Os serviços de manutenção e atualização do software deverão ser executados 

exclusivamente pela empresa contratada.

2.2. A empresa contratada deverá atender a Prefeitura Municipal de 
necessário também por meio de internet, e
em horário comercial, devendo

2.3. Os serviços de manutenção do sistema a serem contratados pela Prefeitura implica
seguintes itens, a saber:

a) Manutenção Corretiva - Visa o restabelecimento da normalidade de operação e funcionamento 
mediante saneamento de ocorrência de erros, faltas e falhas operacionais do software.

b) Manutenção adaptativa - Visa a adequações d
por legislações federais, estaduais e municipais.

c) Suporte Técnico – Ocorre quando o sistema apresenta alguma incompatibilidade ou déficit técnico 
relacionado às suas funcionalidades.

d) Customização de Inovações 
Legislação, que impliquem em novos relatórios, telas, funções, rotinas ou alterações nos arquivos. 
Serão solicitadas formalmente pela Prefeitura, e devem ser  analisadas pela  empres
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas da proposta, para aprovação e utilização das horas técnicas 
reservadas para este fim, mediante autorização de serviços emitida pela Prefeitura.

 
3 –  ANÁLISE TÉCNICA DO SOFTWARE
 
3.1. Terminada a fase de habilitação a empresa classificada em 1º lugar será imediatamente 
convocada pela secretaria requisitante
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, perante Comissão de Avaliação composta para este fim, 
onde a empresa deverá simular, em tempo de execução, cada funcionalidade exigida pelo 
presente Termo de Referência. Para tanto, a empresa deverá trazer os equipamentos necessários 
e os módulos do Software devidamente instalados e configurados, sob pena de 
podendo a Comissão de Avaliação exigir a simulação em equipamento pertencente à Prefeitura. 
 
3.2. A Análise terá duração de máxima de 8 (oito) horas, podendo ser prorrogada a critério da 
Comissão de Avaliação. Havendo prorrogação, esta s
ao encerramento daquela. 
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Conversão e aproveitamento de dados cadastrais informatizados, porventura já 
existentes na Prefeitura, realizado por engenharia reversa para proceder a migração dos 
dados atualmente utilizados. 
Capacitação dos funcionários municipais no uso dos sistemas aplicativos, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias do início da prestação dos serviços. 
O treinamento ocorrerá em ambientes previamente definidos pela Prefeitura que 
providenciará o ambiente e equipamentos necessários. 

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE

Os serviços de manutenção e atualização do software deverão ser executados 
exclusivamente pela empresa contratada. 

A empresa contratada deverá atender a Prefeitura Municipal de Pirapora
cessário também por meio de internet, e-mail, chat ou telefone, durante os dias úteis e 

em horário comercial, devendo-se respeitar os critérios de segurança e disponibilidade.

Os serviços de manutenção do sistema a serem contratados pela Prefeitura implica
seguintes itens, a saber: 

Visa o restabelecimento da normalidade de operação e funcionamento 
mediante saneamento de ocorrência de erros, faltas e falhas operacionais do software.

Visa a adequações do software às exigências de caráter legal, impostas 
por legislações federais, estaduais e municipais. 

Ocorre quando o sistema apresenta alguma incompatibilidade ou déficit técnico 
relacionado às suas funcionalidades. 

Inovações – Visa adaptações do Software, não exigíveis por alterações na 
Legislação, que impliquem em novos relatórios, telas, funções, rotinas ou alterações nos arquivos. 
Serão solicitadas formalmente pela Prefeitura, e devem ser  analisadas pela  empres
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas da proposta, para aprovação e utilização das horas técnicas 
reservadas para este fim, mediante autorização de serviços emitida pela Prefeitura.

ANÁLISE TÉCNICA DO SOFTWARE 

fase de habilitação a empresa classificada em 1º lugar será imediatamente 
a secretaria requisitante para submeter-se à Análise Técnica do Software, no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, perante Comissão de Avaliação composta para este fim, 
onde a empresa deverá simular, em tempo de execução, cada funcionalidade exigida pelo 
presente Termo de Referência. Para tanto, a empresa deverá trazer os equipamentos necessários 
e os módulos do Software devidamente instalados e configurados, sob pena de 
podendo a Comissão de Avaliação exigir a simulação em equipamento pertencente à Prefeitura. 

3.2. A Análise terá duração de máxima de 8 (oito) horas, podendo ser prorrogada a critério da 
Comissão de Avaliação. Havendo prorrogação, esta será em hora útil imediatamente posterior 
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Conversão e aproveitamento de dados cadastrais informatizados, porventura já 
existentes na Prefeitura, realizado por engenharia reversa para proceder a migração dos 

o dos sistemas aplicativos, no prazo 

O treinamento ocorrerá em ambientes previamente definidos pela Prefeitura que 

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE 

Os serviços de manutenção e atualização do software deverão ser executados 

Pirapora sempre que 
mail, chat ou telefone, durante os dias úteis e 

se respeitar os critérios de segurança e disponibilidade. 

Os serviços de manutenção do sistema a serem contratados pela Prefeitura implicam os 

Visa o restabelecimento da normalidade de operação e funcionamento 
mediante saneamento de ocorrência de erros, faltas e falhas operacionais do software. 

o software às exigências de caráter legal, impostas 

Ocorre quando o sistema apresenta alguma incompatibilidade ou déficit técnico 

Visa adaptações do Software, não exigíveis por alterações na 
Legislação, que impliquem em novos relatórios, telas, funções, rotinas ou alterações nos arquivos. 
Serão solicitadas formalmente pela Prefeitura, e devem ser  analisadas pela  empresa contratada num 
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas da proposta, para aprovação e utilização das horas técnicas 
reservadas para este fim, mediante autorização de serviços emitida pela Prefeitura. 

fase de habilitação a empresa classificada em 1º lugar será imediatamente 
se à Análise Técnica do Software, no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, perante Comissão de Avaliação composta para este fim, 
onde a empresa deverá simular, em tempo de execução, cada funcionalidade exigida pelo 
presente Termo de Referência. Para tanto, a empresa deverá trazer os equipamentos necessários 
e os módulos do Software devidamente instalados e configurados, sob pena de desclassificação, 
podendo a Comissão de Avaliação exigir a simulação em equipamento pertencente à Prefeitura.  

3.2. A Análise terá duração de máxima de 8 (oito) horas, podendo ser prorrogada a critério da 
erá em hora útil imediatamente posterior 
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3.3. Serão fornecidos pela Administração materiais necessários à aplicação da Avaliação 
Técnica, sendo eles: Arquivos do CNES e CADSUS, Tabelas do SIA SUS e SIGTAP, Arquivos 
da PPI, Arquivos do PNI, Arquivos de Mapa Cartográfico.
 
3.4. Os equipamentos utilizados para a Análise do Software ficarão retidos no local da 
demonstração até a liberação dos mesmos pela Comissão de Avaliação. Caso a licitante retire 
seus equipamentos do local da simula
considerar-se-á concluída a Análise.
 
3.5. A Prefeitura Municipal de 
nomeada e composta por 01 (um) servidor do Centro de Processamento de
TI), 02 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Saúde para avaliação técnica do software.
 
3.6. Após a análise técnica a Comissão de Avaliação terá o prazo de até (02) dois dias úteis, 
para emitir um Parecer Avaliação Técnica.
 
3.7. Na hipótese do não atendimento aos requisitos discriminados no presente Termo de 
Referencia pela empresa proponente na avaliação técnica do software, o Pregoeiro convocará a 
empresa licitante subseqüente, na ordem de classificação, para abertura do en
habilitação para que, se habilitada, se submeta à respectiva avaliação técnica do software, sendo 
avaliada nos mesmos moldes da empresa licitante anterior, e assim sucessivamente, até a 
apuração do software que atenda todas as exigências do Termo
 
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICO

 
4.1. A licença de uso do Software deverá ser fornecida para a prefeitura durante toda a 

vigência do contrato e suas prorrogações, caso haja necessidade, incluindo todas as 
unidades do Departamento de S

4.2. O sistema deve ser integrado e com troca dinâmica de informações entre os módulos.
 
5. CONTROLE DE ACESSO, CADASTROS BÁSICOS, RELATÓRIOS E 

OPERAÇÕES 
 

5.1. Permitir cadastro de operadores com suas respectivas senhas e perfil de direitos de acesso

5.2. Permitir registro do “log” de erros dos operadores

5.3. Permitir auditoria, no mínimo, das seguintes informações de atividades dos operadores: 
data, hora e informações incluídas, alteradas e excluídas

5.4. Deve existir mecanismo de escolha da senha pelos novos usuários sem a
pessoal de apoio 

5.5. Permitir controle de acesso ao sistema configurável por perfil de operadores, que deverão 
possuir senhas individualizadas e de conhecimento somente dos mesmos
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Serão fornecidos pela Administração materiais necessários à aplicação da Avaliação 

Técnica, sendo eles: Arquivos do CNES e CADSUS, Tabelas do SIA SUS e SIGTAP, Arquivos 
do PNI, Arquivos de Mapa Cartográfico. 

3.4. Os equipamentos utilizados para a Análise do Software ficarão retidos no local da 
demonstração até a liberação dos mesmos pela Comissão de Avaliação. Caso a licitante retire 
seus equipamentos do local da simulação, por qualquer período ou motivo antes do seu término, 

á concluída a Análise. 

3.5. A Prefeitura Municipal de Pirapora se valerá de uma Comissão de Avaliação devidamente 
nomeada e composta por 01 (um) servidor do Centro de Processamento de
TI), 02 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Saúde para avaliação técnica do software.

3.6. Após a análise técnica a Comissão de Avaliação terá o prazo de até (02) dois dias úteis, 
para emitir um Parecer Avaliação Técnica. 

3.7. Na hipótese do não atendimento aos requisitos discriminados no presente Termo de 
Referencia pela empresa proponente na avaliação técnica do software, o Pregoeiro convocará a 
empresa licitante subseqüente, na ordem de classificação, para abertura do en
habilitação para que, se habilitada, se submeta à respectiva avaliação técnica do software, sendo 
avaliada nos mesmos moldes da empresa licitante anterior, e assim sucessivamente, até a 
apuração do software que atenda todas as exigências do Termo de Referência.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-FUNCIONAIS GERAIS 

A licença de uso do Software deverá ser fornecida para a prefeitura durante toda a 
vigência do contrato e suas prorrogações, caso haja necessidade, incluindo todas as 
unidades do Departamento de Saúde.  
O sistema deve ser integrado e com troca dinâmica de informações entre os módulos.

CONTROLE DE ACESSO, CADASTROS BÁSICOS, RELATÓRIOS E 

Permitir cadastro de operadores com suas respectivas senhas e perfil de direitos de acesso

registro do “log” de erros dos operadores 

Permitir auditoria, no mínimo, das seguintes informações de atividades dos operadores: 
data, hora e informações incluídas, alteradas e excluídas 

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

Permitir controle de acesso ao sistema configurável por perfil de operadores, que deverão 
possuir senhas individualizadas e de conhecimento somente dos mesmos
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Serão fornecidos pela Administração materiais necessários à aplicação da Avaliação 
Técnica, sendo eles: Arquivos do CNES e CADSUS, Tabelas do SIA SUS e SIGTAP, Arquivos 

3.4. Os equipamentos utilizados para a Análise do Software ficarão retidos no local da 
demonstração até a liberação dos mesmos pela Comissão de Avaliação. Caso a licitante retire 

ção, por qualquer período ou motivo antes do seu término, 

se valerá de uma Comissão de Avaliação devidamente 
nomeada e composta por 01 (um) servidor do Centro de Processamento de Dados – CPD (setor 
TI), 02 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Saúde para avaliação técnica do software. 

3.6. Após a análise técnica a Comissão de Avaliação terá o prazo de até (02) dois dias úteis, 

3.7. Na hipótese do não atendimento aos requisitos discriminados no presente Termo de 
Referencia pela empresa proponente na avaliação técnica do software, o Pregoeiro convocará a 
empresa licitante subseqüente, na ordem de classificação, para abertura do envelope de 
habilitação para que, se habilitada, se submeta à respectiva avaliação técnica do software, sendo 
avaliada nos mesmos moldes da empresa licitante anterior, e assim sucessivamente, até a 

de Referência. 

A licença de uso do Software deverá ser fornecida para a prefeitura durante toda a 
vigência do contrato e suas prorrogações, caso haja necessidade, incluindo todas as 

O sistema deve ser integrado e com troca dinâmica de informações entre os módulos. 

CONTROLE DE ACESSO, CADASTROS BÁSICOS, RELATÓRIOS E 

Permitir cadastro de operadores com suas respectivas senhas e perfil de direitos de acesso 

Permitir auditoria, no mínimo, das seguintes informações de atividades dos operadores: 

Deve existir mecanismo de escolha da senha pelos novos usuários sem a interferência do 

Permitir controle de acesso ao sistema configurável por perfil de operadores, que deverão 
possuir senhas individualizadas e de conhecimento somente dos mesmos 
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5.6. Possibilitar o acesso do operador aos módulos através de senha
individual e particular apenas às funcionalidades cujo operador tenha permissão

5.7. Permitir controle de autenticação e autorização de acesso às ações disponibilizadas pelo 
sistema por operador e perfil de operadores

5.8. Todas as ações de manipulação de dados, desde que selecionadas pelo administrador do 
sistema, efetuadas pelos operadores sobre os registros, inclusive o conteúdo dos mesmos, 
deverão ser armazenados

5.9. Permitir criticar as ações efetuadas pelo operador e os dados referentes a esta

5.10. Permitir cadastrar os estabelecimentos de saúde da rede própria e suplementar do SUS

5.11. Permitir cadastrar os setores e salas dentro de cada estabelecimento de saúde

5.12. Permitir cadastrar profissionais com os mesmos campos obrigatórios do 

5.13. Permitir realizar a alocação e distribuição dos profissionais de saúde dentro da 
organização de saúde e da rede assistencial

5.14. Possibilitar utilizar a tabela 

5.15. Permitir identificar as CBO’s dos profissionais da assistênc

5.16. Permitir cadastro de países conforme tabela do IBGE

5.17. Permitir cadastro de unidades da federação conforme tabela do IBGE

5.18. Permitir cadastro de municípios conforme tabela do IBGE

5.19. Permitir cadastro de bairros

5.20. Permitir cadastro de logradouros

5.21. Permitir cadastro de tipos de telefone

5.22. Permitir cadastro de unidades de medida e seus tipos

5.23. Permitir cadastro de conselhos regionais

5.24. Permitir cadastro de feriados nacionais, estaduais e municipais

5.25. Permitir utilizar o CID-10

5.26. Permitir unificar todas as informações de
5.27. Permitir unificar todas as informações de operadores com mais de um cadastro
5.28. Permitir realizar a importaçãodo banco de dados das informações obrigatórios do CNES 
5.29. Permitir realizar a importação do banco de dados das informações obrigatórios do 

CADSUS  
5.30. Permitir criar formulários impressos de acordo com as necessidades do operador

5.31. Permitir realizar a importação do SIA

5.32. Permitir realizar a importação do SIGTAP

5.33. Permitir emitir relatório de profissionais por unidade de saúde

5.34. Permitir emitir relatório de operadores semelhantes
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Possibilitar o acesso do operador aos módulos através de senha que limitem o acesso 
individual e particular apenas às funcionalidades cujo operador tenha permissão
Permitir controle de autenticação e autorização de acesso às ações disponibilizadas pelo 
sistema por operador e perfil de operadores 

ipulação de dados, desde que selecionadas pelo administrador do 
sistema, efetuadas pelos operadores sobre os registros, inclusive o conteúdo dos mesmos, 
deverão ser armazenados 

Permitir criticar as ações efetuadas pelo operador e os dados referentes a esta

Permitir cadastrar os estabelecimentos de saúde da rede própria e suplementar do SUS

Permitir cadastrar os setores e salas dentro de cada estabelecimento de saúde

Permitir cadastrar profissionais com os mesmos campos obrigatórios do 

ealizar a alocação e distribuição dos profissionais de saúde dentro da 
organização de saúde e da rede assistencial 

Possibilitar utilizar a tabela de CBO para consulta e vinculação a profissionais

Permitir identificar as CBO’s dos profissionais da assistência 

Permitir cadastro de países conforme tabela do IBGE 

Permitir cadastro de unidades da federação conforme tabela do IBGE

Permitir cadastro de municípios conforme tabela do IBGE 

Permitir cadastro de bairros 

Permitir cadastro de logradouros 

cadastro de tipos de telefone 

Permitir cadastro de unidades de medida e seus tipos 

Permitir cadastro de conselhos regionais 

Permitir cadastro de feriados nacionais, estaduais e municipais 

10 

Permitir unificar todas as informações de usuários com mais de um cadastro
Permitir unificar todas as informações de operadores com mais de um cadastro
Permitir realizar a importaçãodo banco de dados das informações obrigatórios do CNES 
Permitir realizar a importação do banco de dados das informações obrigatórios do 

Permitir criar formulários impressos de acordo com as necessidades do operador

Permitir realizar a importação do SIA-SUS 

Permitir realizar a importação do SIGTAP 

tir emitir relatório de profissionais por unidade de saúde 

Permitir emitir relatório de operadores semelhantes 
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que limitem o acesso 
individual e particular apenas às funcionalidades cujo operador tenha permissão 
Permitir controle de autenticação e autorização de acesso às ações disponibilizadas pelo 

ipulação de dados, desde que selecionadas pelo administrador do 
sistema, efetuadas pelos operadores sobre os registros, inclusive o conteúdo dos mesmos, 

Permitir criticar as ações efetuadas pelo operador e os dados referentes a estas ações 

Permitir cadastrar os estabelecimentos de saúde da rede própria e suplementar do SUS 

Permitir cadastrar os setores e salas dentro de cada estabelecimento de saúde 

Permitir cadastrar profissionais com os mesmos campos obrigatórios do CNES 

ealizar a alocação e distribuição dos profissionais de saúde dentro da 

de CBO para consulta e vinculação a profissionais 

Permitir cadastro de unidades da federação conforme tabela do IBGE 

usuários com mais de um cadastro 
Permitir unificar todas as informações de operadores com mais de um cadastro 
Permitir realizar a importaçãodo banco de dados das informações obrigatórios do CNES  
Permitir realizar a importação do banco de dados das informações obrigatórios do 

Permitir criar formulários impressos de acordo com as necessidades do operador 
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5.35. Permitir converter, automaticamente, unidades de medida, quando aplicável (resultados 
de exames, prescrições médicas, etc.)

5.36. Permitir ajuda contextualizada em todas as telas do sistema relativa aos campos e/ou 
ações 

5.37. Todos os relatórios do sistema deverão permitir exibição em tela, impressão em 
impressora laser, jato de tinta e matricial (modo gráfico e modo comando quando ficha 
texto) 

5.38. Todos os relatórios deverão permitir exportar em formato xls, pdf e txt
5.39. Permitir integridade referencial dos dados
5.40. Todos os cadastros devem possuir relatório de listagem correspondente

6. CADASTRO DO USUÁRIO

 
6.1. Permitir cadastrar usuário com geração do número do prontuário 

demais informações deste cadastro de acordo com o CADSUS e conforme portaria do 
Ministério da Saúde 

6.2. Permitir vincular o número de prontuário do usuário gerado pelo sistema ao número de 
prontuário existente no serviço ou unidade de sa
destes números 

6.3. Permitir o cadastramento de todas as 10 (dez) digitais com a identificação de cada dedo 
de cada uma das mãos 

6.4. Permitir localizar o cadastro do usuário a partir de qualquer um dos 10 (dez) dedos 
cadastrados 

6.5. Permitir compartilhamento eletrônico da informação 
acessados a partir de qualquer estação de trabalho ou ponto de acesso devidamente 
autorizado 

6.6. Não permitir o cadastro do mesmo usuário em duplicidade, considerando seus dado
demográficos 

6.7. Permitir vincular o número do cadastro do usuário ao número do cartão nacional de saúde 

(CNS), permitindo a localização por ambos no mesmo campo

6.8. Permitir emitir cartões de saúde (com código de barras) dos pacientes cadastrados, 

contendo: nome do paciente data de nascimento, nome da mãe, endereço, número do 

cartão ou, caso não exista, seu prontuário no sistema, e unidade de saúde em que o 

paciente está cadastrado

6.9. Permitir controlar a geração de cartões, nos moldes definidos pelo SUS, para p
cadastrados e que pertençam ao Município, mantendo o controle da emissão de vias já 
emitidas 
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Permitir converter, automaticamente, unidades de medida, quando aplicável (resultados 
de exames, prescrições médicas, etc.) 

tualizada em todas as telas do sistema relativa aos campos e/ou 

Todos os relatórios do sistema deverão permitir exibição em tela, impressão em 
impressora laser, jato de tinta e matricial (modo gráfico e modo comando quando ficha 

órios deverão permitir exportar em formato xls, pdf e txt
Permitir integridade referencial dos dados 
Todos os cadastros devem possuir relatório de listagem correspondente

CADASTRO DO USUÁRIO 

Permitir cadastrar usuário com geração do número do prontuário realizando críticas às 
demais informações deste cadastro de acordo com o CADSUS e conforme portaria do 

Permitir vincular o número de prontuário do usuário gerado pelo sistema ao número de 
prontuário existente no serviço ou unidade de saúde, podendo pesquisar por qualquer um 

Permitir o cadastramento de todas as 10 (dez) digitais com a identificação de cada dedo 

Permitir localizar o cadastro do usuário a partir de qualquer um dos 10 (dez) dedos 

Permitir compartilhamento eletrônico da informação - Os dados clínicos devem ser 
acessados a partir de qualquer estação de trabalho ou ponto de acesso devidamente 

Não permitir o cadastro do mesmo usuário em duplicidade, considerando seus dado

Permitir vincular o número do cadastro do usuário ao número do cartão nacional de saúde 

(CNS), permitindo a localização por ambos no mesmo campo 

Permitir emitir cartões de saúde (com código de barras) dos pacientes cadastrados, 

nome do paciente data de nascimento, nome da mãe, endereço, número do 

cartão ou, caso não exista, seu prontuário no sistema, e unidade de saúde em que o 

paciente está cadastrado 

Permitir controlar a geração de cartões, nos moldes definidos pelo SUS, para p
cadastrados e que pertençam ao Município, mantendo o controle da emissão de vias já 
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Permitir converter, automaticamente, unidades de medida, quando aplicável (resultados 

tualizada em todas as telas do sistema relativa aos campos e/ou 

Todos os relatórios do sistema deverão permitir exibição em tela, impressão em 
impressora laser, jato de tinta e matricial (modo gráfico e modo comando quando ficha 

órios deverão permitir exportar em formato xls, pdf e txt 

Todos os cadastros devem possuir relatório de listagem correspondente 

realizando críticas às 
demais informações deste cadastro de acordo com o CADSUS e conforme portaria do 

Permitir vincular o número de prontuário do usuário gerado pelo sistema ao número de 
úde, podendo pesquisar por qualquer um 

Permitir o cadastramento de todas as 10 (dez) digitais com a identificação de cada dedo 

Permitir localizar o cadastro do usuário a partir de qualquer um dos 10 (dez) dedos 

Os dados clínicos devem ser 
acessados a partir de qualquer estação de trabalho ou ponto de acesso devidamente 

Não permitir o cadastro do mesmo usuário em duplicidade, considerando seus dados 

Permitir vincular o número do cadastro do usuário ao número do cartão nacional de saúde 

Permitir emitir cartões de saúde (com código de barras) dos pacientes cadastrados, 

nome do paciente data de nascimento, nome da mãe, endereço, número do 

cartão ou, caso não exista, seu prontuário no sistema, e unidade de saúde em que o 

Permitir controlar a geração de cartões, nos moldes definidos pelo SUS, para pacientes 
cadastrados e que pertençam ao Município, mantendo o controle da emissão de vias já 
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7. UNIDADES BÁSICAS E POLICLÍNICA
 

7.1. Permitir criar agenda para profissionais em dias úteis, por período definido, abrangendo 
ou não feriados, conforme 

7.2. Permitir replicar agenda para profissionais em dias úteis, por período definido, 
abrangendo ou não feriados, conforme critério previamente definido pelo operador

7.3. Permitir criar agenda permitindo escolha de vagas 
variado de horários e número de vagas

7.4. Permitir a descentralização do agendamento para as unidades de atendimento

7.5. Permitir definir e aplicar o intervalo mínimo de tempo para consultas agendadas do 
mesmo usuário numa mesma un

7.6. Permitir definir e aplicar o intervalo mínimo de tempo para consultas agendadas do 
mesmo usuário em unidades diferentes

7.7. Permitir definir e aplicar número de dias de carência para que o mesmo usuário possa 
agendar consulta na mesma especialidade/CBO

7.8. Permitir geração de carta ao usuário, no agendamento, quando o mesmo for bloqueado 
para realizar agendamento em razão do seu absenteísmo

7.9. Permitir cancelar e/ou aplicar uma ou mais ações na agenda

7.10. Permitir operações de bloqueio total do dia na agenda e 
discriminando o motivo 

7.11. Permitir emissão de relatório de motivo de bloqueio da agenda

7.12. Permitir realizar transferência de agenda para um determinado usuário

7.13. Permitir realizar transferência de todas as agendas de um profissional e
usuários nas próximas vagas livres

7.14. Permitir realizar transferência de todas as agendas de um profissional para outra data 
possibilitando sua reversão

7.15. Permitir emissão de carta ao usuário com informações sobre a nova agenda, no momento 
da transferência 

7.16. Permitir emissão de relatório com informações de data e horário dos usuários que foram 
transferidos, no momento da transferência

7.17. Permitir registrar informações de atendimento de profissionais de saúde, contemplando 
pelo menos as seguintes informaç
exame físico, peso, altura, diagnóstico ou hipótese diagnóstica através de consulta 
codificada ou descritiva do CID

7.18. Permitir recepcionar vários pacientes, de uma só vez ou individualmente
7.19. Permitir cancelar de uma só vez ou individualmente, das recepções realizadas
7.20. Permitir reativação de recepções canceladas
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UNIDADES BÁSICAS E POLICLÍNICA 

Permitir criar agenda para profissionais em dias úteis, por período definido, abrangendo 
ou não feriados, conforme critério previamente definido pelo operador
Permitir replicar agenda para profissionais em dias úteis, por período definido, 
abrangendo ou não feriados, conforme critério previamente definido pelo operador
Permitir criar agenda permitindo escolha de vagas por intervalo de horário fixo ou 
variado de horários e número de vagas 
Permitir a descentralização do agendamento para as unidades de atendimento

Permitir definir e aplicar o intervalo mínimo de tempo para consultas agendadas do 
mesmo usuário numa mesma unidade  

Permitir definir e aplicar o intervalo mínimo de tempo para consultas agendadas do 
mesmo usuário em unidades diferentes 

Permitir definir e aplicar número de dias de carência para que o mesmo usuário possa 
agendar consulta na mesma especialidade/CBO 

Permitir geração de carta ao usuário, no agendamento, quando o mesmo for bloqueado 
para realizar agendamento em razão do seu absenteísmo 

Permitir cancelar e/ou aplicar uma ou mais ações na agenda 

Permitir operações de bloqueio total do dia na agenda e bloqueio parcial por horário 
 

Permitir emissão de relatório de motivo de bloqueio da agenda 

Permitir realizar transferência de agenda para um determinado usuário

Permitir realizar transferência de todas as agendas de um profissional e
usuários nas próximas vagas livres 

Permitir realizar transferência de todas as agendas de um profissional para outra data 
possibilitando sua reversão 

Permitir emissão de carta ao usuário com informações sobre a nova agenda, no momento 

Permitir emissão de relatório com informações de data e horário dos usuários que foram 
transferidos, no momento da transferência 

Permitir registrar informações de atendimento de profissionais de saúde, contemplando 
pelo menos as seguintes informações: anamnese, história pregressa individual e familiar, 
exame físico, peso, altura, diagnóstico ou hipótese diagnóstica através de consulta 
codificada ou descritiva do CID 

Permitir recepcionar vários pacientes, de uma só vez ou individualmente
ncelar de uma só vez ou individualmente, das recepções realizadas

Permitir reativação de recepções canceladas 
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Permitir criar agenda para profissionais em dias úteis, por período definido, abrangendo 
critério previamente definido pelo operador 

Permitir replicar agenda para profissionais em dias úteis, por período definido, 
abrangendo ou não feriados, conforme critério previamente definido pelo operador 

por intervalo de horário fixo ou 

Permitir a descentralização do agendamento para as unidades de atendimento 

Permitir definir e aplicar o intervalo mínimo de tempo para consultas agendadas do 

Permitir definir e aplicar o intervalo mínimo de tempo para consultas agendadas do 

Permitir definir e aplicar número de dias de carência para que o mesmo usuário possa 

Permitir geração de carta ao usuário, no agendamento, quando o mesmo for bloqueado 

bloqueio parcial por horário 

Permitir realizar transferência de agenda para um determinado usuário 

Permitir realizar transferência de todas as agendas de um profissional encaixando os 

Permitir realizar transferência de todas as agendas de um profissional para outra data 

Permitir emissão de carta ao usuário com informações sobre a nova agenda, no momento 

Permitir emissão de relatório com informações de data e horário dos usuários que foram 

Permitir registrar informações de atendimento de profissionais de saúde, contemplando 
ões: anamnese, história pregressa individual e familiar, 

exame físico, peso, altura, diagnóstico ou hipótese diagnóstica através de consulta 

Permitir recepcionar vários pacientes, de uma só vez ou individualmente 
ncelar de uma só vez ou individualmente, das recepções realizadas 
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7.21. Permitir registrar antecipadamente as recepções dos agendamentos de uma só vez
7.22. Permitir encaminhar solicitações de consultas ou exames para 
7.23. Permitir agendar solicitações de consultas ou exames para serviço terceirizado
7.24. Permitir solicitar exames de rotina definidos como de “urgência” pela unidade ou serviço 

de saúde 
7.25. Permitir realizar pesquisa fonética e por similaridade
7.26. Permitir vincular um usuário à unidade de atendimento de referência ou serviço de saúde
7.27. Gerar fila de espera para atendimento e permitir consulta a ela por parte do profissional
7.28. Permitir o acolhimento a partir da fila de espera
7.29. Permitir o atendimento a partir
7.30. Permitir registrar procedimentos, seguindo todas as regras e consistências definidas no 

SIA-SUS 
7.31. Disponibilizar tabelas compatíveis com o CBO para o cadastro de especialidades
7.32. Permitir registrar procedimentos coletivos de 

exigidas pelo SUS 
7.33. Permitir vincular usuários aos grupos de atenção à saúde ou de atendimento
7.34. Alertar o operador quando o usuário for de outra unidade PSF de referência
7.35. Verificar, automaticamente, na inclusão de novos us

semelhantes 
7.36. Permitir localizar o usuário através de dados como: número do cadastro, nome, data de 

nascimento, nome da mãe, telefone, número do cartão nacional de saúde
7.37. Permitir pesquisa ao prontuário do usuário com seus atendime

determinada data ou por número de atendimentos 
7.38. Permitir emissão de relatório dos procedimentos realizados por especialidade, contendo: 

CBO, código e descrição do procedimento
7.39. Permitir emissão de relatório de fichas de atendimento (urg

atendimentos agendados, contemplando, em seu conteúdo, as seguintes informações: 
dados do paciente, unidade de saúde, especialidades e profissionais envolvidos

7.40. Permitir emissão de relatório de fluxo de atendimento de urgência/em
as seguintes informações: nomes dos pacientes, quantidade de atendimentos na unidade, 
cidade de origem do paciente e faixa etária

7.41. Permitir emissão de relatório de todos os procedimentos lançados por recepção, contendo 
as seguintes informações: unidade de saúde, nome do profissional, data do atendimento, 
nome do usuário, procedimento realizado e operador de sistema

7.42. Permitir emissão de relatório do prontuário com seus atendimentos realizados num 
determinado período, contendo atendimento, 
solicitados, medicamentos prescritos e vacinas

7.43. Permitir emissão de relatório quantitativo de atendimentos realizados por especialidade, 
faixa etária e sexo, dentro de um período determinado
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Permitir registrar antecipadamente as recepções dos agendamentos de uma só vez
Permitir encaminhar solicitações de consultas ou exames para serviço terceirizado
Permitir agendar solicitações de consultas ou exames para serviço terceirizado
Permitir solicitar exames de rotina definidos como de “urgência” pela unidade ou serviço 

Permitir realizar pesquisa fonética e por similaridade 
mitir vincular um usuário à unidade de atendimento de referência ou serviço de saúde

Gerar fila de espera para atendimento e permitir consulta a ela por parte do profissional
Permitir o acolhimento a partir da fila de espera 
Permitir o atendimento a partir da fila de espera 
Permitir registrar procedimentos, seguindo todas as regras e consistências definidas no 

Disponibilizar tabelas compatíveis com o CBO para o cadastro de especialidades
Permitir registrar procedimentos coletivos de BPA consolidado, seguindo consistências 

Permitir vincular usuários aos grupos de atenção à saúde ou de atendimento
Alertar o operador quando o usuário for de outra unidade PSF de referência
Verificar, automaticamente, na inclusão de novos usuários, cadastros com dados 

Permitir localizar o usuário através de dados como: número do cadastro, nome, data de 
nascimento, nome da mãe, telefone, número do cartão nacional de saúde
Permitir pesquisa ao prontuário do usuário com seus atendimentos realizados numa 
determinada data ou por número de atendimentos  
Permitir emissão de relatório dos procedimentos realizados por especialidade, contendo: 
CBO, código e descrição do procedimento 
Permitir emissão de relatório de fichas de atendimento (urgência / emergência) e/ou de 
atendimentos agendados, contemplando, em seu conteúdo, as seguintes informações: 
dados do paciente, unidade de saúde, especialidades e profissionais envolvidos
Permitir emissão de relatório de fluxo de atendimento de urgência/em
as seguintes informações: nomes dos pacientes, quantidade de atendimentos na unidade, 
cidade de origem do paciente e faixa etária 
Permitir emissão de relatório de todos os procedimentos lançados por recepção, contendo 

ações: unidade de saúde, nome do profissional, data do atendimento, 
nome do usuário, procedimento realizado e operador de sistema 
Permitir emissão de relatório do prontuário com seus atendimentos realizados num 
determinado período, contendo atendimento, CID, procedimentos realizados, exames 
solicitados, medicamentos prescritos e vacinas 

Permitir emissão de relatório quantitativo de atendimentos realizados por especialidade, 
faixa etária e sexo, dentro de um período determinado 
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Permitir registrar antecipadamente as recepções dos agendamentos de uma só vez 
serviço terceirizado 

Permitir agendar solicitações de consultas ou exames para serviço terceirizado 
Permitir solicitar exames de rotina definidos como de “urgência” pela unidade ou serviço 

mitir vincular um usuário à unidade de atendimento de referência ou serviço de saúde 
Gerar fila de espera para atendimento e permitir consulta a ela por parte do profissional 

Permitir registrar procedimentos, seguindo todas as regras e consistências definidas no 

Disponibilizar tabelas compatíveis com o CBO para o cadastro de especialidades 
consolidado, seguindo consistências 

Permitir vincular usuários aos grupos de atenção à saúde ou de atendimento 
Alertar o operador quando o usuário for de outra unidade PSF de referência 

uários, cadastros com dados 

Permitir localizar o usuário através de dados como: número do cadastro, nome, data de 
nascimento, nome da mãe, telefone, número do cartão nacional de saúde 

ntos realizados numa 

Permitir emissão de relatório dos procedimentos realizados por especialidade, contendo: 

ência / emergência) e/ou de 
atendimentos agendados, contemplando, em seu conteúdo, as seguintes informações: 
dados do paciente, unidade de saúde, especialidades e profissionais envolvidos 
Permitir emissão de relatório de fluxo de atendimento de urgência/emergência, contendo 
as seguintes informações: nomes dos pacientes, quantidade de atendimentos na unidade, 

Permitir emissão de relatório de todos os procedimentos lançados por recepção, contendo 
ações: unidade de saúde, nome do profissional, data do atendimento, 

Permitir emissão de relatório do prontuário com seus atendimentos realizados num 
CID, procedimentos realizados, exames 

Permitir emissão de relatório quantitativo de atendimentos realizados por especialidade, 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 

Site: 

 

7.44. Permitir emissão de relatóri
saúde, contendo as seguintes informações: nomes dos profissionais e quantidade de 
consultas agendadas para os mesmos

7.45. Permitir emissão de relatório de atendimento espontâneo e de atendimentos agend
7.46. Permitir emissão de relatório de atendimentos realizados pelo profissional por unidade e 

período especificado, contendo as seguintes informações: período, unidade de saúde, 
código do profissional, nome do profissional, especialidade, procedimento real
quantidade 

7.47. Permitir emissão de relatório de consultas canceladas, contemplando, em seu conteúdo, as 
seguintes informações: unidade de saúde, especialidade, nome do profissional, dados de 
cada paciente 

7.48. Permitir emissão de relatório de controle de at
informações: data de atendimento, unidade de saúde, especialidade, profissionais e dados 
dos pacientes, sendo que este relatório deverá, sempre que houver interesse do operador, 
poder ser impresso sem dados (em branc

7.49. Permitir emissão de relatório de atendimentos ambulatoriais, contendo as seguintes 
informações: nome da unidade de atendimento, data e hora do atendimento, dados do 
paciente, dados clínicos, CID, procedimentos

7.50. Permitir emissão de relatório de todos os u
agenda de consulta por profissional, contendo as seguintes informações: unidade de 
atendimento, nome do profissional, especialidade/CBO, data, hora, numero do prontuário, 
nome do paciente, tipo de atendimento e unid

7.51. Permitir emissão de relatório de horário de trabalho dos profissionais contendo pelo 
menos as seguintes informações: nomes dos profissionais, seus dias semanais de trabalho, 
horários de atendimento, unidades de saúde e especialidade atendidas

7.52. Permitir lançar procedimentos na boca e dentes através de odontograma gráfico
7.53. Permitir identificar, vincular e visualizar os símbolos gráficos a procedimentos 

odontológicos 
 
8. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

 

8.1. Permitir registrar visitas realizadas pelos agentes 

8.2. Permitir registrar a FICHA A, SSA2 e PMA2, PMA2C, Ficha D e Ficha DC 
contemplando todas as informações necessárias ao SIAB e consistindo os campos 
conforme SIAB 

8.3. Permitir cadastrar micro áreas conforme SIAB

8.4. Permitir cadastrar segmentos

8.5. Permitir cadastrar família conforme SIAB

8.6. Permitir cadastrar as áreas conforme SIAB

8.7. Permitir o cadastro de membros das equipes na ESF
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Permitir emissão de relatório de consultas agendadas para profissionais das unidades de 
saúde, contendo as seguintes informações: nomes dos profissionais e quantidade de 
consultas agendadas para os mesmos 
Permitir emissão de relatório de atendimento espontâneo e de atendimentos agend
Permitir emissão de relatório de atendimentos realizados pelo profissional por unidade e 
período especificado, contendo as seguintes informações: período, unidade de saúde, 
código do profissional, nome do profissional, especialidade, procedimento real

Permitir emissão de relatório de consultas canceladas, contemplando, em seu conteúdo, as 
seguintes informações: unidade de saúde, especialidade, nome do profissional, dados de 

Permitir emissão de relatório de controle de atendimento diário, contendo as seguintes 
informações: data de atendimento, unidade de saúde, especialidade, profissionais e dados 
dos pacientes, sendo que este relatório deverá, sempre que houver interesse do operador, 
poder ser impresso sem dados (em branco) 
Permitir emissão de relatório de atendimentos ambulatoriais, contendo as seguintes 
informações: nome da unidade de atendimento, data e hora do atendimento, dados do 
paciente, dados clínicos, CID, procedimentos 
Permitir emissão de relatório de todos os usuários agendados e vagas disponíveis da 
agenda de consulta por profissional, contendo as seguintes informações: unidade de 
atendimento, nome do profissional, especialidade/CBO, data, hora, numero do prontuário, 
nome do paciente, tipo de atendimento e unidade de origem 
Permitir emissão de relatório de horário de trabalho dos profissionais contendo pelo 
menos as seguintes informações: nomes dos profissionais, seus dias semanais de trabalho, 
horários de atendimento, unidades de saúde e especialidade atendidas
Permitir lançar procedimentos na boca e dentes através de odontograma gráfico
Permitir identificar, vincular e visualizar os símbolos gráficos a procedimentos 

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Permitir registrar visitas realizadas pelos agentes comunitários de saúde

Permitir registrar a FICHA A, SSA2 e PMA2, PMA2C, Ficha D e Ficha DC 
contemplando todas as informações necessárias ao SIAB e consistindo os campos 

Permitir cadastrar micro áreas conforme SIAB 

Permitir cadastrar segmentos conforme SIAB 

Permitir cadastrar família conforme SIAB 

Permitir cadastrar as áreas conforme SIAB 

Permitir o cadastro de membros das equipes na ESF 
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o de consultas agendadas para profissionais das unidades de 
saúde, contendo as seguintes informações: nomes dos profissionais e quantidade de 

Permitir emissão de relatório de atendimento espontâneo e de atendimentos agendados 
Permitir emissão de relatório de atendimentos realizados pelo profissional por unidade e 
período especificado, contendo as seguintes informações: período, unidade de saúde, 
código do profissional, nome do profissional, especialidade, procedimento realizado e 

Permitir emissão de relatório de consultas canceladas, contemplando, em seu conteúdo, as 
seguintes informações: unidade de saúde, especialidade, nome do profissional, dados de 

endimento diário, contendo as seguintes 
informações: data de atendimento, unidade de saúde, especialidade, profissionais e dados 
dos pacientes, sendo que este relatório deverá, sempre que houver interesse do operador, 

Permitir emissão de relatório de atendimentos ambulatoriais, contendo as seguintes 
informações: nome da unidade de atendimento, data e hora do atendimento, dados do 

suários agendados e vagas disponíveis da 
agenda de consulta por profissional, contendo as seguintes informações: unidade de 
atendimento, nome do profissional, especialidade/CBO, data, hora, numero do prontuário, 

Permitir emissão de relatório de horário de trabalho dos profissionais contendo pelo 
menos as seguintes informações: nomes dos profissionais, seus dias semanais de trabalho, 
horários de atendimento, unidades de saúde e especialidade atendidas 
Permitir lançar procedimentos na boca e dentes através de odontograma gráfico 
Permitir identificar, vincular e visualizar os símbolos gráficos a procedimentos 

comunitários de saúde 

Permitir registrar a FICHA A, SSA2 e PMA2, PMA2C, Ficha D e Ficha DC 
contemplando todas as informações necessárias ao SIAB e consistindo os campos 
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8.8. Permitir o agrupamento dos membros das famílias conforme a ficha A

8.9. Permitir emissão de relatório segundo o 

8.10. Permitir emissão de relatório do SSA2

8.11. Permitir emissão de relatório do PMA2

 
9. INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

 
9.1. Permitir georreferenciar o domicílio de um usuário a partir da leitura e plotagem dos 

arquivos de mapas fornecidos pelo Município

9.2. Permitir selecionar um usuário e plotar informações cartográficas sobre seu domicílio a 
partir dos arquivos de mapas fornecidos pelo Município

9.3. Permitir imprimir mapa cartográfico dos lotes pertencentes a uma micro área do PSF a 
partir dos arquivos de mapas

 
10. FATURAMENTO E ESTATÍSTICA

 
10.1. Possibilitar o cadastramento de novos procedimentos adicionais aos da tabela SUS 

vinculados ou não aos mesmos e suas relações e consistências, podendo estes serem 
bloqueados ou desbloqueados a qualquer

10.2. Permitir gerar BPA (PAB e/ou MAC) a serem importados pelo SIA

10.3. Permitir gerar o BPA consolidado e individualizado

10.4. Permitir atualização e utilização da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do 
SUS (SIGTAP) 

10.5. Permitir reapresentar a produção conforme portaria específica do Ministério da Saúde

10.6. Permitir importar o arquivo gerado no programa BPA magnético para conferencia dos 
procedimentos encaminhados e realizados por serviço terceirizado

10.7. Permitir gerar BPA inclu

10.8. Permitir emissão de relatório de acompanhamento dos serviços produzidos conforme 
SIA-SUS, contendo: tipo de registro do BPA, competência, unidade, grupo, subgrupo, 
forma de organização, procedimento, valor e quantidade.

 
11. FARMÁCIA E ALMOXARIFADO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS

 
11.1. Permitir o cadastro e a caracterização dos produtos (princípio ativo, forma de 

apresentação) 
11.2. Permitir movimentação de estoque entre todas as farmácias
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Permitir o agrupamento dos membros das famílias conforme a ficha A

Permitir emissão de relatório segundo o modelo da ficha A 

Permitir emissão de relatório do SSA2 

Permitir emissão de relatório do PMA2 

INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

Permitir georreferenciar o domicílio de um usuário a partir da leitura e plotagem dos 
arquivos de mapas fornecidos pelo Município 

Permitir selecionar um usuário e plotar informações cartográficas sobre seu domicílio a 
partir dos arquivos de mapas fornecidos pelo Município 

Permitir imprimir mapa cartográfico dos lotes pertencentes a uma micro área do PSF a 
partir dos arquivos de mapas fornecidos pelo Município 

FATURAMENTO E ESTATÍSTICA 

Possibilitar o cadastramento de novos procedimentos adicionais aos da tabela SUS 
vinculados ou não aos mesmos e suas relações e consistências, podendo estes serem 
bloqueados ou desbloqueados a qualquer momento, dependendo da necessidade

Permitir gerar BPA (PAB e/ou MAC) a serem importados pelo SIA-SUS

Permitir gerar o BPA consolidado e individualizado 

Permitir atualização e utilização da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do 

Permitir reapresentar a produção conforme portaria específica do Ministério da Saúde

Permitir importar o arquivo gerado no programa BPA magnético para conferencia dos 
procedimentos encaminhados e realizados por serviço terceirizado 

Permitir gerar BPA incluindo a produção dos prestadores 

Permitir emissão de relatório de acompanhamento dos serviços produzidos conforme 
SUS, contendo: tipo de registro do BPA, competência, unidade, grupo, subgrupo, 

forma de organização, procedimento, valor e quantidade. 

MÁCIA E ALMOXARIFADO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS

Permitir o cadastro e a caracterização dos produtos (princípio ativo, forma de 

Permitir movimentação de estoque entre todas as farmácias 
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Permitir o agrupamento dos membros das famílias conforme a ficha A 

Permitir georreferenciar o domicílio de um usuário a partir da leitura e plotagem dos 

Permitir selecionar um usuário e plotar informações cartográficas sobre seu domicílio a 

Permitir imprimir mapa cartográfico dos lotes pertencentes a uma micro área do PSF a 

Possibilitar o cadastramento de novos procedimentos adicionais aos da tabela SUS 
vinculados ou não aos mesmos e suas relações e consistências, podendo estes serem 

momento, dependendo da necessidade 

SUS 

Permitir atualização e utilização da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do 

Permitir reapresentar a produção conforme portaria específica do Ministério da Saúde 

Permitir importar o arquivo gerado no programa BPA magnético para conferencia dos 

Permitir emissão de relatório de acompanhamento dos serviços produzidos conforme 
SUS, contendo: tipo de registro do BPA, competência, unidade, grupo, subgrupo, 

MÁCIA E ALMOXARIFADO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS 

Permitir o cadastro e a caracterização dos produtos (princípio ativo, forma de 
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11.3. Controlar a dispensação
vencimento mais próximas

11.4. Possibilitar a realização do inventário periódico por grupo e subgrupo de estocagem
11.5. Permitir registrar as prescrições e dispensações dos medicamentos
11.6. Alertar sobre prescrições pendentes

11.7. Permitir registrar devoluções de empréstimo, entre os setores, de produtos ao estoque

11.8. Permitir a definição da validade das prescrições dos medicamentos de uso contínuo e de 
uso imediato 

11.9. Permitir a vinculação do peso do usuário, em quilos,
dessa informação na dispensação

11.10. Permitir o aproveitamento automático de posologias já utilizadas

11.11. Permitir a delimitação dos princípios ativos que as especialidades / CBO`s poderão 
prescrever 

11.12. Permitir localizar o usuário através da leitura biométrica, junto com as prescrições 
vinculadas a ele 

11.13. Permitir registrar as observações sobre cada prescrição

11.14. Permitir registrar as recomendações para cada princípio ativo prescrito

11.15. Permitir o cadastro e a caracterização das inte
substância 2, efeito, risco e precaução)

11.16. Alertar quando houver prescrição onde ocorrer interação medicamentosa entre os 
princípios ativos, informando seus detalhes como efeito, risco e precaução

11.17. Permitir a impressão da 
medicamentos prescritos, posologia e orientações

11.18. Permitir a criação da ficha fármaco

11.19. Permitir a vinculação dos princípios ativos aos grupos de atendimentos, possibilitando 
prever as próximas dispensações

11.20. Permitir o cadastro e a caracterização do princípio ativo (grupo terapêutico, forma 
farmacêutica, substância química)

11.21. Permitir registrar prescrição após atendimento realizado

11.22. Permitir e aplicar a definição de períodos para dispensação do 
o mesmo usuário 

11.23. Permitir a realização do controle das dispensações vinculadas às prescrições, registrando 
a unidade, profissional e posologia prescrita versus produto e quantidade dispensados

11.24. Calcular automaticamente, baseado na 
dispensação de medicamentos específicos (insulinas)

11.25. Permitir efetuar as dispensações de medicamentos uso contínuo de forma particionada
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Controlar a dispensação de medicamentos, sugerindo ao operador, os lotes com datas de 
vencimento mais próximas 
Possibilitar a realização do inventário periódico por grupo e subgrupo de estocagem
Permitir registrar as prescrições e dispensações dos medicamentos 

crições pendentes 

Permitir registrar devoluções de empréstimo, entre os setores, de produtos ao estoque

Permitir a definição da validade das prescrições dos medicamentos de uso contínuo e de 

Permitir a vinculação do peso do usuário, em quilos, aos princípios ativos que necessitam 
dessa informação na dispensação 

Permitir o aproveitamento automático de posologias já utilizadas 

Permitir a delimitação dos princípios ativos que as especialidades / CBO`s poderão 

usuário através da leitura biométrica, junto com as prescrições 

Permitir registrar as observações sobre cada prescrição 

Permitir registrar as recomendações para cada princípio ativo prescrito

Permitir o cadastro e a caracterização das interações medicamentosas (substância 1, 
substância 2, efeito, risco e precaução) 

Alertar quando houver prescrição onde ocorrer interação medicamentosa entre os 
princípios ativos, informando seus detalhes como efeito, risco e precaução

Permitir a impressão da receita, com dados do paciente, profissional responsável, 
medicamentos prescritos, posologia e orientações 

Permitir a criação da ficha fármaco-terapêutica 

Permitir a vinculação dos princípios ativos aos grupos de atendimentos, possibilitando 
imas dispensações 

Permitir o cadastro e a caracterização do princípio ativo (grupo terapêutico, forma 
farmacêutica, substância química) 

Permitir registrar prescrição após atendimento realizado 

Permitir e aplicar a definição de períodos para dispensação do mesmo princípio ativo para 

Permitir a realização do controle das dispensações vinculadas às prescrições, registrando 
a unidade, profissional e posologia prescrita versus produto e quantidade dispensados

Calcular automaticamente, baseado na posologia, a data prevista para a próxima 
dispensação de medicamentos específicos (insulinas) 

Permitir efetuar as dispensações de medicamentos uso contínuo de forma particionada
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de medicamentos, sugerindo ao operador, os lotes com datas de 

Possibilitar a realização do inventário periódico por grupo e subgrupo de estocagem 

Permitir registrar devoluções de empréstimo, entre os setores, de produtos ao estoque 

Permitir a definição da validade das prescrições dos medicamentos de uso contínuo e de 

aos princípios ativos que necessitam 

Permitir a delimitação dos princípios ativos que as especialidades / CBO`s poderão 

usuário através da leitura biométrica, junto com as prescrições 

Permitir registrar as recomendações para cada princípio ativo prescrito 

rações medicamentosas (substância 1, 

Alertar quando houver prescrição onde ocorrer interação medicamentosa entre os 
princípios ativos, informando seus detalhes como efeito, risco e precaução 

receita, com dados do paciente, profissional responsável, 

Permitir a vinculação dos princípios ativos aos grupos de atendimentos, possibilitando 

Permitir o cadastro e a caracterização do princípio ativo (grupo terapêutico, forma 

mesmo princípio ativo para 

Permitir a realização do controle das dispensações vinculadas às prescrições, registrando 
a unidade, profissional e posologia prescrita versus produto e quantidade dispensados 

posologia, a data prevista para a próxima 

Permitir efetuar as dispensações de medicamentos uso contínuo de forma particionada 
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11.26. Permitir exibição das dispensações anteriores apresentando local, data, produt
quantidade retirada 

11.27. Sugerir o produto ideal a ser dispensado, com perda mínima de acordo com a prescrição

11.28. Permitir cadastrar fornecedores

11.29. Permitir cadastrar e caracterizar o princípio ativo por grupo terapêutico, forma 
farmacêutica, substância químic

11.30. Permitir registrar doações, perdas, empréstimos e devoluções

11.31. Permitir controlar os pedidos de produtos pelos tipos (consumo e transferência) por 
unidade de saúde e setor

11.32. Possibilitar ao almoxarifado atender aos pedidos de produtos feitos pelas unidades 
atenção primária 

11.33. Permitir a parametrização e aplicação níveis de estoque mínimo, máximo e de segurança

11.34. Permitir consultar o estoque de medicamentos pela unidade ou serviço de saúde de acordo 
com as devidas restrições de acesso

11.35. Permitir repetir uma presc

11.36. Permitir emissão do relatório de curva ABC 

11.37. Permitir emissão do relatório de 

11.38. Permitir emissão do relatório de rastreabilidade de produtos acompanhando todo o 
percurso dos mesmos 

11.39. Permitir emissão do relatório de medicamentos por 
do medicamento, lote, quantidade e data de vencimento

11.40. Permitir emissão do relatório de consumo por unidade de saúde ou serviço de saúde

11.41. Permitir emissão do relatório de medicamentos ou produtos que ultrapassaram os níveis
de estoque mínimo, máximo e de segurança

11.42. Permitir emissão do relatório de retirada de medicamentos, contendo as seguintes 
informações: nome do paciente, medicamentos e quantidade retirada

11.43. Permitir emissão do relatório de saída de medicamentos controlados 
de saúde, programa de saúde, medicamentos, pacientes, quantidade dispensada por 
paciente e saldo pendente para cada usuário

11.44. Permitir emissão do relatório de estoque atual de medicamentos com lote data de 
validade, preço médio e quantida

11.45. Permitir emissão do relatório de medicamentos dispensados por unidade de saúde, 
contendo as seguintes informações: lote, validade e quantidade
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Permitir exibição das dispensações anteriores apresentando local, data, produt

Sugerir o produto ideal a ser dispensado, com perda mínima de acordo com a prescrição

Permitir cadastrar fornecedores 

Permitir cadastrar e caracterizar o princípio ativo por grupo terapêutico, forma 
farmacêutica, substância química 

Permitir registrar doações, perdas, empréstimos e devoluções 

Permitir controlar os pedidos de produtos pelos tipos (consumo e transferência) por 
unidade de saúde e setor 

Possibilitar ao almoxarifado atender aos pedidos de produtos feitos pelas unidades 

Permitir a parametrização e aplicação níveis de estoque mínimo, máximo e de segurança

Permitir consultar o estoque de medicamentos pela unidade ou serviço de saúde de acordo 
com as devidas restrições de acesso 

Permitir repetir uma prescrição anterior 

Permitir emissão do relatório de curva ABC  

Permitir emissão do relatório de curva XYZ 

Permitir emissão do relatório de rastreabilidade de produtos acompanhando todo o 

Permitir emissão do relatório de medicamentos por data de vencimento, exibindo dados 
do medicamento, lote, quantidade e data de vencimento 

Permitir emissão do relatório de consumo por unidade de saúde ou serviço de saúde

Permitir emissão do relatório de medicamentos ou produtos que ultrapassaram os níveis
de estoque mínimo, máximo e de segurança 

Permitir emissão do relatório de retirada de medicamentos, contendo as seguintes 
informações: nome do paciente, medicamentos e quantidade retirada 

Permitir emissão do relatório de saída de medicamentos controlados 
de saúde, programa de saúde, medicamentos, pacientes, quantidade dispensada por 
paciente e saldo pendente para cada usuário 

Permitir emissão do relatório de estoque atual de medicamentos com lote data de 
validade, preço médio e quantidade 

Permitir emissão do relatório de medicamentos dispensados por unidade de saúde, 
contendo as seguintes informações: lote, validade e quantidade 
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Permitir exibição das dispensações anteriores apresentando local, data, produto e a 

Sugerir o produto ideal a ser dispensado, com perda mínima de acordo com a prescrição 

Permitir cadastrar e caracterizar o princípio ativo por grupo terapêutico, forma 

Permitir controlar os pedidos de produtos pelos tipos (consumo e transferência) por 

Possibilitar ao almoxarifado atender aos pedidos de produtos feitos pelas unidades da 

Permitir a parametrização e aplicação níveis de estoque mínimo, máximo e de segurança 

Permitir consultar o estoque de medicamentos pela unidade ou serviço de saúde de acordo 

Permitir emissão do relatório de rastreabilidade de produtos acompanhando todo o 

data de vencimento, exibindo dados 

Permitir emissão do relatório de consumo por unidade de saúde ou serviço de saúde 

Permitir emissão do relatório de medicamentos ou produtos que ultrapassaram os níveis 

Permitir emissão do relatório de retirada de medicamentos, contendo as seguintes 
 

Permitir emissão do relatório de saída de medicamentos controlados informando: unidade 
de saúde, programa de saúde, medicamentos, pacientes, quantidade dispensada por 

Permitir emissão do relatório de estoque atual de medicamentos com lote data de 

Permitir emissão do relatório de medicamentos dispensados por unidade de saúde, 
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12. LABORATÓRIO MUNICIPAL
 

12.1. Permitir definir os exames que serão realizados por laboratório
12.2. Permitir cadastrar e caracterizar os exames (nome, sigla, rotina ou especializado, 

contendo um ou mais procedimentos da tabela SUS, sexo aplicável, carência, amostra, 
recipiente, procedimento correspondente da tabela SUS e bancada)

12.3. Permitir cadastrar kits, reagentes, cor dos 
método, unidade de medida, formas de conservação das amostras e valor de referência

12.4. Permitir a criação de postos de coleta por unidades ou serviço de saúde
12.5. Permitir imprimir etiquetas para identificação dos recipie
12.6. Permitir agendar ou solicitar exames para prestadores terceirizados

12.7. Permitir delimitar os exames da solicitação por especialidade / CBO

12.8. Permitir localizar o usuário através da leitura biométrica, junto com as solicitações 
vinculadas a ele 

12.9. Permitir agendar exames pelo serviço ou unidade da atenção primária

12.10. Permitir imprimir os resultados de exames nas unidades que as solicitaram e/ou pelos 
postos de coleta 

12.11. Permitir imprimir mapas de trabalho por bancada e/ou por usuário e/ou por exame de
acordo com a definição do laboratório

12.12. Permitir ao operador criar moldes de resultados de exames de acordo com a exigência do 
laboratório 

12.13. Permitir criar fichas de solicitação com os preparos dos exames processados na unidade 
ou serviço de saúde 

12.14. Permitir a recepção, digitação, liberação e impressão dos resultados dos exames 
individualmente e em lote

12.15. Permitir a criação de grupos de exames através da vinculação de todos os exames de uma 
unidade ou serviço de saúde dentro de uma única agenda

12.16. Permitir a criação de agenda para grupo de exames

12.17. Permitir a criação e aplicação de cotas de agendamentos por dia, horário, podendo utilizar 
mais de uma vaga no agendamento, para grupos de exames

12.18. Permitir a criação e aplicação de cotas de agendamentos por horário, podendo ut
mais de uma vaga no agendamento, para grupos de exames

12.19. Permitir que determinados exames possam ocupar uma ou mais vagas da cota de 
agendamentos por horário na agenda de grupo de exames

12.20. Permitir a localização automática de vagas sequenciais
realizados no mesmo local, de uma mesma solicitação

12.21. Permitir controlar a entrega de resultado dos exames por usuário
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LABORATÓRIO MUNICIPAL 

Permitir definir os exames que serão realizados por laboratório 
caracterizar os exames (nome, sigla, rotina ou especializado, 

contendo um ou mais procedimentos da tabela SUS, sexo aplicável, carência, amostra, 
recipiente, procedimento correspondente da tabela SUS e bancada) 
Permitir cadastrar kits, reagentes, cor dos recipientes, equipamentos do laboratório, 
método, unidade de medida, formas de conservação das amostras e valor de referência
Permitir a criação de postos de coleta por unidades ou serviço de saúde
Permitir imprimir etiquetas para identificação dos recipientes de cada usuário
Permitir agendar ou solicitar exames para prestadores terceirizados 

Permitir delimitar os exames da solicitação por especialidade / CBO 

Permitir localizar o usuário através da leitura biométrica, junto com as solicitações 

Permitir agendar exames pelo serviço ou unidade da atenção primária

Permitir imprimir os resultados de exames nas unidades que as solicitaram e/ou pelos 

Permitir imprimir mapas de trabalho por bancada e/ou por usuário e/ou por exame de
acordo com a definição do laboratório 

Permitir ao operador criar moldes de resultados de exames de acordo com a exigência do 

Permitir criar fichas de solicitação com os preparos dos exames processados na unidade 

recepção, digitação, liberação e impressão dos resultados dos exames 
individualmente e em lote 

Permitir a criação de grupos de exames através da vinculação de todos os exames de uma 
unidade ou serviço de saúde dentro de uma única agenda 

de agenda para grupo de exames 

Permitir a criação e aplicação de cotas de agendamentos por dia, horário, podendo utilizar 
mais de uma vaga no agendamento, para grupos de exames 

Permitir a criação e aplicação de cotas de agendamentos por horário, podendo ut
mais de uma vaga no agendamento, para grupos de exames 

Permitir que determinados exames possam ocupar uma ou mais vagas da cota de 
agendamentos por horário na agenda de grupo de exames 

Permitir a localização automática de vagas sequenciais para agendamento de exames 
realizados no mesmo local, de uma mesma solicitação 

Permitir controlar a entrega de resultado dos exames por usuário 
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caracterizar os exames (nome, sigla, rotina ou especializado, 
contendo um ou mais procedimentos da tabela SUS, sexo aplicável, carência, amostra, 

recipientes, equipamentos do laboratório, 
método, unidade de medida, formas de conservação das amostras e valor de referência 
Permitir a criação de postos de coleta por unidades ou serviço de saúde 

ntes de cada usuário 

 

Permitir localizar o usuário através da leitura biométrica, junto com as solicitações 

Permitir agendar exames pelo serviço ou unidade da atenção primária 

Permitir imprimir os resultados de exames nas unidades que as solicitaram e/ou pelos 

Permitir imprimir mapas de trabalho por bancada e/ou por usuário e/ou por exame de 

Permitir ao operador criar moldes de resultados de exames de acordo com a exigência do 

Permitir criar fichas de solicitação com os preparos dos exames processados na unidade 

recepção, digitação, liberação e impressão dos resultados dos exames 

Permitir a criação de grupos de exames através da vinculação de todos os exames de uma 

Permitir a criação e aplicação de cotas de agendamentos por dia, horário, podendo utilizar 

Permitir a criação e aplicação de cotas de agendamentos por horário, podendo utilizar 

Permitir que determinados exames possam ocupar uma ou mais vagas da cota de 

para agendamento de exames 
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12.22. Permitir registrar problemas ocorridos na coleta e com a amostra dos exames
12.23. Permitir o cadastro de exames 
12.24. Permitir realizar cálculos derivados a partir de valores registrados de outros exames
12.25. Permitir imprimir o valor de referência conforme perfil do usuário
12.26. Consistir todos os itens de resultado do exame
12.27. Permitir emissão de relatório do quantitativ

ou serviço de saúde num determinado período
12.28. Permitir emissão de relatório do quantitativo do valor de exames liberados pelos 

bioquímicos ou técnicos por unidade ou serviço de saúde
12.29. Permitir emissão de relatório

unidade ou serviço de saúde

12.30. Permitir emissão de relatório de exames realizados por unidade ou serviço que o solicitou

12.31. Permitir definir e aplicar período de carência para que o mesmo usuário possa soli
mesmo exame 

12.32. Permitir emissão de relatório de índice de normalidade dos exames

12.33. Permitir a emissão dos resultados dos exames em impressora laser, jato de tinta e 
matricial (modo gráfico e modo comando)

 
13. UNIDADE DE AVALIAÇÃO, CONTROLE, REGULAÇÃO E 

 

13.1. Permitir aos operadores de outros municípios pactuados, conforme definição da 
regionalização e suas regras pré
unidades de saúde, profissionais e usuários

13.2. Permitir aos operadores de outros munic
regionalização e suas regras pré

13.3. Controlar os tetos físicos e financeiros conforme PPI debitando o procedimento de forma 
automática 

13.4. Permitir restringir agendamen

13.5. Permitir controlar os tetos financeiros da PPI por grupo, subgrupo e forma de organização

13.6. Permitir localizar o usuário através da leitura biométrica, junto com as solicitações de 
procedimentos vinculadas a ele

13.7. Permitir consulta ao extrato de execução da PPI, por competência, podendo consultar 
saldos físicos e financeiros

13.8. Permitir gerenciar faixas de 

13.9. Permitir controlar os encaminhamentos do TFD conforme PPI

13.10. Permitir visualizar informações da demanda reprimida do TFD
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Permitir registrar problemas ocorridos na coleta e com a amostra dos exames
Permitir o cadastro de exames dependentes 
Permitir realizar cálculos derivados a partir de valores registrados de outros exames
Permitir imprimir o valor de referência conforme perfil do usuário 
Consistir todos os itens de resultado do exame 
Permitir emissão de relatório do quantitativo de exames pedidos por profissional, unidade 
ou serviço de saúde num determinado período 
Permitir emissão de relatório do quantitativo do valor de exames liberados pelos 
bioquímicos ou técnicos por unidade ou serviço de saúde 
Permitir emissão de relatório de exames agendados em que o usuário não compareceu na 
unidade ou serviço de saúde 

Permitir emissão de relatório de exames realizados por unidade ou serviço que o solicitou

Permitir definir e aplicar período de carência para que o mesmo usuário possa soli

Permitir emissão de relatório de índice de normalidade dos exames 

Permitir a emissão dos resultados dos exames em impressora laser, jato de tinta e 
matricial (modo gráfico e modo comando) 

UNIDADE DE AVALIAÇÃO, CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA

Permitir aos operadores de outros municípios pactuados, conforme definição da 
regionalização e suas regras pré-estabelecidas, recursos para cadastrar serviços ou 
unidades de saúde, profissionais e usuários 

Permitir aos operadores de outros municípios pactuados, conforme definição da 
regionalização e suas regras pré-estabelecidas, recursos para agendar consultas e exames

Controlar os tetos físicos e financeiros conforme PPI debitando o procedimento de forma 

Permitir restringir agendamentos entre unidades e serviços de saúde 

Permitir controlar os tetos financeiros da PPI por grupo, subgrupo e forma de organização

Permitir localizar o usuário através da leitura biométrica, junto com as solicitações de 
procedimentos vinculadas a ele 

r consulta ao extrato de execução da PPI, por competência, podendo consultar 
saldos físicos e financeiros 

Permitir gerenciar faixas de numeração de APAC distribuídas por tipo e setor

Permitir controlar os encaminhamentos do TFD conforme PPI 

visualizar informações da demanda reprimida do TFD 
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Permitir registrar problemas ocorridos na coleta e com a amostra dos exames 

Permitir realizar cálculos derivados a partir de valores registrados de outros exames 

o de exames pedidos por profissional, unidade 

Permitir emissão de relatório do quantitativo do valor de exames liberados pelos 

de exames agendados em que o usuário não compareceu na 

Permitir emissão de relatório de exames realizados por unidade ou serviço que o solicitou 

Permitir definir e aplicar período de carência para que o mesmo usuário possa solicitar o 

Permitir a emissão dos resultados dos exames em impressora laser, jato de tinta e 

AUDITORIA 

Permitir aos operadores de outros municípios pactuados, conforme definição da 
estabelecidas, recursos para cadastrar serviços ou 

ípios pactuados, conforme definição da 
estabelecidas, recursos para agendar consultas e exames 

Controlar os tetos físicos e financeiros conforme PPI debitando o procedimento de forma 

 

Permitir controlar os tetos financeiros da PPI por grupo, subgrupo e forma de organização 

Permitir localizar o usuário através da leitura biométrica, junto com as solicitações de 

r consulta ao extrato de execução da PPI, por competência, podendo consultar 

tipo e setor 
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13.11. Permitir controlar a demanda reprimida por especialidade para as agendas da unidade ou 
serviço de saúde 

13.12. Permitir cadastrar serviços terceirizados, controlando os tetos financeiros por grupos de 
procedimentos contratados

13.13. Permitir realizar o controle dos tetos físicos da PPI, por mês, ano, procedimento e CBO

13.14. Permitir cadastrar a documentação obrigatória na realização de procedimentos, 
organizada por subgrupo, formas de organização e procedimento

13.15. Permitir cadastrar juntas médicas autorizadoras, vinculando
responsáveis 

13.16. Permitir a criação de agenda centralizada para acesso das diversas unidades e serviços de 
saúde dos profissionais 

13.17. Permitir bloquear e desbloquear agendas da unidade ou serviço
centralizadas de uma só vez, dos profissionais das diversas unidades de saúde consistindo 
os motivos de bloqueio e tipo de agendamento

13.18. Permitir bloquear e desbloquear agendas da unidade ou serviço de saúde agendas locais 
de uma só vez, dos profissionais consistindo os motivos de bloqueio e tipo de 
agendamento 

13.19. Permitir controlar ou não a demanda reprimida para agendamento de procedimentos

13.20. Permitir a avaliação e a resolução das demandas reprimidas internas

13.21. Permitir controlar a demanda reprim

13.22. Permitir agendamento automático dos usuários vinculados na demanda reprimida quando 
existirem vagas 

13.23. Permitir realizar o controle de absenteísmo para consultas e exames nas unidades ou 
serviços de saúde 

13.24. Permitir definir e aplicar parâmetro sobre quais unidades deverão participar do controle 
de absenteísmo 

13.25. Permitir bloquear agendamento do usuário que não compareceu para a realização de 
consultas ou exames em quantidade definida pela SMS

13.26. Permitir distribuir e controlar cotas das unidades ou serviços de saúde para agendamento 
de procedimentos 

13.27. Permitir consultar o instrumento de registro do procedimento 
13.28. Permitir realizar o controle dos contratos conforme valores na tabela unificada ou por 

valores definidos nos contratos dos prestadores com a SMS

13.29. Permitir realizar a conferência de exames e consultas encaminhados aos prestadores de 
serviços complementares

13.30. Permitir definir quais os procedimentos que serão autorizados conforme o serviço de 
regulação exigir 
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Permitir controlar a demanda reprimida por especialidade para as agendas da unidade ou 

Permitir cadastrar serviços terceirizados, controlando os tetos financeiros por grupos de 
os contratados 

Permitir realizar o controle dos tetos físicos da PPI, por mês, ano, procedimento e CBO

Permitir cadastrar a documentação obrigatória na realização de procedimentos, 
organizada por subgrupo, formas de organização e procedimento 

strar juntas médicas autorizadoras, vinculando-as aos profissionais 

Permitir a criação de agenda centralizada para acesso das diversas unidades e serviços de 
 

Permitir bloquear e desbloquear agendas da unidade ou serviço
centralizadas de uma só vez, dos profissionais das diversas unidades de saúde consistindo 
os motivos de bloqueio e tipo de agendamento 

Permitir bloquear e desbloquear agendas da unidade ou serviço de saúde agendas locais 
s profissionais consistindo os motivos de bloqueio e tipo de 

Permitir controlar ou não a demanda reprimida para agendamento de procedimentos

Permitir a avaliação e a resolução das demandas reprimidas internas 

Permitir controlar a demanda reprimida por especialidade nas agendas centralizadas

Permitir agendamento automático dos usuários vinculados na demanda reprimida quando 

Permitir realizar o controle de absenteísmo para consultas e exames nas unidades ou 

Permitir definir e aplicar parâmetro sobre quais unidades deverão participar do controle 

Permitir bloquear agendamento do usuário que não compareceu para a realização de 
consultas ou exames em quantidade definida pela SMS 

e controlar cotas das unidades ou serviços de saúde para agendamento 

Permitir consultar o instrumento de registro do procedimento  
Permitir realizar o controle dos contratos conforme valores na tabela unificada ou por 

s contratos dos prestadores com a SMS 

Permitir realizar a conferência de exames e consultas encaminhados aos prestadores de 
serviços complementares 

Permitir definir quais os procedimentos que serão autorizados conforme o serviço de 
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Permitir controlar a demanda reprimida por especialidade para as agendas da unidade ou 

Permitir cadastrar serviços terceirizados, controlando os tetos financeiros por grupos de 

Permitir realizar o controle dos tetos físicos da PPI, por mês, ano, procedimento e CBO 

Permitir cadastrar a documentação obrigatória na realização de procedimentos, 

as aos profissionais 

Permitir a criação de agenda centralizada para acesso das diversas unidades e serviços de 

Permitir bloquear e desbloquear agendas da unidade ou serviço de saúde agendas 
centralizadas de uma só vez, dos profissionais das diversas unidades de saúde consistindo 

Permitir bloquear e desbloquear agendas da unidade ou serviço de saúde agendas locais 
s profissionais consistindo os motivos de bloqueio e tipo de 

Permitir controlar ou não a demanda reprimida para agendamento de procedimentos 

 

ida por especialidade nas agendas centralizadas 

Permitir agendamento automático dos usuários vinculados na demanda reprimida quando 

Permitir realizar o controle de absenteísmo para consultas e exames nas unidades ou 

Permitir definir e aplicar parâmetro sobre quais unidades deverão participar do controle 

Permitir bloquear agendamento do usuário que não compareceu para a realização de 

e controlar cotas das unidades ou serviços de saúde para agendamento 

Permitir realizar o controle dos contratos conforme valores na tabela unificada ou por 

Permitir realizar a conferência de exames e consultas encaminhados aos prestadores de 

Permitir definir quais os procedimentos que serão autorizados conforme o serviço de 
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13.31. Permitir consultar as solicitações de procedimentos de alto custo e especiais

13.32. Permitir imprimir as APAC`s autorizadas/liberadas de uma só vez

13.33. Permitir registrar documentação exigida na realização do procedimento

13.34. Permitir realizar a avaliação, autorização e
especiais 

13.35. Permitir identificar os usuários com agendamentos bloqueados por absenteísmo e permitir 
desbloqueá-los 

13.36. Permitir indicar nível de tolerância para o usuário faltoso (absenteísmo) conforme 
quantidade de faltas num período selecionado

13.37. Permitir visualizar a relação de usuários agendados por agenda centralizada

13.38. Permitir gerar relatório do quantitativo de atendimentos num determinado período por 
município de origem 

13.39. Permitir emissão de relatório de solicitações
APAC e usuários num determinado período

13.40. Permitir emissão de relatório de relação de prestadores contratados com saldo contratual 
por grupo de procedimento

13.41. Permitir emissão de relatório, em tela, por unidade solici
consultas pactuadas, utilizadas e saldo disponível

13.42. Permitir emissão de relatório de procedimentos agendados por unidade solicitante por 
período 

13.43. Permitir emissão de relatório de agendamentos por município de origem, data e período

13.44. Permitir emissão de relatório de documentação pendente para realização do procedimento

13.45. Permitir emissão de relatório de procedimentos realizados por data, especialidade, 
município de origem e período

13.46. Permitir emissão de relatório com quantidade de atendime
origem, com percentual de representação

13.47. Permitir definir motivos de agendamento, remanejamento de agenda, bloqueio de agenda 
e cancelamento de agendamento

 
14. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

 
14.1. Permitir a ampliação da lista de CID

necessidade do município

14.2. Permitir cadastrar grupos de atendimento, correspondentes aos grupos do Ministério e/ou 
de acordo com a necessidade do Município

14.3. Permitir cadastrar as hipóteses/diagnósticos de cada 
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Permitir consultar as solicitações de procedimentos de alto custo e especiais

Permitir imprimir as APAC`s autorizadas/liberadas de uma só vez 

Permitir registrar documentação exigida na realização do procedimento

Permitir realizar a avaliação, autorização e liberação dos procedimentos de alto custo e 

Permitir identificar os usuários com agendamentos bloqueados por absenteísmo e permitir 

Permitir indicar nível de tolerância para o usuário faltoso (absenteísmo) conforme 
altas num período selecionado 

Permitir visualizar a relação de usuários agendados por agenda centralizada

Permitir gerar relatório do quantitativo de atendimentos num determinado período por 

Permitir emissão de relatório de solicitações de procedimentos de alto custo por número 
APAC e usuários num determinado período 

Permitir emissão de relatório de relação de prestadores contratados com saldo contratual 
por grupo de procedimento 

Permitir emissão de relatório, em tela, por unidade solicitante, do quantitativo de 
consultas pactuadas, utilizadas e saldo disponível 

Permitir emissão de relatório de procedimentos agendados por unidade solicitante por 

Permitir emissão de relatório de agendamentos por município de origem, data e período

Permitir emissão de relatório de documentação pendente para realização do procedimento

Permitir emissão de relatório de procedimentos realizados por data, especialidade, 
município de origem e período 

Permitir emissão de relatório com quantidade de atendimentos por período, Município de 
origem, com percentual de representação 

Permitir definir motivos de agendamento, remanejamento de agenda, bloqueio de agenda 
e cancelamento de agendamento 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Permitir a ampliação da lista de CID-10 de notificação compulsória de acordo com a 
necessidade do município 

Permitir cadastrar grupos de atendimento, correspondentes aos grupos do Ministério e/ou 
de acordo com a necessidade do Município 
Permitir cadastrar as hipóteses/diagnósticos de cada atendimento do usuário
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Permitir consultar as solicitações de procedimentos de alto custo e especiais 

Permitir registrar documentação exigida na realização do procedimento 

liberação dos procedimentos de alto custo e 

Permitir identificar os usuários com agendamentos bloqueados por absenteísmo e permitir 

Permitir indicar nível de tolerância para o usuário faltoso (absenteísmo) conforme 

Permitir visualizar a relação de usuários agendados por agenda centralizada 

Permitir gerar relatório do quantitativo de atendimentos num determinado período por 

de procedimentos de alto custo por número 

Permitir emissão de relatório de relação de prestadores contratados com saldo contratual 

tante, do quantitativo de 

Permitir emissão de relatório de procedimentos agendados por unidade solicitante por 

Permitir emissão de relatório de agendamentos por município de origem, data e período 

Permitir emissão de relatório de documentação pendente para realização do procedimento 

Permitir emissão de relatório de procedimentos realizados por data, especialidade, 

ntos por período, Município de 

Permitir definir motivos de agendamento, remanejamento de agenda, bloqueio de agenda 

notificação compulsória de acordo com a 

Permitir cadastrar grupos de atendimento, correspondentes aos grupos do Ministério e/ou 

atendimento do usuário 
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14.4. Permitir localizar o usuário através da leitura biométrica, junto com os imunobiológicos 
que deverão ser administrados de acordo com o esquema vacinal adequado ao usuário

14.5. Permitir importar os imunobiológicos 
14.6. Permitir criar esquemas vacinais, possibilitando atender o calendário do Ministério da 

Saúde, estado e do município
14.7. Permitir gerar o arquivo de dados necessários para a exportação para o PNI (Programa 

Nacional de Imunização)
14.8. Permitir cadastrar as equivalências de imunobiológicos

14.9. Permitir cadastrar imunobiológicos

14.10. Permitir cadastrar geladeiras
14.11. Permitir cadastrar doses 
14.12. Permitir controlar os atendimentos realizados para a administração de vacinas
14.13. Permitir controlar os imunobiológicos especiais
14.14. Permitir registrar o consumo de imunobiológicos administrados por paciente, profissional 

e unidade 
14.15. Permitir emissão do cartão espelho por setor, com registro de reações adversas e 

vinculação ao prontuário único
14.16. Permitir gerenciar o estoque dos imunobiológi

almoxarifado, avaliar consumo, registrar pedido, recebimento e perda
14.17. Permitir realizar busca ativa dos usuários com cartão de vacina atrasados 
14.18. Permitir realizar o controle da caixa térmica com programação de utilizaç

imunobiológicos 
14.19. Permitir controlar as geladeiras com registro das variações de temperatura, limpezas e 

falhas 
14.20. Permitir emissão de relatório de usuários sem cartão de vacina em dia, por unidade de 

saúde, com nome e endereço e possibilitar emissão de 
14.21. Permitir controlar as vacinas em dia e as vacinas em atraso, possibilitando a criação de 

campanhas e a emissão de convocações para a participação destas
14.22. Permitir registrar vacina aplicada emitindo cartão espelho de cada usuário de acordo c

a idade 
14.23. Permitir registrar aplicação de vacina, exibindo em destaque, as vacinas de campanha 

ainda não aplicadas 
14.24. Informar, automaticamente, ao operador que o CID lançado no diagnóstico é de 

Notificação Compulsória
14.25. Quando do lançamento do CID de notifica

aos operadores do perfil de vigilância em saúde dos dados do paciente
14.26. Permitir emissão de relatório de informações dos usuários que tiveram CID de 

Notificação Compulsória diagnosticado
14.27. Permitir emissão de relatório
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Permitir localizar o usuário através da leitura biométrica, junto com os imunobiológicos 
que deverão ser administrados de acordo com o esquema vacinal adequado ao usuário
Permitir importar os imunobiológicos do PNI (Programa Nacional de Imunização)
Permitir criar esquemas vacinais, possibilitando atender o calendário do Ministério da 
Saúde, estado e do município 
Permitir gerar o arquivo de dados necessários para a exportação para o PNI (Programa 
Nacional de Imunização) 

rar as equivalências de imunobiológicos 

Permitir cadastrar imunobiológicos 

Permitir cadastrar geladeiras 
 

Permitir controlar os atendimentos realizados para a administração de vacinas
Permitir controlar os imunobiológicos especiais 
Permitir registrar o consumo de imunobiológicos administrados por paciente, profissional 

Permitir emissão do cartão espelho por setor, com registro de reações adversas e 
vinculação ao prontuário único 
Permitir gerenciar o estoque dos imunobiológicos por setor de forma integrada com o 
almoxarifado, avaliar consumo, registrar pedido, recebimento e perda
Permitir realizar busca ativa dos usuários com cartão de vacina atrasados 
Permitir realizar o controle da caixa térmica com programação de utilizaç

Permitir controlar as geladeiras com registro das variações de temperatura, limpezas e 

Permitir emissão de relatório de usuários sem cartão de vacina em dia, por unidade de 
saúde, com nome e endereço e possibilitar emissão de carta aos mesmos
Permitir controlar as vacinas em dia e as vacinas em atraso, possibilitando a criação de 
campanhas e a emissão de convocações para a participação destas 
Permitir registrar vacina aplicada emitindo cartão espelho de cada usuário de acordo c

Permitir registrar aplicação de vacina, exibindo em destaque, as vacinas de campanha 

Informar, automaticamente, ao operador que o CID lançado no diagnóstico é de 
Notificação Compulsória 
Quando do lançamento do CID de notificação compulsória, informar automaticamente 
aos operadores do perfil de vigilância em saúde dos dados do paciente
Permitir emissão de relatório de informações dos usuários que tiveram CID de 
Notificação Compulsória diagnosticado 
Permitir emissão de relatório de usuários relacionados a algum grupo de atendimento
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Permitir localizar o usuário através da leitura biométrica, junto com os imunobiológicos 
que deverão ser administrados de acordo com o esquema vacinal adequado ao usuário 

de Imunização) 
Permitir criar esquemas vacinais, possibilitando atender o calendário do Ministério da 

Permitir gerar o arquivo de dados necessários para a exportação para o PNI (Programa 

Permitir controlar os atendimentos realizados para a administração de vacinas 

Permitir registrar o consumo de imunobiológicos administrados por paciente, profissional 

Permitir emissão do cartão espelho por setor, com registro de reações adversas e 

cos por setor de forma integrada com o 
almoxarifado, avaliar consumo, registrar pedido, recebimento e perda 
Permitir realizar busca ativa dos usuários com cartão de vacina atrasados  
Permitir realizar o controle da caixa térmica com programação de utilização dos 

Permitir controlar as geladeiras com registro das variações de temperatura, limpezas e 

Permitir emissão de relatório de usuários sem cartão de vacina em dia, por unidade de 
carta aos mesmos 

Permitir controlar as vacinas em dia e as vacinas em atraso, possibilitando a criação de 

Permitir registrar vacina aplicada emitindo cartão espelho de cada usuário de acordo com 

Permitir registrar aplicação de vacina, exibindo em destaque, as vacinas de campanha 

Informar, automaticamente, ao operador que o CID lançado no diagnóstico é de 

ção compulsória, informar automaticamente 
aos operadores do perfil de vigilância em saúde dos dados do paciente 
Permitir emissão de relatório de informações dos usuários que tiveram CID de 

de usuários relacionados a algum grupo de atendimento 
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15. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
 

15.1. Permitir realizar o cadastro de veículos com suas vagas, pontos de referência, horários de 
saída e efetuar a reserva de veículos

15.2. Permitir a parametrização dos 
de acordo com a PPI 

15.3. Permitir fazer a reserva prévia do procedimento consultando a cota pactuada
15.4. Permitir cadastrar e identificar o acompanhante do usuário
15.5. Permitir registrar a emissão de recibo de ajud

acompanhante 
15.6. Permitir cadastrar os tipos de ajuda financeira fornecida ao paciente
15.7. Permitir registrar a solicitação de TFD, conforme modelo do Ministério da Saúde
15.8. Permitir avaliar as solicitações de TFD
15.9. Permitir acompanhar a realização do procedimento
15.10. Permitir confirmar o agendamento do procedimento já reservado
15.11. Permitir consultar as solicitações de TFD autorizadas
15.12. Permitir consultar usuários com TFD agendado
15.13. Permitir identificação do serviço ou unidade de agendam

TFD 
15.14. Permitir imprimir o recibo de reserva do procedimento
15.15. Permitir a programação do tempo em todas as etapas do processo de TFD
15.16. Permitir lançar os procedimentos específicos do TFD conforme tabela do SIA
15.17. Permitir ajustar a competência para debito e credito na cota de encaminhamento do 

paciente 
15.18. Permitir emissão de mapas de agendamento, transporte, autorização da junta, autorização 

do gestor e demanda reprimida
15.19. Permitir emissão de relatório da lista de demanda reprimida por 
15.20. Permitir emissão de relatório de lista de usuários que serão transportados, com 

identificação do destino 
 
16. CONTROLE DE PATRIMÔNIO

 

16.1. Permitir cadastro de bens patrimoniais;
16.2. Permitir cadastro de Tipo de baixa de bens patrimoniais;
16.3. Permitir composição de bens patrimoniais;
16.4. Permitir transferência de patrimônio;
16.5. Permitir registro de baixa de patrimônio.
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TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO 

Permitir realizar o cadastro de veículos com suas vagas, pontos de referência, horários de 
saída e efetuar a reserva de veículos 
Permitir a parametrização dos procedimentos pactuados com cada município para o TFD, 

Permitir fazer a reserva prévia do procedimento consultando a cota pactuada
Permitir cadastrar e identificar o acompanhante do usuário 
Permitir registrar a emissão de recibo de ajuda financeira fornecida ao usuário e 

Permitir cadastrar os tipos de ajuda financeira fornecida ao paciente 
Permitir registrar a solicitação de TFD, conforme modelo do Ministério da Saúde
Permitir avaliar as solicitações de TFD 

acompanhar a realização do procedimento 
Permitir confirmar o agendamento do procedimento já reservado 
Permitir consultar as solicitações de TFD autorizadas 
Permitir consultar usuários com TFD agendado 
Permitir identificação do serviço ou unidade de agendamento no município de destino do 

Permitir imprimir o recibo de reserva do procedimento 
Permitir a programação do tempo em todas as etapas do processo de TFD
Permitir lançar os procedimentos específicos do TFD conforme tabela do SIA

a competência para debito e credito na cota de encaminhamento do 

Permitir emissão de mapas de agendamento, transporte, autorização da junta, autorização 
do gestor e demanda reprimida 
Permitir emissão de relatório da lista de demanda reprimida por procedimento
Permitir emissão de relatório de lista de usuários que serão transportados, com 

 

CONTROLE DE PATRIMÔNIO 

Permitir cadastro de bens patrimoniais; 
Permitir cadastro de Tipo de baixa de bens patrimoniais; 

composição de bens patrimoniais; 
Permitir transferência de patrimônio; 
Permitir registro de baixa de patrimônio. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Pirapora - MG 

Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 

34 

Permitir realizar o cadastro de veículos com suas vagas, pontos de referência, horários de 

procedimentos pactuados com cada município para o TFD, 

Permitir fazer a reserva prévia do procedimento consultando a cota pactuada 

a financeira fornecida ao usuário e 

Permitir registrar a solicitação de TFD, conforme modelo do Ministério da Saúde 

ento no município de destino do 

Permitir a programação do tempo em todas as etapas do processo de TFD 
Permitir lançar os procedimentos específicos do TFD conforme tabela do SIA-SUS 

a competência para debito e credito na cota de encaminhamento do 

Permitir emissão de mapas de agendamento, transporte, autorização da junta, autorização 

procedimento 
Permitir emissão de relatório de lista de usuários que serão transportados, com 
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17. SERVIÇO DE OUVIDORIA
 

17.1. Permitir controlar atendimentos ao cidadão: sugestões, reclamações, solicitações e 
ocorrências; 

17.2. Permitir tramitação da ocorrência entre o Ouvidor e outros operadores;
17.3. Permitir informações sobre a situação/andamento da ocorrência;
17.4. Permitir priorização de ocorrências;
17.5. Permitir informações de Reclamações por Setor, Equipe, Profissional.
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SERVIÇO DE OUVIDORIA 

Permitir controlar atendimentos ao cidadão: sugestões, reclamações, solicitações e 

ocorrência entre o Ouvidor e outros operadores;
Permitir informações sobre a situação/andamento da ocorrência; 
Permitir priorização de ocorrências; 
Permitir informações de Reclamações por Setor, Equipe, Profissional.

Antônio Carlos Soares dos Santos 
Pregoeiro 
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Permitir controlar atendimentos ao cidadão: sugestões, reclamações, solicitações e 

ocorrência entre o Ouvidor e outros operadores; 

Permitir informações de Reclamações por Setor, Equipe, Profissional. 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 

Site: 

 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2013 
PREGÃO PRESENCIAL      
 

MM
 
 
 

_______________________, CNPJ nº ___________________, por intermédio 
de seu representante legal, Sr.(a). ________________________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) 
_____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º ........................................
CPF n.º _____________________, a participar do Procedimento Licitatório nº 
instaurado pela Prefeitura Municipal de 
n.º 090/2013, na qualidade de REPRESENTANTE, outorgando
pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas, ofertar lances, oferecer 
recursos, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
 
Local e data. 
 
(razão social e assinatura do representante com reconhecimento de sua firma)
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ANEXO II 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2013  

       Nº 090/2013 

  
MMOODDEELLOO  DDEE  CCRREEDDEENNCCIIAAMMEENNTTOO 

_______________________, CNPJ nº ___________________, por intermédio 
de seu representante legal, Sr.(a). ________________________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) 
_____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º ........................................
CPF n.º _____________________, a participar do Procedimento Licitatório nº 
instaurado pela Prefeitura Municipal de Pirapora, na modalidade de Pregão Presencial, sob o 

, na qualidade de REPRESENTANTE, outorgando-lhe plenos podere
se em nome da empresa, bem como formular propostas, ofertar lances, oferecer 

recursos, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

(razão social e assinatura do representante com reconhecimento de sua firma)
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_______________________, CNPJ nº ___________________, por intermédio 
de seu representante legal, Sr.(a). ________________________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) 
_____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º ........................................... e 
CPF n.º _____________________, a participar do Procedimento Licitatório nº 121/2013, 

Pregão Presencial, sob o 
plenos poderes para 

se em nome da empresa, bem como formular propostas, ofertar lances, oferecer 

(razão social e assinatura do representante com reconhecimento de sua firma) 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 

Site: 

 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PROCESSO LICITATÓRIO 
PREGÃO PRESENCIAL      
 
 

MMOODDEELLOO  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃ

 
 
 
 
___________________, inscrito no CGC/CNPJ nº 
representante legal o(a) Sr(a)....................................,  DECLARA, o atendimento pleno aos 
Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002.
 
Local e data. 
 
(razão social e assinatura do representante)
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ANEXO III 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 
LICITATÓRIO Nº 121/2013  

       Nº 090/2013 

ÃÃOO  DDEE  PPLLEENNOO  AATTEENNDDIIMMEENNTTOO  AAOOSS  RRE
HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  

___________________, inscrito no CGC/CNPJ nº _____________ por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)....................................,  DECLARA, o atendimento pleno aos 
Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 

002. 

(razão social e assinatura do representante) 
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REEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  

_____________ por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)....................................,  DECLARA, o atendimento pleno aos 
Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 

Site: 

 

 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2013 
PREGÃO PRESENCIAL       

MMOODDEELLOO  DDEE

 
 
______________________, CPF/CNPJ nº _______________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a). _______________, 
V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal 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. (   )

 
Local e data. 
 
(razão social e assinatura do representante)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
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 ANEXO IV 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2013  

      Nº 090/2013 
 
 
 

EE  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMEENNOORR  EEMMPPRREEGG
 
 

______________________, CPF/CNPJ nº _______________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a). _______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal 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. (   )

azão social e assinatura do representante) 
 
 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 
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GGAADDOO 

______________________, CPF/CNPJ nº _______________, por intermédio de seu 
, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

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



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 

Site: 

 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2013 
PREGÃO PRESENCIAL     
 
 
 
 

MMOODDEELLOO  DDEE  DDEECCLLAARR
II

 
 
 
 
_________________________, CNPJ no_____________________, 
representante legal o(a) Sr(a). _______________
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
 
 
 
 
Local e data. 
 
 
 
(razão social e assinatura do representante)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ - 23.539.463.0001/21 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 
Fone: (38) 3749-6100 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

 
 

ANEXO V 
 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2013  

      Nº  090/2013 

RRAAÇÇÃÃOO  DDEE  IINNEEXXIISSTTÊÊNNCCIIAA  DDEE  FFAATTOO  SSUU
IIMMPPEEDDIITTIIVVOO  DDAA  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  

_________________________, CNPJ no_____________________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a). _______________, DECLARA sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(razão social e assinatura do representante) 
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UUPPEERRVVEENNIIEENNTTEE  

por intermédio de seu 
, DECLARA sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 

Site: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2013 
PREGÃO PRESENCIAL      
 

MMOODDEELLOO  DDEE  DDEECCLLAARRAA

 

 
________________________, CNPJ no_____________________, 

representante legal o(a) Sr(a). _______________

prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ser 

empresa de pequeno porte

nº 123, de 14 de dezembro de 2006

presente procedimento licitatório.

 

 

Local e data. 
 
 
 
(razão social e assinatura do 
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ANEXO VI 
 
 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2013  

     Nº  090/2013 

 
 
 

AAÇÇÃÃOO  DDEE  MMIICCRROOEEMMPPRREESSAA  OOUU  EEMMPPRREE
PPOORRTTEE  

 
 

 

________________________, CNPJ no_____________________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a). _______________, DECLARA, sob as penas da lei, sem 

prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ser 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a exercer o direito de preferência no 

presente procedimento licitatório. 

(razão social e assinatura do representante) 
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EESSAA  DDEE  PPEEQQUUEENNOO  

por intermédio de seu 

, sob as penas da lei, sem 

prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ser microempresa ou 

, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 

, estando apta a exercer o direito de preferência no 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2013 
PREGÃO PRESENCIAL       
 
 
 

MMOODDEELLOO  DDEE  DDEECCLLAARR
RREESSPPOO

 
 
 
________________________, CNPJ no_____________________, 

representante legal o(a) Sr(a). _______________

_____________________________ é (são) o(s) profissional(ais) responsável (eis) pela 

equipe técnica que prestará os serviços objeto deste Pregão, cujo(s) certificados 

comprobatórios de sua(s) aptidão(ões) encontra(m)

momento da contratação serão apresentados documentos comprobatórios de que referido(s) 

profissional(ais) faz(em) parte dos quadros funcionais desta empresa.

 
 

Local e data. 
 
 
(razão social e assinatura do representante)
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ANEXO VII 
 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2013  

      Nº 090/2013 

RRAAÇÇÃÃOO  CCOOMM  IINNDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO((SS))  PPRROOFF
OONNSSÁÁVVEELL  ((EEIISS))  PPEELLAA  EEQQUUIIPPEE  TTÉÉCCNNIICCAA

________________________, CNPJ no_____________________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a). _______________, DECLARA 

_____________________________ é (são) o(s) profissional(ais) responsável (eis) pela 

estará os serviços objeto deste Pregão, cujo(s) certificados 

comprobatórios de sua(s) aptidão(ões) encontra(m)-se em anexo. DECLARA também que no 

momento da contratação serão apresentados documentos comprobatórios de que referido(s) 

m) parte dos quadros funcionais desta empresa. 

(razão social e assinatura do representante) 
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FFIISSSSIIOONNAALL((AAIISS))  
AA  

por intermédio de seu 

 que o(s) Sr.(s) 

_____________________________ é (são) o(s) profissional(ais) responsável (eis) pela 

estará os serviços objeto deste Pregão, cujo(s) certificados 

se em anexo. DECLARA também que no 

momento da contratação serão apresentados documentos comprobatórios de que referido(s) 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2013 
PREGÃO PRESENCIAL      
 
 
 

AA
 
 
 

        Atestamos, para os devidos fins, nos termos do

LICITATÓRIO Nº 121/2013

___________________________, por meio de seu representante, o (a) Sr. (a) 

___________________________ apresentou

condições para a prestação dos serviços a serem realizados.

____________________, _____ de ____________ de 20___.

 

_____________________________________
Assinatura do r

_____________________________________
Assinatura do representante da empresa licitante
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ANEXO VIII 
 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2013  

       Nº 090/2013 

AATTEESSTTAADDOO  DDEE  VVIISSIITTAA  TTÉÉCCNNIICCAA  

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do  EDITAL

/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2013

___________________________, por meio de seu representante, o (a) Sr. (a) 

___________________________ apresentou-se  perante esta Prefeitura e tomou ciência

condições para a prestação dos serviços a serem realizados. 

____________________, _____ de ____________ de 20___. 

 
_____________________________________ 

Assinatura do representante da prefeitura 
(nome e cargo) 

 

 
_____________________________________ 

Assinatura do representante da empresa licitante 
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EDITAL DO PROCESSO 

/2013, que a Empresa 

___________________________, por meio de seu representante, o (a) Sr. (a) 

perante esta Prefeitura e tomou ciência das 
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Site: 

 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº. _____/2013

 
O MUNICÍPIO DE PIRAPORA
representado pelo Prefeito Municipal, 
xxxxxxxxxxx, doravante denominado 
___________________________________, inscrita (o) no CNPJ
_______________________________, co
bairro ________________, cidade, neste ato representada (o) por 
________________________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 
da Carteira de Identidade nº. __________________, inscrito 
__________________, residente a Rua/Av. _________________________ nº. ______, 
Bairro ___________________, cidade, doravante denominada (o) 
celebram o presente contrato de prestação de serviços mediante 
121/2013, na modalidade Pregão Presencial nº. 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA -
 
Constitui objeto do presente contrato a 
de licença de uso de software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e 
customização para a área de Gestão de Saúde Pública do Município de 
especificações no Anexo I 
instrumento convocatório. 

Objeto: 

• Item 01 - Implantação;
• Item 02 – Licença de Uso;
• Item 03 – Customizações.

Software: 

• Controle de Acesso, Cadastros Básicos, Relatórios e Operações;
• Cadastro do Usuário;
• Unidades Básicas e Policlínicas;
• Programa Saúde da Família;
• Informações Geográficas;
• Faturamento e Estatística;
• Farmácia e Almoxarifado de Produtos e Medicamentos;
• Laboratório Municipal;
• Unidade de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria;
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO Nº. _____/2013 
 

PIRAPORA, inscrito no CNPJ sob o nº. 
representado pelo Prefeito Municipal, Heliomar Valle da Silveira, inscrito no CPF sob o nº. 

, doravante denominado CONTRATANTE, 
___________________________________, inscrita (o) no CNPJ
_______________________________, com sede à Rua ________________________, nº., 
bairro ________________, cidade, neste ato representada (o) por 
________________________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 
da Carteira de Identidade nº. __________________, inscrito no CPF sob o nº. 
__________________, residente a Rua/Av. _________________________ nº. ______, 
Bairro ___________________, cidade, doravante denominada (o) CONTRATADA (O),
celebram o presente contrato de prestação de serviços mediante Processo Licitatório 

Pregão Presencial nº. 090/2013, que se regerá pelas seguintes 

- DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada para concessão 
de licença de uso de software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e 
customização para a área de Gestão de Saúde Pública do Município de 
especificações no Anexo I – Termo de Referência, Minuta de Contrato, deste 

  

Implantação; 
Licença de Uso; 
Customizações. 

Controle de Acesso, Cadastros Básicos, Relatórios e Operações; 
Cadastro do Usuário; 
Unidades Básicas e Policlínicas; 
Programa Saúde da Família; 
Informações Geográficas; 
Faturamento e Estatística; 
Farmácia e Almoxarifado de Produtos e Medicamentos; 
Laboratório Municipal; 
Unidade de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria; 
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, inscrito no CNPJ sob o nº. 23.539.463.0001/21, 
, inscrito no CPF sob o nº. 

e a empresa 
___________________________________, inscrita (o) no CNPJ sob o nº. 

m sede à Rua ________________________, nº., 
bairro ________________, cidade, neste ato representada (o) por 
________________________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 

no CPF sob o nº. 
__________________, residente a Rua/Av. _________________________ nº. ______, 

CONTRATADA (O), 
Processo Licitatório nº. 

, que se regerá pelas seguintes 

Contratação de empresa especializada para concessão 
de licença de uso de software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e 
customização para a área de Gestão de Saúde Pública do Município de Pirapora, conforme 

Termo de Referência, Minuta de Contrato, deste 
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CLÁUSULA SEGUNDA - 
 
O presente contrato será por um prazo estipulado de 
data da assinatura do presente Contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração 
Municipal e em conformidade com o artigo 57 da lei 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA -
 
3.1. A CONTRATANTE
R$_______________________ (_________________________), discriminado da seguinte 
maneira: 
 
Item Produto
01 Implantação do Software.

02 Licença de Uso do Software

03 Customização para Inovações. 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO:  R$
 
3.2. Nos preços contratados já estão incluídos os valores correspondentes a todos os encargos 
fiscais, sociais e trabalhistas, taxas, impostos, seguros, licenças, bem como os custos com 
alimentação, hospedagem e transporte dos funcionários da Contratada;
 
3.3. O valor correspondente à Customização do Software para Inovações será pago conforme 
solicitação da Prefeitura em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
pagas mediante apresentação de nota fiscal dos serviços prestados e previamente 
pela Prefeitura. Para tanto, referido valor global permanecerá reservado a possíveis utilizações 
no período contratual, dividido pelo número de horas empreendido pela Contratada para 
referidas customizações, não significando utilização mensal e
 
3.4. Para utilização das horas técnicas referentes à Customizações do Software a Prefeitura 
formalizará solicitação descritiva dos serviços necessários à Contratada, que, no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas deverá analisar e retorna
quantidade de horas técnicas necessárias à customização solicitada. Após formalização e 
aprovação das horas técnicas necessárias, a Prefeitura emitirá Autorização dos Serviços a fim 
de que se concretizem as solicitações.
 
3.5.  O pagamento será efetuado em favor da (o) Contratada (o), mediante depósito bancário 
na conta bancária nº. ________, agência _________, Banco __________, através de ordem 
bancária. 
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 DO PRAZO 

O presente contrato será por um prazo estipulado de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data da assinatura do presente Contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração 
Municipal e em conformidade com o artigo 57 da lei 8.666/1993.  

- DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de 
R$_______________________ (_________________________), discriminado da seguinte 

Produto Quantidade Valor Unit
Implantação do Software. 1º Mês R$ ..... por mês

Software 1º ao 12º Mês R$ ..... por mês

Customização para Inovações.  80 horas R$........ por hora

VALOR GLOBAL DO CONTRATO:  R$ ............... (_________________________________)

Nos preços contratados já estão incluídos os valores correspondentes a todos os encargos 
fiscais, sociais e trabalhistas, taxas, impostos, seguros, licenças, bem como os custos com 
alimentação, hospedagem e transporte dos funcionários da Contratada; 

O valor correspondente à Customização do Software para Inovações será pago conforme 
solicitação da Prefeitura em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
pagas mediante apresentação de nota fiscal dos serviços prestados e previamente 
pela Prefeitura. Para tanto, referido valor global permanecerá reservado a possíveis utilizações 
no período contratual, dividido pelo número de horas empreendido pela Contratada para 
referidas customizações, não significando utilização mensal e consecutiva.

Para utilização das horas técnicas referentes à Customizações do Software a Prefeitura 
formalizará solicitação descritiva dos serviços necessários à Contratada, que, no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas deverá analisar e retornar à Prefeitura o descritivo de 
quantidade de horas técnicas necessárias à customização solicitada. Após formalização e 
aprovação das horas técnicas necessárias, a Prefeitura emitirá Autorização dos Serviços a fim 
de que se concretizem as solicitações. 

O pagamento será efetuado em favor da (o) Contratada (o), mediante depósito bancário 
na conta bancária nº. ________, agência _________, Banco __________, através de ordem 
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, contados a partir da 
data da assinatura do presente Contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração 

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

o valor global de 
R$_______________________ (_________________________), discriminado da seguinte 

Valor Unit. R$ Valor Total R$ 
R$ ..... por mês  

R$ ..... por mês  

R$........ por hora  

(_________________________________) 

Nos preços contratados já estão incluídos os valores correspondentes a todos os encargos 
fiscais, sociais e trabalhistas, taxas, impostos, seguros, licenças, bem como os custos com 

O valor correspondente à Customização do Software para Inovações será pago conforme 
solicitação da Prefeitura em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
pagas mediante apresentação de nota fiscal dos serviços prestados e previamente autorizados 
pela Prefeitura. Para tanto, referido valor global permanecerá reservado a possíveis utilizações 
no período contratual, dividido pelo número de horas empreendido pela Contratada para 

consecutiva. 

Para utilização das horas técnicas referentes à Customizações do Software a Prefeitura 
formalizará solicitação descritiva dos serviços necessários à Contratada, que, no prazo 

r à Prefeitura o descritivo de 
quantidade de horas técnicas necessárias à customização solicitada. Após formalização e 
aprovação das horas técnicas necessárias, a Prefeitura emitirá Autorização dos Serviços a fim 

O pagamento será efetuado em favor da (o) Contratada (o), mediante depósito bancário 
na conta bancária nº. ________, agência _________, Banco __________, através de ordem 
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3.6. Os quantitativos previstos poderão ser acrescentados ou suprimidos
(vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial do contrato, conforme preceitua o artigo 65, § 1º 
da Lei nº. 8.666/93. 
 
3.7. As notas fiscais deverão ser emitidas conforme requisição da Prefeitura, sendo que, 
havendo irregularidade na 
contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizados.
 
3.8. Nenhum pagamento será efetuado à (ao) Contratada (o) enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe
contratual, obrigando-se ainda a manter regularmente em dia sua condição de cadastrada e 
habilitada junto ao Cadastro de Fornecedores do Contratante.
 
3.9. Em havendo prorrogação contratual, o preço 
base no índice IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), publicado pela Fundação Getúlio 
Vargas, ou na falta desse índice, outro que o venha substituir.
 
3.10. A critério da Prefeitura poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir 
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da (o) 
Contratada (o). 
 
3.11. O pagamento ficará condicionado à manutenção da validade
processo licitatório, referente à habilitação da (o) Contratada (o).
 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para cobrir as despesas decorrentes deste contrato será utilizada a seguinte dotação 
orçamentária: 10.02.04.10.301.0
 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Expedida a Autorização e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará 
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, 
“a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a fiscalização quanto ao acompanhamento 
ficará a cargo do órgão competente do Município, conforme estabelecido nas condições de 
contratação. 
 
§ 1º - Não será admitida a troca de especificações em desacordo com o a
§ 2º - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
 
I- se disser respeito à especificação, rejeitá
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
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Os quantitativos previstos poderão ser acrescentados ou suprimidos, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial do contrato, conforme preceitua o artigo 65, § 1º 

As notas fiscais deverão ser emitidas conforme requisição da Prefeitura, sendo que, 
 emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizados. 

Nenhum pagamento será efetuado à (ao) Contratada (o) enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 

se ainda a manter regularmente em dia sua condição de cadastrada e 
habilitada junto ao Cadastro de Fornecedores do Contratante. 

Em havendo prorrogação contratual, o preço será reajustado após 12 (doze) meses, com 
M (Índice Geral de Preços de Mercado), publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas, ou na falta desse índice, outro que o venha substituir. 

A critério da Prefeitura poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir 
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da (o) 

O pagamento ficará condicionado à manutenção da validade das certidões exigidas no 
processo licitatório, referente à habilitação da (o) Contratada (o). 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Para cobrir as despesas decorrentes deste contrato será utilizada a seguinte dotação 
10.02.04.10.301.0210.2182.3.3.90.39.00 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Expedida a Autorização e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará 
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, 

”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a fiscalização quanto ao acompanhamento 
ficará a cargo do órgão competente do Município, conforme estabelecido nas condições de 

ão será admitida a troca de especificações em desacordo com o anexo do contrato.
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

se disser respeito à especificação, rejeitá-lo, determinando sua substituição ou rescindindo 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial do contrato, conforme preceitua o artigo 65, § 1º 

As notas fiscais deverão ser emitidas conforme requisição da Prefeitura, sendo que, 
emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será 

Nenhum pagamento será efetuado à (ao) Contratada (o) enquanto pendente de liquidação 
for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 

se ainda a manter regularmente em dia sua condição de cadastrada e 

será reajustado após 12 (doze) meses, com 
M (Índice Geral de Preços de Mercado), publicado pela Fundação Getúlio 

A critério da Prefeitura poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir 
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da (o) 

das certidões exigidas no 

Para cobrir as despesas decorrentes deste contrato será utilizada a seguinte dotação 

Expedida a Autorização e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará 
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, 

”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a fiscalização quanto ao acompanhamento 
ficará a cargo do órgão competente do Município, conforme estabelecido nas condições de 

nexo do contrato. 
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

lo, determinando sua substituição ou rescindindo 
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II- se disser respeito à diferença de prazos, determinar seu cumprimento imediato ou rescindir 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

 
§ 3º - A Prestação dos Serviços será executado conforme obrigações do constantes no Anexo 
I – Termo de Referência do Edi
dos serviços prestados não corresponda às exigências da presente peça editalícia, o contrato 
será rescindido sem direito a qualquer indenização à Contratada.

§ 4º - Manter durante toda a execução d
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
 
No caso de Prestação de Serviços, a gestão e a fiscalização da execução do objeto
ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde.
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
 
Obriga-se a Contratada a: 
 

1. Demonstrar, no ato da assinatura do contrato, a manutenção das condições 
demonstradas da habilitação;

2. A Contratada  não poderá sub

3. Arcar com todas as despesas de salários de pessoal, fretes, tributos, contribuições, 
transporte, mão-de-obra, produtos e outras despesas de qualquer natureza que se 
fizerem indispensáveis ao perfeito atendimento do objeto do contrato;

4. Manter o preço constante na Cláusula Terceira fixo e irreajustável pelo período 
mínimo de 12 (doze) meses;

5. Executar o objeto deste Contrato, conforme solicitação da Contratante, obedecendo 
aos critérios detalhados no Termo de Referência, em total conformidade com o edital e 
seus anexos. 

6. Responsabilizar-se por qualquer erro na proposta apresentada, obrigando
os serviços conforme exigido neste edital e em seus anexos.

7. Proceder à manutenção e atualização do software, conforme descrição no Termo de 
Referência. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ - 23.539.463.0001/21 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 
Fone: (38) 3749-6100 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

 
respeito à diferença de prazos, determinar seu cumprimento imediato ou rescindir 

a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

A Prestação dos Serviços será executado conforme obrigações do constantes no Anexo 
Termo de Referência do Edital, da Minuta de Contrato e do Contrato. Caso a qualidade 

dos serviços prestados não corresponda às exigências da presente peça editalícia, o contrato 
será rescindido sem direito a qualquer indenização à Contratada. 

Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade das obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

No caso de Prestação de Serviços, a gestão e a fiscalização da execução do objeto
ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde. 

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

 

Demonstrar, no ato da assinatura do contrato, a manutenção das condições 
demonstradas da habilitação; 

Contratada  não poderá sub-empreitar os serviços sem autorização do Contratante;

Arcar com todas as despesas de salários de pessoal, fretes, tributos, contribuições, 
obra, produtos e outras despesas de qualquer natureza que se 

indispensáveis ao perfeito atendimento do objeto do contrato;

Manter o preço constante na Cláusula Terceira fixo e irreajustável pelo período 
mínimo de 12 (doze) meses; 

Executar o objeto deste Contrato, conforme solicitação da Contratante, obedecendo 
ritérios detalhados no Termo de Referência, em total conformidade com o edital e 

se por qualquer erro na proposta apresentada, obrigando
os serviços conforme exigido neste edital e em seus anexos. 

nção e atualização do software, conforme descrição no Termo de 
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respeito à diferença de prazos, determinar seu cumprimento imediato ou rescindir 

A Prestação dos Serviços será executado conforme obrigações do constantes no Anexo 
tal, da Minuta de Contrato e do Contrato. Caso a qualidade 

dos serviços prestados não corresponda às exigências da presente peça editalícia, o contrato 

o contrato em compatibilidade das obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

No caso de Prestação de Serviços, a gestão e a fiscalização da execução do objeto do Contrato 

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

Demonstrar, no ato da assinatura do contrato, a manutenção das condições 

empreitar os serviços sem autorização do Contratante; 

Arcar com todas as despesas de salários de pessoal, fretes, tributos, contribuições, 
obra, produtos e outras despesas de qualquer natureza que se 

indispensáveis ao perfeito atendimento do objeto do contrato; 

Manter o preço constante na Cláusula Terceira fixo e irreajustável pelo período 

Executar o objeto deste Contrato, conforme solicitação da Contratante, obedecendo 
ritérios detalhados no Termo de Referência, em total conformidade com o edital e 

se por qualquer erro na proposta apresentada, obrigando-se a prestar 

nção e atualização do software, conforme descrição no Termo de 
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8. Manter atualizadas as funções existentes nos módulos do software, com relação as 
variáveis normalmente alteradas por legislação, ou quaisquer outras causas externas, 
que decorram de determinação governamental, desde que, em tempo hábil a 
Contratante comunique, por escrito, à empresa a necessidade de serem procedidas às 
atualizações solicitadas.

9. Disponibilizar, após a emissão de ordem de fornecimento, versões mais evoluídas 
mediante aperfeiçoamento das funções já existentes, implementações de novas 
funções e adequações as novas tecnologias buscando o aperfeiçoamento constante do 
produto, de acordo com as solicitações da Prefeitura, calculando
número de horas e o prazo 

10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos 
ou supressões que fizerem necessários no quantitativo dos serviços de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial. 

11. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manuten

12. Declarar expressamente que nenhuma outra despesa, além da especificada neste 
contrato, será devida pelo Contratante à Contratada em função do desenvolvimento 
dos trabalhos, seja a que título for.
 
CLÁUSULA OITAVA 

 
Obriga-se o Contratante a:
 

1. Reconhecer a sua obrigação de pagamento como valor líquido e certo;

2. Fornecer à Contratada todos os dados solicitados, relativos aos serviços contratados, 
que se fizerem necessários ao bom andamento e 

3. Responsabilizar-se pela produção e guarda de cópias (“backups”) de segurança dos 
dados constantes no Software.

4. Pagar, na data, o compromisso assumido neste instrumento;

5. Manter atualizada a lista com os nomes e números telefônicos
informando qualquer alteração através de carta devidamente assinada pelo 
Contratante. 

 
Parágrafo Único. O descumprimento a inexecução ou o cumprimento parcial das obrigações 
desta cláusula assegura ao Contratante o direito de abater do
correspondente, sem prejuízo da cobrança de multa e outras implicações legais.
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Manter atualizadas as funções existentes nos módulos do software, com relação as 
variáveis normalmente alteradas por legislação, ou quaisquer outras causas externas, 

determinação governamental, desde que, em tempo hábil a 
Contratante comunique, por escrito, à empresa a necessidade de serem procedidas às 
atualizações solicitadas. 

Disponibilizar, após a emissão de ordem de fornecimento, versões mais evoluídas 
perfeiçoamento das funções já existentes, implementações de novas 

funções e adequações as novas tecnologias buscando o aperfeiçoamento constante do 
produto, de acordo com as solicitações da Prefeitura, calculando
número de horas e o prazo utilizados para Customizações do Software.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos 
ou supressões que fizerem necessários no quantitativo dos serviços de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial.  

durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção deste contrato; 

Declarar expressamente que nenhuma outra despesa, além da especificada neste 
contrato, será devida pelo Contratante à Contratada em função do desenvolvimento 
dos trabalhos, seja a que título for. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

se o Contratante a: 

Reconhecer a sua obrigação de pagamento como valor líquido e certo;

Fornecer à Contratada todos os dados solicitados, relativos aos serviços contratados, 
que se fizerem necessários ao bom andamento e acompanhamento dos mesmos;

se pela produção e guarda de cópias (“backups”) de segurança dos 
dados constantes no Software. 

Pagar, na data, o compromisso assumido neste instrumento; 

Manter atualizada a lista com os nomes e números telefônicos 
informando qualquer alteração através de carta devidamente assinada pelo 

O descumprimento a inexecução ou o cumprimento parcial das obrigações 
desta cláusula assegura ao Contratante o direito de abater do valor contratado a parcela 
correspondente, sem prejuízo da cobrança de multa e outras implicações legais.
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Manter atualizadas as funções existentes nos módulos do software, com relação as 
variáveis normalmente alteradas por legislação, ou quaisquer outras causas externas, 

determinação governamental, desde que, em tempo hábil a 
Contratante comunique, por escrito, à empresa a necessidade de serem procedidas às 

Disponibilizar, após a emissão de ordem de fornecimento, versões mais evoluídas 
perfeiçoamento das funções já existentes, implementações de novas 

funções e adequações as novas tecnologias buscando o aperfeiçoamento constante do 
produto, de acordo com as solicitações da Prefeitura, calculando-se previamente o 

utilizados para Customizações do Software. 

Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos 
ou supressões que fizerem necessários no quantitativo dos serviços de até 25% (vinte e 

durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 

Declarar expressamente que nenhuma outra despesa, além da especificada neste 
contrato, será devida pelo Contratante à Contratada em função do desenvolvimento 

E OBRIGAÇÕES 

Reconhecer a sua obrigação de pagamento como valor líquido e certo; 

Fornecer à Contratada todos os dados solicitados, relativos aos serviços contratados, 
acompanhamento dos mesmos; 

se pela produção e guarda de cópias (“backups”) de segurança dos 

 a serem constatados 
informando qualquer alteração através de carta devidamente assinada pelo 

O descumprimento a inexecução ou o cumprimento parcial das obrigações 
valor contratado a parcela 

correspondente, sem prejuízo da cobrança de multa e outras implicações legais. 
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CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1  Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a 
administração pública Municip
nº 8666/93 obedecidos os seguintes critérios:
I) Advertência – Utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o 
descumprimento da Autorização de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras 
obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
II)  Multa – Será aplicada, observando os seguintes limites máximos:
a) 0,3 % (Três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico financeiro de 
obras não cumprido; 
b) 10% (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 
recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia ou;
c) 20% (Vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, 
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias,
empenho ou documento correspondente;
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo definido na lei 8.666
IV) Declaração de inidoneidade para l
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a 
prazo da sanção com base no inciso anterior.
 
9.2  As penalidades de advertência
dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no instrumento convocatório.
9.3  A pena de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas 
de direitos, constantes da legislação.
 
9.4 As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação do ato.
9.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá também ser aplicada àqueles que:
a) Demonstrarem não ter idoneidade para contratar com a Administração Pública e;
b) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
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DAS PENALIDADES 

 
Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a 

administração pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da lei Federal 
nº 8666/93 obedecidos os seguintes critérios: 

Utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o 
descumprimento da Autorização de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras 
obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

observando os seguintes limites máximos: 
0,3 % (Três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico financeiro de 

nto) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 
recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia ou; 

20% (Vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, 
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de 
empenho ou documento correspondente; 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo definido na lei 8.666-93; 

de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção com base no inciso anterior. 

advertência e Multas serão aplicadas de ofício, ou por provocação 
dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no instrumento convocatório.

poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas 
egislação. 

9.4 As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação do ato. 

nsão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá também ser aplicada àqueles que: 

Demonstrarem não ter idoneidade para contratar com a Administração Pública e;
Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
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Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a 
al serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da lei Federal 

Utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o 
descumprimento da Autorização de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras 
obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

0,3 % (Três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico financeiro de 

nto) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 

20% (Vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, 
com o conseqüente cancelamento da nota de 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

icitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

serão aplicadas de ofício, ou por provocação 
dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no instrumento convocatório. 

poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas 

9.4 As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias 

nsão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

Demonstrarem não ter idoneidade para contratar com a Administração Pública e; 
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CLÁUSULA 10ª DA SECRETARIA COMPETENTE PARA ACOMPANHAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO. 
 
10.1 É  competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a 
fiscalização do seu cumprimento, a secretaria:........... na p
 
CLÁUSULA 11ª - DOS CASOS OMISSOS
 
11.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda 
não se faça aqui menção expressa.
 
CLÁUSULA 12ª - DO FORO
 
12.1 As partes elegem o foro da Comarca de Pirapora, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução do presente Contrato.
 
12.2 E por estarem justos e contratados, assinam o pres
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também 
assinam. 
 
 

PIRAPORA

________________________________

_________________________________

_____________________________________

___________________________________________

____________________________________________
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A 10ª DA SECRETARIA COMPETENTE PARA ACOMPANHAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO. 

10.1 É  competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a 
fiscalização do seu cumprimento, a secretaria:........... na pessoa do secretário(a): ...................

DOS CASOS OMISSOS 

11.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda 
não se faça aqui menção expressa. 

DO FORO 

12.1 As partes elegem o foro da Comarca de Pirapora, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução do presente Contrato. 

12.2 E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também 

PIRAPORA-MG, xxx de  xxxxxxx xxxxxxxxx  de 2013  
 

________________________________ 
CONTRATANTE 

 
_________________________________ 

CONTRATADO 
 

_____________________________________ 
SECRETÁRIO(A) 

 
 

Testemunhas: 
 

___________________________________________
CPF Nº: 

____________________________________________
CPF Nº: 
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A 10ª DA SECRETARIA COMPETENTE PARA ACOMPANHAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO.  

10.1 É  competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a 
essoa do secretário(a): ....................   

11.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas 

12.1 As partes elegem o foro da Comarca de Pirapora, para dirimir quaisquer questões 

ente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também 

MG, xxx de  xxxxxxx xxxxxxxxx  de 2013   

___________________________________________ 

____________________________________________ 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2013 
PREGÃO PRESENCIAL       

MMOO

A empresa .............., estabelecida na .................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ............., 
propõe fornecer à Prefeitura do Município de 
quanto previsto no edital da licitação em epígrafe, os itens rela
 

Item Produto 

01 Implantação do Software. 

02 Licença de Uso do Software

03 Customização para Inovações. 

VALOR GLOBAL:  R$...............(_________________________________)
 
VALOR GLOBAL: 
 
Declaro de que nos preços propostos encontram
sociais, todas as despesas e custos, transporte e estadia de pessoal e 
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto deste Pregão.
 

O prazo de validade desta Proposta de Preço é de ...... (...........................) dias a contar da data 
de sua apresentação. 
 

O responsável pela assinatura
profissão)......, CPF n.° ............., RG n.° ......................, do .............,  (domicílio e cargo)

Os dados bancários para efetivação dos pagamentos são:

 
 
 
Local e data. 
(razão social e assinatura do representante)
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ - 23.539.463.0001/21 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 
Fone: (38) 3749-6100 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br

 
ANEXO X 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2013  

      Nº 090/2013 
  

OODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA  CCOOMMEERRCCIIAALL 
 

A empresa .............., estabelecida na .................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ............., 
propõe fornecer à Prefeitura do Município de Pirapora/MG, em estrito cumprimento ao 
quanto previsto no edital da licitação em epígrafe, os itens relacionados abaixo:

Quantidade Valor Unitário R$

 1º Mês R$  .....  por  

Licença de Uso do Software 1º ao 12º Mês R$  .....  por  

Customização para Inovações.  80 horas R$ ......  por hora

VALOR GLOBAL:  R$...............(_________________________________) 

de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 
sociais, todas as despesas e custos, transporte e estadia de pessoal e quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto deste Pregão. 

O prazo de validade desta Proposta de Preço é de ...... (...........................) dias a contar da data 

O responsável pela assinatura do contrato é o Sr. ............................, (estado civil, 
profissão)......, CPF n.° ............., RG n.° ......................, do .............,  (domicílio e cargo)

Os dados bancários para efetivação dos pagamentos são: ......................................................... .

(razão social e assinatura do representante) 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CEP - Pirapora - MG 

Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 
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A empresa .............., estabelecida na .................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ............., 
/MG, em estrito cumprimento ao 

cionados abaixo: 

Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

 mês  

 mês  

por hora  

 

se incluídos todos os tributos, encargos 
quaisquer outros ônus que 

O prazo de validade desta Proposta de Preço é de ...... (...........................) dias a contar da data 

do contrato é o Sr. ............................, (estado civil, 
profissão)......, CPF n.° ............., RG n.° ......................, do .............,  (domicílio e cargo) 

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


