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EDITAL Nº 002/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO MENOR PREÇO 

JULGAMENTO POR ITEM 

DATA DA REALIZAÇÃO 05/02/2018 

HORÁRIO 09h00 

LOCAL RUA DR. OLIVEIRA NEVES, Nº 476, CENTRO – ARIRANHA/SP 

OBJETO RESUMIDO SERVIÇO CONTINUADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA TECNOLÓGICA ENGLOBANDO 
LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARES) PARA GESTÃO 
DE RH E SAÚDE 

 
O Município de Ariranha, Estado de São Paulo, através do Senhor JOAMIR ROBERTO BARBOZA, 

Prefeito Municipal, faz saber pelo presente Edital, que se encontra aberta a licitação, modalidade Pregão 
Presencial, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002 e Decreto Municipal nº. 2.915 de 08 de janeiro 
de 2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993 e suas alterações. 

 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

Rua Dr. Oliveira Neves, nº. 476, Centro, Ariranha/SP, na sessão pública de processamento do Pregão Presencial, 
após credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 
A sessão de processamento do Pregão Presencial será realizada na sede da Prefeitura Municipal de 

Ariranha, localizada na Rua Dr. Oliveira Neves, nº. 476, Centro, Ariranha/SP, pelo Pregoeiro Maurício Romano, 
com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº. 019/2017, de 20 de janeiro de 2017. 
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1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

01 

Serviço continuado de solução integrada tecnológica englobando licença de uso de programas de 
computador (softwares), instalação, implantação, configuração, customização, atendimento e suporte 
técnico por diversos canais, treinamento e manutenção com atualizações, alterações legais, corretivas e 
evolutivas, importação/conversão de dados, para sistemas de recursos humanos, folha de pagamento, ponto 
eletrônico, Gestão De Pessoal (RH) 

02 

Serviço continuado de solução integrada tecnológica englobando licença de uso de programas de 
computador (softwares), instalação, implantação, configuração, customização, atendimento e suporte 
técnico por diversos canais, treinamento e manutenção com atualizações, alterações legais, corretivas e 
evolutivas, importação/conversão de dados para a Gestão Da Saúde Pública. 

 
1.1. O objeto da presente licitação comtempla também prestar o serviço continuado de solução integrada 
tecnológica englobando licença de uso de programas de computador (softwares), instalação, implantação, 
configuração, customização, atendimento e suporte técnico por diversos canais, treinamento e manutenção com 
atualizações, alterações legais, corretivas e evolutivas, importação/conversão de dados, para sistemas de recursos 
humanos, folha de pagamento, ponto eletrônico, gestão de pessoal e gestão da saúde pública. 
1.2. As especificações técnicas detalhadas constam no ANEXO VIII – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, cujo é 
parte integrante deste Edital. 
1.3. Cada licitante deverá computar no preço que proporá todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes de implantação dos sistemas, transporte, suporte técnico e também da incidência de quaisquer 
tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeita. 
1.4. Compreende-se como implantação do sistema, citada no item anterior, as seguintes operações: 
importação de dados, instalação em micros e treinamento dos usuários.  
  
2. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
2.1. O prazo de validade do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado de acordo com a legislação vigente e ainda ser reajustado conforme índice IPCA/IBGE. 
 
3. DA REQUISIÇÃO, DO LOCAL E PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. Os serviços deverão ser prestados enquanto perdurar o contrato. 
3.2. A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
3.3. A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato nos termos do art. 76 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
3.4. O início da execução do objeto desta licitação deverá ocorrer em até 01 (um) dia útil contados a partir 
da data de assinatura do contrato. 
3.5. O local e forma de execução estão descritos no ANEXO VIII – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. 
 
4. DOS PAGAMENTOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1. O pagamento será mediante entrega da nota fiscal diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal 
de Ariranha. 
4.2. Em sendo constatadas falhas ou irregularidades na execução do objeto, os pagamentos serão sustados 
até o cumprimento da obrigação assumida, sem prejuízo das sanções previstas nesta licitação. 
4.3. Para contratação do objeto desta licitação serão utilizados os recursos previstos nas seguintes dotações: 
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Ficha 024 de 2018  

Local/Unidade 02 01 Gabinete do Prefeito e Dependências 

Class. Funcional programática 04 122 0002 2003 0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 

Categoria econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Código da aplicação 110.000 Geral 

 
Ficha 130 de 2018  

Local/Unidade 02 04 Fundo Municipal de Saúde 

Class. Funcional programática 10 301 0009 2013 0000 Manutenção das Ações de Saúde 

Categoria econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Código da aplicação 310.000 Saúde - Geral 

 
5. DA PARTICIPAÇÃO 

 
5.1. Poderá participar do presente pregão presencial, a empresa cuja finalidade social abranja o objeto desta 
licitação e que atender a todas as exigências quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos. 
5.2. Não poderá participar da presente licitação, as empresas que: 
5.2.1. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
5.2.2. Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação, salvo as empresas 
que estejam em recuperação judicial com apresentação do Plano de Recuperação já homologado pelo Juízo 
competente e em pleno vigor, sem prejuízo dos demais documentos exigidos na fase de Habilitação, conforme 
Súmula 50 do TCE/SP. 
5.2.3. Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio. 
5.2.4. Empresas de sociedades e empresários que não estejam adaptadas às disposições do Código Civil de 2002. 

 
6. DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1. O credenciamento será realizado na abertura da sessão pública. 
6.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora dos envelopes de 
Proposta e de Habilitação: 
 

6.2.1. Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo 
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

6.2.2. Tratando-se de procurador: instrumento de procuração pública ou particular com firma 
reconhecida, modelo sugerido no ANEXO II, do qual constem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interpolação e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove 
os poderes do mandante para a outorga. 

6.2.3. Documento oficial de identificação que contenha foto do representante legal ou procurador. 

6.2.4. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação elaborada de acordo com modelo 
estabelecido no ANEXO III. 

6.2.5. No caso de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), declaração conforme ANEXO 
VI. 

 
6.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante. 
6.4. A documentação apresentada na primeira sessão pública credencia o representante a participar de 
demais sessões, caso sejam necessárias.  Na hipótese de substituição do representante no decorrer do processo 
licitatório, deverá ser apresentado novo credenciamento na sessão pública. 
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6.5. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão do licitante 
por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  
6.6. Somente a microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentarem a declararão do ANEXO VI 
poderão utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, disciplinados neste 
Edital. 
6.7. A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal previstos neste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 
documentação, somente caso for declarada vencedora do certame, que comprove a sua regularidade, em 05 
(cinco) dias úteis. 
6.8. A contagem do prazo previsto no item anterior será a partir da data de declaração da empresa vencedora 
do certame.  
6.9. A não regularização da documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação. 
6.10. O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da apresentação de 
todos os documentos previstos neste Edital, no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma 
restrição. Se não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a microempresa e a 
empresa de pequeno porte, será automaticamente inabilitada. 

 
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. A proposta e os documentos para a habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em dois 
envelopes fechados e indevassados, contendo em sua parte extrema, além do nome da proponente, os seguintes 
dizeres: 
 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 

 

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 

 
7.2. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro 
ou por membro da Equipe de Apoio. 

 
8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1. A proposta de preço, conforme modelo sugerido no ANEXO I, que deverá conter os seguintes elementos: 
8.1.1. Nome ou razão social, endereço, CNPJ, telefone e e-mail da proponente. 
8.1.2. Número do pregão presencial. 
8.1.3. Descrição dos objetos, devendo apresentar preço unitário, preço total e, caso pertinente, a marca para 
cada item licitado. 
8.1.4. O preço unitário e total estimado por item e global, deverá ser cotado em moeda corrente nacional, em 
algarismo, com até dois numerais após a vírgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. 
8.1.5. Prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
8.2. A proposta deverá ser, preferencialmente, elaborada em papel timbrado da empresa, em língua 
portuguesa, com suas páginas numeradas sequencialmente. 
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8.3. A proposta deve ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, 
juntando-se cópia da procuração. 
8.4. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: 
despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto deste 
edital. 
 
9. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
9.1. O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, 
preferencialmente separados em capas/folhas descriminando cada subitem, para melhor identificação e análise. 
9.2. As certidões retiradas via Internet, estarão sujeitas à verificação por parte do pregoeiro e equipe de 
apoio no momento da abertura dos envelopes.  
 
9.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

9.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de 
pessoa natural). 

9.3.2. Ato constitutivo, ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de sociedades comerciais. 

9.3.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na “b”, deste subitem. 

9.3.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas tratando-se 
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 

9.3.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir. 

 
9.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou 
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

9.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 

9.4.3. Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede ou do 
domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei. 

9.4.4. Certidão de regularidade de débito junto ao Sistema de Seguridade Social (INSS). 

9.4.5. Certificado de regularidade de débito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

9.4.6. Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho. 

9.4.7. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 
que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme o ANEXO IV. 

 
9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 
 

9.5.1. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor de sua sede da pessoa jurídica. 
No caso de não indicação da vigência na respectiva certidão, será considerada aquela expedida há até 90 
(noventa) dias da data da abertura da licitação. 

 
9.6.   QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 
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9.6.1. Deverá ser apresentado um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, emitido e firmado por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante prestou ou presta serviços 
compatíveis aos do objeto deste contrato. 

9.6.2. Os atestados deverão estar necessariamente em nome da licitante e indicar quantidades 
suficientes para que, individualmente ou em conjunto com outros atestados, representem no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) dos serviços prestados. 

 
9.7. OUTROS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

9.7.1. Declaração da licitante, preferencialmente elaborada em papel timbrado e obrigatoriamente 
subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 
com a Administração, conforme o ANEXO V. 

 
10. DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
 
10.1. No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do PREGÃO 
PRESENCIAL, iniciando-se com o credenciamento dos interesses em participar do certame. 
10.2. Concomitante ao credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no ANEXO III, e, em 
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 
10.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
10.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
10.4.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
10.4.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes, ou preços 
inexequíveis.  
10.5. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas materiais, que não alterem a 
substância das propostas, mediante registro na ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de classificação. 
10.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 
critérios: 
10.6.1. Seleção da proposta de menor preço por item e as demais com preços até 10% superior àquela; 
10.6.2. Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão 
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
10.7. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, 
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
10.7.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na ordenação de lances em relação aos 
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
10.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço. 
10.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances. 
10.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a 
etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 
10.11. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no artigo 44, §2º, da 
Lei Complementar 123/06, sendo assegurado, como critério do desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem este Edital.  
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10.12. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa 
e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
10.13. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
10.13.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada 
para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor 
preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 
10.13.2. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não 
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 
microempresas e empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item VII 10 deste Edital, a 
apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 
10.14. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do item anterior deste 
Edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 
10.15. O disposto nos itens referentes ao empate ficto, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
10.16. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
10.17. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
10.17.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no 
mercado, coerentes com os objetos ora licitados, acrescidos dos respectivos encargos sociais e benefícios e 
despesas indiretas, serviços de instalação e transporte dos objetos, inclusive. 
10.17.2. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços dos 
produtos/serviços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário. 
10.18. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação apenas de seu autor. 
10.19. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão Presencial, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
mediante: 
10.19.1. Substituição e apresentação de documentos, ou; 
10.19.2. Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
10.20. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passiveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
10.21. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios, no momento da 
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 
verificação, a licitante será inabilitada. 
10.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada 
e declarada vencedora do certame. 
10.23. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade 
e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
10.24. Até a assinatura do contrato ou ata de registro de preços, a licitante vencedora poderá ser desclassificada 
se a Prefeitura Municipal tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação econômico-financeira e qualificação técnica não apreciados pela Comissão, ou fatos supervenientes 
só conhecidos após o julgamento. 
10.25. Ocorrendo desclassificação da concorrente vencedora por fatos referidos no item anterior, a Prefeitura 
Municipal poderá convocar as licitantes remanescentes por ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para a apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes 
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desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término 
do prazo de recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
11.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação imediata do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento 
do processo à autoridade competente para a homologação. 
11.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 
11.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  
11.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
11.6. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto. 
 
12. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 
12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, 
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º. da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
12.2. A sanção de que trata o subitem anterior somente será aplicada depois de garantido o exercício da prévia 
e ampla defesa. 
 
13. DO CONTRATO 
 
13.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores/prestadores, convocará os interessados para a assinatura do contrato. 
13.2. As convocações para assinatura do contrato deverão ser atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério do Município, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
13.3. O contrato observará a minuta do ANEXO VII, podendo ser alterada nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
13.4. Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação, é facultado à administração, dentro do prazo 
e condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições, ou revogar o item específico ou o Contrato. 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
14.2. Todas as condições deste Edital, assim como os compromissos assumidos pela Licitante através de sua 
proposta, farão parte do contrato, independentemente de transcrição 
14.3. A publicidade dos atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação será efetuada mediante 
publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município de Ariranha, podendo ser por meios eletrônicos e jornal de 
grande circulação. 
14.4. Qualquer licitante ou pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão Presencial, no respectivo prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, nos termos do Decreto Municipal n.º 2.915 de 08 de janeiro de 2013. 
14.5. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo legal. 
14.6. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
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14.7. 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 subsequente no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
14.8. Os casos omissos do presente pregão presencial serão solucionados pelo Pregoeiro. 
14.9. Integram o presente Edital: 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
ANEXO II – MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO                      
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO VIII – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 

14.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Santa Adélia, do Estado de São Paulo. 

 
Ariranha, 22 de Janeiro de 2018 

 
 

JOAMIR ROBERTO BARBOZA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
  



MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ. 45.117.116/0001-43 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 

E-mail: secretaria@ariranha.sp.gov.br 

10 
 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

EDITAL Nº 002/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

 

RAZÃO SOCIAL  

CNPJ  

ENDEREÇO  

BAIRRO  CEP  

TELEFONE  E-MAIL 

 
OBJETO: O objeto é a contratação de empresa para prestar o serviço continuado de solução integrada 

tecnológica englobando licença de uso de programas de computador (softwares), instalação, implantação, 
configuração, customização, atendimento e suporte técnico por diversos canais, treinamento e manutenção com 
atualizações, alterações legais, corretivas e evolutivas, importação/conversão de dados, para sistemas de recursos 
humanos, folha de pagamento, ponto eletrônico, gestão de pessoal e gestão da saúde pública. 

 
Ao Município de Ariranha/SP me proponho a fornecer/prestar os itens/serviços abaixo descritos, 

referentes ao Pregão sobredito conforme o edital, seus anexos e esta proposta. 

  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Valor 

Mensal 
Valor Total 
(12 meses) 

01 

Serviço continuado de solução integrada tecnológica englobando licença de uso 
de programas de computador (softwares), instalação, implantação, 
configuração, customização, atendimento e suporte técnico por diversos canais, 
treinamento e manutenção com atualizações, alterações legais, corretivas e 
evolutivas, importação/conversão de dados, para sistemas de recursos 
humanos, folha de pagamento, ponto eletrônico, gestão de pessoal (RH) 

  

02 

Serviço continuado de solução integrada tecnológica englobando licença de uso 
de programas de computador (softwares), instalação, implantação, 
configuração, customização, atendimento e suporte técnico por diversos canais, 
treinamento e manutenção com atualizações, alterações legais, corretivas e 
evolutivas, importação/conversão de dados para a gestão da saúde pública. 

    

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ ____________________(por extenso). 

 
Proposta válida por 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública de abertura das propostas do 
pregão supracitado. 
 
Declaramos: 

• Que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: despesas 
de transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

• Estarmos de pleno acordo com as normas do edital de pregão presencial supracitado, bem como cientes 
quanto aos termos da Lei Federal 10.520/2002, Lei Federal 8.666/1993 e Decreto Municipal 2.915/2013 e 
suas alterações. 

 
Ariranha, _____de___________de 2018 

Assinatura: _______________________________________________ 
Nome: ___________________________________________________ 
RG: ______________________________________________________  
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Obs.: Esta declaração deverá ser preferencialmente preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
obrigatoriamente assinada por um de seus representantes legais ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO II – MODELO PREFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 
Pelo presente instrumento, a (nome da pessoa jurídica), CNPJ n° __________, com sede na ____________, através 
de seu representante legal infra-assinado, credencia o (a) Sr. (a)___________, portador da cédula de identidade 
RG n°________, expedida pela ________, outorgando-lhe plenos poderes para representa-la na sessão pública do 
Pregão Presencial n° 002/2018, em especial para formular lances verbais, para interpor recursos ou deles desistir. 
 

Ariranha, _____de___________de 2018. 
 
Assinatura: _______________________________________________ 
Nome: ___________________________________________________ 
RG: ______________________________________________________  
 
Obs.: Esta declaração deverá ser preferencialmente preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
obrigatoriamente assinada por um de seus representantes legais ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
À 
Prefeitura Municipal de Ariranha 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2018 
 
Prezados Senhores, 
 
Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste PREGÃO PRESENCIAL e seus 
anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação. 
 

Ariranha, _____de___________de 2018 
 
Assinatura: _______________________________________________ 
Nome: ___________________________________________________ 
RG: ______________________________________________________  
 
Obs.: Esta declaração deverá ser preferencialmente preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
obrigatoriamente assinada por um de seus representantes legais ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar do 
Pregão Presencial 002/2018, do Município de Ariranha, declaro, sob as penas da Lei que, a (razão social da 
proponente) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal. 
 
 

Ariranha, _____de___________de 2018 
 
Assinatura: _______________________________________________ 
Nome: ___________________________________________________ 
RG: ______________________________________________________  
 
Obs.: Esta declaração deverá ser preferencialmente preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
obrigatoriamente assinada por um de seus representantes legais ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar do 
PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2018, da Prefeitura Municipal de Ariranha, declaro, sob as penas da Lei que, em 
relação à empresa mencionada acima, inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 

Ariranha, _____de___________de 2018 
 
Assinatura: _______________________________________________ 
Nome: ___________________________________________________ 
RG: ______________________________________________________  
 
Obs.: Esta declaração deverá ser preferencialmente preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
obrigatoriamente assinada por um de seus representantes legais ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 
convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos 
previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da  Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 
critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei  
complementar, no procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, da Prefeitura Municipal de 
Ariranha. 

 
Ariranha, _____de___________de 2018 

 
Assinatura: _______________________________________________ 
Nome: ___________________________________________________ 
RG: ______________________________________________________  
 
Obs.: Esta declaração deverá ser preferencialmente preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
obrigatoriamente assinada por um de seus representantes legais ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 
 

EDITAL 002/2018 
PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 

CONTRATO xxxxx/2018 
 
Aos XXX dias do mês de XXX de 2018, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE ARIRANHA/SP, CNPJ n.º 
45.117.116/0001-43, com sede na Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476, centro, na cidade de Ariranha, Estado de São 
Paulo, neste ato representada pelo seu Prefeito, o Senhor JOAMIR ROBERTO BARBOZA, brasileiro, casado, 
portador do CPF/MF nº. 084.939.748-03 e Cédula de Identidade nº. 14.721.970 SSP/SP, residente e domiciliado, 
na Av. Maria Josefa Ayusso, 535, na cidade de Ariranha/SP, neste ato denominada MUNICÍPIO, e de outro a 
empresa xxxxxxxxxxxxxxx, representada pelo Sr. xxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxx, 
simplesmente denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato tendo o objeto descrito na cláusula 
primeira, obedecendo aos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, consoante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O objeto é a contratação de empresa para prestar o serviço continuado de solução integrada tecnológica 
englobando licença de uso de programas de computador (softwares), instalação, implantação, configuração, 
customização, atendimento e suporte técnico por diversos canais, treinamento e manutenção com atualizações, 
alterações legais, corretivas e evolutivas, importação/conversão de dados, para sistemas de recursos humanos, 
folha de pagamento, ponto eletrônico, gestão de pessoal e gestão da saúde pública conforme exigências do edital 
citado no preâmbulo, seus anexos, proposta de preços da CONTRATADA e o que versar o presente instrumento 
contratual.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E VALORES 
 

2.1 O valor do presente contrato é de R$________ (___________), conforme Proposta de Preços 
da CONTRATADA apresentada na tabela abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Valor 

Mensal 
Valor Total 
(12 meses) 

01 

Serviço continuado de solução integrada tecnológica englobando licença de uso 
de programas de computador (softwares), instalação, implantação, 
configuração, customização, atendimento e suporte técnico por diversos canais, 
treinamento e manutenção com atualizações, alterações legais, corretivas e 
evolutivas, importação/conversão de dados, para sistemas de recursos 
humanos, folha de pagamento, ponto eletrônico, gestão de pessoal (RH) 

  

02 

Serviço continuado de solução integrada tecnológica englobando licença de uso 
de programas de computador (softwares), instalação, implantação, 
configuração, customização, atendimento e suporte técnico por diversos canais, 
treinamento e manutenção com atualizações, alterações legais, corretivas e 
evolutivas, importação/conversão de dados para a gestão da saúde pública. 

    

  
2.2 Os preços são fixos, equivalentes ao de mercado na data da apresentação da proposta. 
2.3 Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, 
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, 
transportes, fretes, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental de material e de 
pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 
3.1. O prazo de validade do contrato é de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura podendo ser prorrogado 
conforme previsto na Lei 8.666/93, e ainda ser reajustado conforme índice IPCA/IBGE. 
3.2. O início da prestação dos serviços ocorrerá conforme exigências editalícias. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. Para contratação do objeto desta licitação serão utilizados os recursos previstos nas seguintes dotações: 

Ficha 024 de 2018  

Local/Unidade 02 01 Gabinete do Prefeito e Dependências 

Class. Funcional programática 04 122 0002 2003 0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 

Categoria econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Código da aplicação 110.000 Geral 

 
Ficha 130 de 2018  

Local/Unidade 02 04 Fundo Municipal de Saúde 

Class. Funcional programática 10 301 0009 2013 0000 Manutenção das Ações de Saúde 

Categoria econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Código da aplicação 310.000 Saúde - Geral 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PAGAMENTOS 

 
5.1. O pagamento será mediante entrega da nota fiscal diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Ariranha. 
5.2. No caso de atraso no pagamento, o valor poderá ser corrigido e o índice de atualização financeira será o 
IPCA/IBGE mensal incidente pro rata die desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a 
data do efetivo pagamento. No caso de extinção do IPCA, será utilizado outro índice que o Governo Federal 
determinar para substituí-lo. 
5.3. A empresa contratada suportará o ônus decorrente do atraso, caso as Notas Fiscais/Faturas contenham vícios 
ou incorreções que impossibilitem o pagamento. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO  
 
6.1. O objeto do presente contrato deverá ser prestado ou fornecido conforme especificações do edital da 
licitação, proposta da CONTRATADA e cláusulas contratuais. 
6.2. Caso o produto/serviço não corresponda ao exigido pelo edital, consoante subitem anterior, o 
fornecedor/prestador deverá providenciar, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a sua adequação visando 
ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital, na Lei Federal nº 
8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90). 
6.3. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes deste contrato, sem a prévia e 
expressa anuência do MUNICÍPIO. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
7.1. A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação em assinar o contrato, ensejará a 
aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações nela introduzidas 
pela Lei Federal nº 8.883/94, a critério da Administração. 
7.2. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representado por Nota de Empenho), a Administração poderá 
aplicar as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas: 
7.3 MULTAS 
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7.3.1 Por atraso superior a 05 (cinco) dias úteis da entrega/prestação do objeto, fica o fornecedor/prestador 
sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a 
ser calculado desde o sexto dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a trinta dias. 
7.3.2 Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 
5% (cinco por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho. 
7.3.3 Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega/prestação estabelecidos, será considerado rescindido o 
Contrato e aplicada multa de 10% (dez por cento) por inexecução, calculada sobre o valor da contratação. 
7.3.4 A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratado e descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou pode ser inscrita, para cobrança como dívida ativa do 
Município, na forma da Lei. 
7.4. As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
8.1. A rescisão do presente CONTRATO poderá ser: 
8.1.1. Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, nos casos do art. 77 e art. 78, incisos I a XII, XVII e parágrafo único e XVIII, da Lei nº 8.666 de 
21/06/1993. 
8.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o MUNICÍPIO. 
8.1.3. Judicial, nos termos da legislação. 
8.2. No caso de rescisão do CONTRATO, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até que se apurem eventuais 
perdas e danos, se for o caso. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES E GARANTIAS  
 
9.1. São responsabilidades da CONTRATADA: 
9.1.1. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
9.1.2. Assumir como exclusivamente seus, os riscos decorrentes para prestação do serviço do objeto contratado, 
responsabilizando-se, ainda, por quaisquer prejuízos que possam ser causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros. 
9.1.3. Responsabilizar-se, exclusivamente, por todos e quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária. 
9.1.4. Responsabilizar-se, exclusivamente, por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente CONTRATO, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de seus atos ou de seus empregados ou subordinados. 
9.2. São responsabilidades do MUNICÍPIO: 
9.2.1. Efetuar os pagamentos conforme estabelecido no contrato. 
9.2.2. Manifestar-se sobre Relatórios e demais elementos fornecidos pela CONTRATADA, bem como solicitar da 
mesma forma as providências complementares que julgar necessárias à correção e revisão dos serviços/produtos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
10.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito. 
10.2. Fica eleito o Foro da cidade de Santa Adélia/SP, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pelo 
presente contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 
10.3. São partes integrantes do presente contrato, o edital do Pregão Presencial supracitado e a Proposta de 
Preços da CONTRATADA. 
10.4. E por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na 
presença de testemunhas conforme abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 
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Ariranha, xx de xxxxxxxxx de 2018 

 
 

JOAMIR ROBERTO BARBOZA 
Prefeito Municipal 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 

___________________________________          __________________________________ 
    RG          RG 
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ANEXO VIII – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 
OBJETO: Contratação de serviços continuados de Solução Integrada Tecnológica englobando licença de uso de 
programas de computador (softwares), instalação, implantação, configuração, customização, atendimento e 
suporte técnico por diversos canais, treinamento e manutenção com atualizações, alterações legais, corretivas e 
evolutivas, importação/conversão de dados, para sistemas de recursos humanos, folha de pagamento, ponto 
eletrônico, gestão de pessoal e gestão da saúde pública conforme especificações constantes nos Requisitos do 
Sistema abaixo descrito. 
 

REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA 
 
 A Descrição Geral tem por objetivo definir as características mínimas obrigatórias aos sistemas 
aplicativos que serão apresentados por cada proponente. O não cumprimento do limite do escopo no prazo 
determinado ensejará ações punitivas e reparatórias previstas no edital, no contrato e na Lei de licitações, 
dentre as quais a impossibilidade de contratação com a administração pública e restituição de eventuais danos 
causados ao erário público. Dessa forma a contratada deverá se atentar às exigências técnicas avaliando sua real 
capacidade de atender ao objeto em seu conjunto e em suas particularidades, em especial aos quesitos mínimos 
de cada ferramenta além de pronta disponibilidade para o suporte técnico. 
 

 

1- Implantação de Programas 

1.1 - Conversão de Bases de Dados 

Os dados que compõem as bases de informações existentes em todo seu histórico. 

A Prefeitura não fornecerá as estruturas dos dados a serem convertidos. O licitante vencedor deverá realizar 
engenharia reversa para obter os dados a partir das bases atuais que são utilizadas. Esses dados serão 
disponibilizados imediatamente após a assinatura de contrato ou a critério da contratante. 

Os sistemas deverão integrar os módulos e sistemas já existentes na prefeitura, proporcionando aos profissionais 
responsáveis administrar os serviços oferecidos pela Prefeitura de maneira centralizada, além de agilizar e 
melhorar todo o processo. 

1.2 - Implantação de Programas 

A implantação dos programas deverá ser no prazo máximo de 15 (Quinze) dias, já com as bases contendo os dados 
convertidos e os sistemas de processamento adaptados à legislação do Município. 

O sistema de folha de pagamento devera ser integrado ao sistema de contabilidade existente na prefeitura para 
geração automática dos empenhos de folha de pagamento, como também o atendimento em tempo real para as 
informações do PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 

 

2 - Treinamento de pessoal 

Simultaneamente à implantação dos programas, deverá ser feito o treinamento dos servidores que utilizarão os 
programas, demonstrando a funcionalidade do programa, seus recursos e limitações. 

2.1 - Requisitos Mínimos 

Os programas deverão apresentar, no mínimo as seguintes condições: 

01 - Ser executados em ambiente multiusuário, em arquitetura cliente-servidor; 

02 - Possuir interface gráfica, com menus pulldown; 
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03 - Possuir opção que permita o gerenciamento do sistema, no servidor de aplicações contendo, no mínimo:   

a) Registro completo de cada acesso de cada usuário identificando suas ações; 

 b) Controle de direitos ou permissões dos usuários ao nível de comandos disponível na interface e  

c) Possibilidade de habilitar e desabilitar qualquer permissão de usuário. 

04 - Possuir ferramenta que permita atualizar automaticamente os programas e tabelas legais, no servidor de 
aplicações, a partir do site do fornecedor; 

05 - Possuir tela de consultas ou pesquisas através de comandos SQL interativas; 

06 - Conter nos relatórios a possibilidade de personalização de layout e impressão de logotipos; 

07 - Possibilitar a geração dos relatórios em impressoras laser, matricial e jato de tinta, arquivo para transporte 
ou publicação e em tela; 

08 - Possuir histórico (log.) de todas as operações efetuadas por usuário (inclusões, alterações e exclusões) 
permitindo sua consulta e impressão para auditoria; 

09 - Permitir quantidade ilimitada de usuários simultâneos com total integridade dos dados. 

10- Os sistemas deverão manter uma integração entre os módulos. 

11- Além disso, a empresa a ser contratada deverá fornecer solução para atualização automática dos sistemas 
através da rede mundial de computadores, mediante mensagem de alerta exibida de forma automática ao ser 
disparado evento de atualização, informando aos usuários da contratante quanto a existência de versões mais 
novas, com exibição de numeração da versão em uso, versão atualizada e data de disponibilização. 
12- Concomitante, em decorrência das atualizações dos sistemas, a empresa participante deverá possuir 
informativos demonstrando, além das funcionalidades técnicas alteradas ou acrescentadas nos sistemas, os 
fundamentos determinantes da manutenção do conhecimento técnico mínimo suficiente à execução e utilização 
eficiente dos sistemas informatizados. Pelo menos um informativo já utilizado, deverá fazer parte da proposta. 
13 - Os sistemas devem atender as legislações federais, estaduais, municipais, estatutos, bem como resoluções e 
normativas de órgãos da Prefeitura, permitindo a criação de novas funcionalidades conforme orientação e 
solicitações da contratante.   
14 - Possuir ferramenta para elaboração de relatórios a ser disponibilizada aos usuários, para confecção rápida de 
relatórios personalizados. 
 

3 - Especificação dos Programas 

Os proponentes não precisam possuir programas com os nomes indicados, nem distribuídos na forma abaixo 
especificada, entretanto, os programas ou módulos apresentados pelo proponente deverão atender todas as 
exigências especificadas nos itens que compõem esta parte. 

 
 

SOFTWARE PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

• Ser multi – empresa;  

• Permitir a troca de empresa sem necessidade de fechar o sistema; 

• Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais de pessoal ativo, inativo e 
pensionista, registrando a evolução histórica; 

• Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho para um mesmo servidor (temporários e 
efetivos), mantendo o mesmo número de matricula alterando apenas o contrato para não alterar futuras 
integrações; 

• Permitir liberação das funcionalidades por usuário e com controle de acesso restrito por lotação, 
permitindo acesso exclusivo das informações por lotação de acesso, para descentralização das atividades; 
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• Garantir a disponibilidade e segurança das informações históricas das verbas e valores de todos os 
pagamentos e descontos; 

• Permitir o cadastramento de cursos extracurriculares dos funcionários; 

• Permitir a criação e formatação de tabelas e campos para cadastro de informações cadastrais 
complementares, e que o sistema disponibilize de forma automática,  telas de manutenção destas 
informações, com possibilidade de parametrizar layouts diversos, para emissão de relatórios e geração de 
arquivos; 

• Permitir o registro de atos de advertência e punição; 

• Permitir o controle dos dependentes de servidores/funcionários realizando automaticamente a baixa na 
época e condições devidas; 

• Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas para pagamento por ocasião de férias, 
13º e folha de pagamento, com suas respectivas fórmulas, conforme determinação judicial; 

• Permitir o controle histórico da lotação, inclusive de servidores cedidos, para a localização dos mesmos; 

• Permitir o controle das funções em caráter de confiança exercida e averbada, que o servidor tenha 
desempenhado, dentro ou fora do órgão, para pagamento de quintos ou décimos de acordo com a 
legislação; 

• Permitir o controle do tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de serviço e disponibilizar 
informações para cálculo e concessão aposentadoria; 

• Permitir parametrização para abatimentos em tempo de serviço com afastamentos, selecionando por tipo 
de afastamento; 

• Permitir controle de afastamentos e licenças com informações de tipo de documento, médicos, peritos e 

datas de perícias  

• Possuir controle do quadro de vagas por cargo e lotação (previsto, realizado e saldo); 

• Permitir o registro e controle da promoção e progressão de cargos e salários dos servidores; 

• Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e parciais; 

• Possuir rotina que permita controlar limite de piso ou teto salarial; 

• Permitir o controle automático dos valores relativos aos benefícios dos dependentes, tais como salário 
família e auxílios creche e educação; 

• Permitir o controle de benefícios concedidos devido ao tempo de serviço (anuênio, quinquênio, licença 
prêmio, progressões salariais e outros), com controle de prorrogação ou perda por faltas e afastamentos; 

• Permitir o cálculo automático de adicionais por tempo de serviço e a concessão, gozo ou transformação 
em abono pecuniário da licença-prêmio assiduidade; 

• Permitir o registro e controle de convênios e empréstimos que tenham sido consignados em folha, 
mostrando a parcela paga e a pagar no holerite; 

• Permitir a inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas extras, periculosidade, 
insalubridade, faltas, descontos diversos e ações judiciais; 

• Possuir rotina de cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte e Auxílio Alimentação; 

• Possuir controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota Fiscal e outros, integrando essas 
informações para DIRF; 

• Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo vínculo, quanto ao 
acúmulo de bases para IRRF, INSS e FGTS; 

• Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento; 

• Possuir rotina para programação e cálculo do Décimo Terceiro (Adiantamento, Anual e Complemento Final 
Dezembro) 

• Possuir rotina para programação e cálculo de Férias normais e coletivas 

• Possuir rotina para programação e cálculo de rescisões de contrato de trabalho e demissões; 

• Permitir cálculo e emissão de Rescisão Complementar, a partir do lançamento do valor complementar via 
movimento de rescisão pela competência do pagamento, gerando automaticamente o registro destes 
valores na Ficha Financeira do mês, para integração contábil e demais rotinas, podendo ser geradas até 
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30 cálculos dentro do mesmo mês, emitindo todos os relatórios separados por tipo de referência tais como 
Holerite, resumo mensal, folha analítica, etc.; 

• Permitir o cálculo de Folha Retroativa COM encargos (IRRF/Previdência), para admissões do mês anterior, 
que chegaram com atraso para cadastramento; 

• Permitir o cálculo de Folha Complementar SEM encargos (IRRF/Previdência), para pagamento das 
diferenças de meses anteriores, a serem pagas no mês da Folha Atual; 

• Permitir o cálculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando adequadamente os 
diversos regimes jurídicos, adiantamentos, pensões e benefícios, permitindo recálculos gerais, parciais ou 
individuais; 

• Possuir bloqueio do cálculo da Folha Mensal (Com mensagem de Alerta) para servidores com término de 
contrato (Temporário/Estágio Probatório) no mês, o qual deverá ser rescindido ou prorrogado; 

• Após cálculo mensal fechado, não deve permitir movimentações que afetem o resultado do cálculo ou 
histórico mensal, mas deve permitir que um usuário autorizado possa abrir o cálculo mensal e liberar a 
movimentação. 

• Permitir cálculo e emissão da provisão de Férias, 13º Salário e encargos por período; 

• Permitir emissão de relatório com demonstrativo da provisão, de forma analítica e sintética; 

• Permitir a contabilização automática da folha de pagamento; 

• Manter o registro das informações históricas necessárias às rotinas anuais, 13º Salário, rescisões de 
contrato e férias; 

• Permitir a geração de informações mensais para Tribunal de Contas, Fundo de Previdência Municipal 
(GPRM), Previdência Social (GPS), GRFC, GRRF, SEFIP/GFIP e CAGED; 

• Permitir o controle de entrega de cestas básicas, com informações de data e hora de entrega e relação de 

servidores sem registro de cesta básica. 

• Permitir a geração de informações anuais como RAIS, DIRF, Comprovante de Rendimentos e pagamento 
PIS/PASEP; 

• Permitir a formatação e emissão de contracheques, cheques de pagamento e etiquetas com livre 
formatação desses documentos pelo usuário; 

• Permitir formatação e geração de arquivos para crédito bancário e quando disponível pelo banco a 
geração de arquivo para holerite em terminal bancário; 

• Permitir utilização de logotipos, figuras e formatos como imagem nos relatórios; 

• Permitir a parametrização de documentos legais e admissionais, com uso de um editor de texto. 

• Permitir configuração de margem consignável e elaboração de carta margem com layout aberto e com 
código de autenticidade; 

• Permitir o lançamento de diárias, com informações da data de pagamento, data de início, fim, motivo e 

destino da viagem. 

• Permitir cadastro de repreensões permitindo o cadastro do repreendido e repreensor, data e motivos da 

repreensão. 

• Permitir cadastro de substituições, com informações de data inicial e final e motivo da substituição. 

• Permitir cadastro de Ações judiciais, com informações do processo judicial, e advogado responsável. 

• Permitir criação de campos do usuário para inclusão no cadastro de trabalhadores, afastamentos e 
eventos; 

• Possuir gerador de relatórios disponível em menu; 

• Permitir parametrização de atalhos na tela inicial; 

• Permitir validar a chave de habilitação do sistema através de checagem via internet sem necessidade de 
cópia de arquivos; 

• Possuir históricos de atualizações efetuadas no sistema; 

• Possuir consulta de log com vários meios de consulta; 
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• Separar os cálculos por tipo de referência  ex: folha mensal, adiantamento, rescisão, folha complementar 
e 13º salario; 

• Permitir através de senha de administrador o encerramento e reabertura de referências já encerradas; 

• Possuir comparativo mensal, podendo comparar duas referências com eventos diferentes; 

• Possuir exportação para folha de pagamento em arquivo excel; 

• Permitir a emissão de gráficos de trabalhadores, podendo efetuar filtros por divisão, vinculo, cargos, 

salários, categoria funcional entre outros, com opções de ordenação por quantidade, alfabética e 

numérica.  

• Possuir integração com sistema contábil, via troca de arquivos, com validações antes de gerar o empenho, 
visando saldo, dotações, fornecedores fichas e classificações; 

• Possuir cadastro de EPI’s com controle de entrega, devolução e validade dos equipamentos; 

• Permitir a manutenção e conferência do cálculo em tela podendo incluir, alterar e excluir qualquer tipo 
de movimentação tais como férias, licença prêmio, eventuais e fixos, sem que haja a necessidade de 
abertura de nova tela; 

• Geração dos arquivos anuais DIRF e RAIS; 

• Emissão do informe de rendimentos conforme layout da receita federal; 

• Emissão de ficha financeira do funcionário sendo emitida por períodos; 

• Emissão de ficha financeira de autônomos; 

• Geração do arquivo para atender o tribunal de contas do Estado; 

• Possuir rotina para rejeitar ou aprovar e lançamento automático, referente às solicitações efetuadas via 

contra cheque WEB.  

 

Ato Legal e Efetividade 

• Permitir o registro dos documentos de Atos Legais (Portarias, Decretos, Requisições e outros); 

• Permitir a manutenção do movimento de Ato Legal por servidor, independente das alterações cadastrais 
do funcionário, Afastamentos e Benefícios Fixos; 

• Permitir integração das alterações cadastrais, Afastamentos e Benefícios Fixos do funcionário com 
movimento de Ato Legal que autoriza a movimentação; 

• Permitir o controle dos Atos a serem considerados para Efetividade, conforme tipo e opções 
parametrizadas pela empresa; 

• Permitir emissão da Certidão Tempo de Serviço com grade de Efetividade, por ano, meses e tipo 
efetividade com dias por mês e total por ano, com resumo final do Tempo Municipal e Tempo Efetividade 
(Tempo Atual mais Anterior). 

• Permitir qualquer alteração em layout para qual seja o documento; 
 

PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 

• Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração Biológica por período, 
mantendo histórico atualizado; 

• Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração dos registros Ambientais 
por período, mantendo histórico atualizado; 

• Permitir gerenciar e manter atualizado todas as informações cadastrais, pertinentes ao PPP, como 
alteração de cargos, mudança de agente nocivo, transferências, descrição dos cargos e atividades 
exercidas pelo funcionário; 

• Permitir registrar e manter atualizado o histórico, as técnicas utilizadas para neutralização de agentes 
nocivos à saúde. 

• Permitir registrar os exames periódicos, clínicos e complementares e manter os dados históricos; 

• Permitir registrar e manter atualizado o histórico da exposição do trabalhador à fatores de riscos; 

• Permitir a emissão do PPP individual ou por grupo de funcionários; 
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Concurso Público 

• Permitir a realização e/ou o acompanhamento de concursos públicos para provimento de vagas, 
efetuando a avaliação dos candidatos do concurso e indicando automaticamente a aprovação/reprovação 
e a classificação. 

• Cadastrar concursos: cargo, concursados por cargo, órgão solicitante, disciplinas do concurso e edital. 

• Cadastrar candidatos inscritos e candidatos classificados: dados pessoais, dados de endereçamento, 
documentos, nota final (aprovado/reprovado), data nomeação, data da posse e edital com possibilidade 
de importação de dados do cadastro da empresa organizadora do concurso. 
 
Contracheque WEB 

• Permitir consulta e emissão do contracheque via internet, com parametrização do servidor de acesso, 
definição do logon por funcionário e critérios para geração da senha inicial, permitindo alteração da senha 
após primeiro acesso; 

• Permitir lançamentos de eventuais tipo horas extras, adicionais e outros eventos, mediante a 
homologação pelo administrador; 

• Permitir procedimentos administrativos; 

• Permitir agendamento de pericias médicas; 

• Permitir visualizar a ficha funcional; 

• Permitir visualizar a ficha financeira; 

• Permitir emitir margem consignável limitando emissões dentro do mês; 

• Permitir verificar a autenticidade da margem consignável; 

• Permitir visualizar e imprimir o informe de rendimentos dos anos enviados; 

• Permitir o visualizar o histórico de FGTS; 

• Permitir consultar faltas; 

• Permitir consultar afastamentos; 

• Permitir registro de ponto eletrônico; 

• Permitir alterar a senha de acesso sem intervenção do administrador; 

• Permitir consulta pública a concursos/processo seletivo; 

• Permitir consulta de contribuição previdenciária;     

• Permitir alteração cadastral com validações do administrador; 

• Integração direta com o portal transparência parametrizável por evento podendo disponibilizar 
proventos, descontos e liquido; 

• Permitir solicitações de férias, licença prêmio e faltas abonadas com aprovação do administrador; 

• Permitir solicitação de curso Extra Curricular; 

• Permitir solicitação de adiantamento de salário; 

• Permitir solicitação de adiantamento de décimo terceiro; 

• Permitir avaliação de desempenho;  

• Permitir controle da disponibilidade das informações para consulta, por competência e Tipo de Cálculo; 
 
Controle de Ponto Eletrônico 

• Integração dos cadastros com o software de folha de pagamento; 

• Permitir configurar dia de frequência inicial e final; 

• Permitir configuração de jornadas com vários tipos, com limites de tolerância por jornada; 

• Permitir configuração de hora extra e faltas por jornada e por vinculo; 

• Permitir configuração de faltas por jornada e vinculo; 

• Permitir cadastro de feriados e ponto facultativo; 

• Permitir compensação de horas falta; 
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• Possuir além do layout portaria 1510 mais um tipo de layout de importação do relógio; 

• Permitir manutenção das batidas; 

• Possuir exportação do arquivo tratado para fiscalização; 

• Permitir integração dos lançamentos do ponto (inclusão), com o movimento mensal da folha de 
pagamento sem troca de arquivos; 

• Possuir módulo de Banco de Horas parametrizável que permita a configuração de limites (teto) para os 
saldos dentro do mês e no ciclo do banco; 

• Emitir relatório de espelho de ponto e demais relatórios de controle; 

• Possibilitar o lançamento avulsos no banco de horas, a credito ou a débito; 

• Permitir o pagamento parcial do saldo do banco de horas; 

• Ser multi-usuário com a possibilidade de descentralização do tratamento pelas gerências;  
 
SUPORTE TÉCNICO 
A empresa contratada deverá oferecer vários canais de suporte técnico e obrigatoriamente os abaixo 
especificados, sem custo adicional ao contrato: 
 
Visita Técnica: Sem custo adicional a empresa deverá garantir, no mínimo, 4 (quatro) visitas técnicas de 4 (quatro) 
horas cada para atendimento a serviços solicitados pelos setores clientes que envolvam correções de instalação, 
uso, capacitação de usuário, configuração e orientações de acesso e uso bem como eventuais reparações. O 
atendimento com visita técnica deverá ser feito em até 24 (vinte e quatro) horas da data da solicitação e registro. 
Acima de quatro as visitas excedentes serão remuneradas de acordo com o valor estabelecido no contrato. 
 
Telefone:  Disponibilizar linha telefônica de contato para abertura de chamados técnicos e/ou resolução de 
questões via consultas a técnicos especializados da empresa, podendo ser ou não através de 0800. Considerando 
que o município tem unidades de atendimento 24 horas, o suporte via telefone também deverá atender a essa 
necessidade de disponibilidade, inclusive sábados, domingos e feriados. 
 
Email: Atendimento via email de suporte para abertura de chamados e/ou consulta com resposta não superior a 
24 (vinte e quatro) horas. 
 
Chamados Técnicos e Atendimento OnLine via Chat: Além das opções de suporte citados a empresa deverá 
ofertar portal Web para abertura de chamados técnicos e atendimento OnLine via Chat. Essa ferramenta deverá 
abrir chamados com registro do número do atendimento, opção de envio de cópia do diálogo de Chat ao email do 
usuário e cadastro do usuário. Para que essa ferramenta funcione e se depender de hospedagem a empresa 
deverá fornecer servidor próprio, sem qualquer custo adicional por parte do município. Da mesma forma o 
atendimento deverá dar cobertura a sábados, domingos e feriados, exceto o Chat, que nesse caso, e tendo a 
necessidade, será acionado através do telefone. 
 
 

SOFTWARE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA 
 
PLATAFORMA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS 
A solução ofertada deverá atender às especificações mínimas abaixo elencadas: 
 
AMBIENTE DO CLIENTE 
Ambiente cliente/servidor com interface Desktop ou Web.  
 
Solução Desktop: A empresa deverá garantir que a aplicação seja instalada nas máquinas clientes de forma remota 
via link hospedado na Web ou outra tecnologia que não exija intervenção técnica para instalação. Neste caso a 
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empresa deverá oferecer todo o ambiente de hospedagem do instalador e garantir ainda que as atualizações de 
versão sejam executadas de forma autônoma. 
 
Solução Web: A empresa deverá fornecer servidor físico de hospedagem para que o aplicativo fique lotado no 
DataCenter do município configurado de forma que a interface seja executada exclusivamente na Intranet (rede 
interna). O servidor deverá conter todos os recursos de hardware e software necessários à hospedagem da 
aplicação, com licenciamento do fabricante. 
 
LEGALIDADE E TECNOLOGIA 
 
Aspectos de legalidade e proteção da propriedade intelectual do software e suas ferramentas: Todos os recursos 
de software, tecnologias e hardwares disponibilizados pela empresa deverão ser licenciados pelos seus fabricantes 
ou atender rigorosamente às normas de licenciamento público para ferramentas e recursos open source. A 
Prefeitura poderá solicitar a comprovação dos licenciamentos e detalhamento técnico dos recursos utilizados e 
identificada qualquer situação de irregularidade contra a propriedade intelectual do software exercerá 
imediatamente o seu dever de polícia fazendo a denúncia criminal nos termos da Lei 9.609/98 sem prévia 
notificação.  
 
Tecnologia: Não serão aceitas ofertas com tecnologias superadas (linguagem de programação sem atualizações 
de versões ou encerradas pelo fabricante, bancos de dados não relacionais ou sem suporte técnico ativo, APIs 
e/ou WebServices obsoletos). A Prefeitura poderá solicitar o detalhamento das tecnologias utilizadas pela 
empresa para garantir que todos os recursos de desenvolvimento e persistência de dados utilizados estejam 
atualizados e em condições de evolução. 
 
BANDO DE DADOS 
Serão aceitos exclusivamente bancos de dados relacionais que estejam ativos no mercado e com suporte do 
fabricante/comunidade técnica, preferencialmente SQL Server 2014 ou superior, Oracle 12 ou superior e 
PostgreSQL 8 ou superior. A solução integrada deverá acessar o banco de dados de forma nativa (driver do banco 
de dados para a linguagem) e não serão aceitas conexões via ODBC ou outras tecnologias de interfaceamento de 
acesso. 
 
Banco de dados SQL Server: Este é o banco de dados preferencial do município onde já existe servidor configurado 
e disponível para uso com licenciamento de acesso. 
Outros bancos de dados (Oracle, PostgreSQL): A empresa deverá fornecer servidor físico específico e licenciado 
com todos os recursos necessários para hospedar e garantir a disponibilidade de acesso, capacidade de 
processamento, memória e largura de banda suficientes para responder instantaneamente às requisições de 
acesso para consulta e persistência de dados. 
 
SERVIDORES PRÓPRIOS 
Empresas que ofertarem aplicações Web e/ou bancos de dados diferentes do SQL Server, com exigência de 
servidores próprios, não poderão sugerir compartilhamento de servidores ou servidores virtualizados. Os 
servidores deverão ser fisicamente distintos (hospedagem da aplicação e hospedagem do banco de dados) com 
requisitos que serão submetidos à análise técnica do departamento de TI da Prefeitura para sua aceitabilidade. 
Por outro lado, empresas que ofertarem soluções em banco de dados SQL Server, o município já dispõe de 
infraestrutura para atendimento e irá se responsabilizar pela qualidade dos serviços de acesso. Sistemas Desktop 
também não exigirão servidores de hospedagem, mas a empresa precisará garantir o serviço de distribuição de 
versões sem qualquer ônus de infraestrutura ao município. 
 
IMPLANTAÇÃO / MIGRAÇÃO DE DADOS 
A empresa contratada deverá executar a importação, se necessário, de toda a base de dados cadastral e de 
movimento já existente no município para todos os setores realizando as necessárias transformações de dados, 
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conversões de tipos e dicionários, de forma que os setores clientes da aplicação possam acessar os dados sem 
qualquer prejuízo do que já foi produzido e encontra-se à disposição pelo Depto de TI. 
O prazo de migração e implantação não poderá ser superior a 30 (trinta) dias. Nesse período o município manterá, 
a seu custo, o sistema em uso operante. Concluídos os estudos bem como demonstrada a massa de dados 
importada em ambiente de homologação será agendada pelo município e a empresa a data de migração efetiva. 
O prazo poderá ser estendido por mais 30 (trinta) dias. Nesse período o município irá deduzir da parcela paga o 
custo de manutenção do sistema anterior. Após 60 (sessenta) dias, sem sucesso, o contrato será rescindido e as 
medidas cabíveis serão tomadas. 
Dispensado este item caso a empresa contratada seja a detentora do sistema atualmente em uso. 
 
TREINAMENTO 
A empresa contratada deverá capacitar, durante o período de migração, toda a equipe de usuários nos diversos 
módulos em ambiente com base de dados modelo. Deverá ainda, ao final, emitir certificado de capacitação.  
Somente após o treinamento é que a migração efetiva ocorrerá.  
Dispensado este item, caso a empresa contratada seja a detentora do sistema atualmente em uso, mantido, 
porém, cronograma de requalificação a ser definido pelo município. 
 
SUPORTE TÉCNICO 
A empresa contratada deverá oferecer vários canais de suporte técnico e obrigatoriamente os abaixo 
especificados, sem custo adicional ao contrato: 
Visita Técnica: Sem custo adicional a empresa deverá garantir, no mínimo, 4 (quatro) visitas técnicas de 4 (quatro) 
horas cada para atendimento a serviços solicitados pelos setores clientes que envolvam correções de instalação, 
uso, capacitação de usuário, configuração e orientações de acesso e uso bem como eventuais reparações. O 
atendimento com visita técnica deverá ser feito em até 24 (vinte e quatro) horas da data da solicitação e registro. 
Acima de quatro as visitas excedentes serão remuneradas de acordo com o valor estabelecido no contrato. 
Telefone:  Disponibilizar linha telefônica de contato para abertura de chamados técnicos e/ou resolução de 
questões via consultas a técnicos especializados da empresa, podendo ser ou não através de 0800. Considerando 
que o município tem unidades de atendimento 24 horas, o suporte via telefone também deverá atender a essa 
necessidade de disponibilidade, inclusive sábados, domingos e feriados. 
Email: Atendimento via email de suporte para abertura de chamados e/ou consulta com resposta não superior a 
24 (vinte e quatro) horas. 
Chamados Técnicos e Atendimento OnLine via Chat: Além das opções de suporte citados a empresa deverá 
ofertar portal Web para abertura de chamados técnicos e atendimento OnLine via Chat. Essa ferramenta deverá 
abrir chamados com registro do número do atendimento, opção de envio de cópia do diálogo de Chat ao email do 
usuário e cadastro do usuário. Para que essa ferramenta funcione e se depender de hospedagem a empresa 
deverá fornecer servidor próprio, sem qualquer custo adicional por parte do município. Da mesma forma o 
atendimento deverá dar cobertura a sábados, domingos e feriados, exceto o Chat, que nesse caso, e tendo a 
necessidade, será acionado através do telefone. 
 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA 
 
INTERFACE 
A interface da solução integrada deverá ser gráfica e executada na plataforma Windows, versão XP mínima, porém 
totalmente compatível com Windows 10. Portanto, não serão aceitas aplicações que não sejam compatíveis com 
Windows 10, que é a plataforma de sistemas operacionais adotada pelo município. A empresa deverá ainda 
garantir a evolução de sua aplicação dentro dessa plataforma, sem qualquer custo adicional. 
No caso de aplicação Web a mesma deverá ser compatível, obrigatoriamente, com os seguintes navegadores: 
Google Chrome – Versão 62 ou superior; Microsoft Edge – Versão 40 ou superior e Internet Explorer 11 – Versão 
11 ou superior.  
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Independentemente da plataforma da solução integrada, Desktop ou Web, não serão aceitas aplicações 
desenvolvidas em linguagens obsoletas, que não tenham mais suporte dos seus fabricantes, em língua estrangeira 
ou desconhecidas do mercado de produção de software. 
Os módulos deverão apresentar menus com opções agrupadas por funções e disponibilizar, na tela, informações 
sobre o usuário logado, versão do aplicativo e menus/links de acesso rápido ao Suporte Técnico via Chat / Helpdesk 
para abertura de chamados técnicos ou conversa online além de trocas de senhas e bloqueio de sessão. 
A solução integrada deverá apresentar e implementar o conceito completo de CRUD com requisitos de acesso, 
atribuições e permissões distintas para inclusão, edição e exclusão de dados das tabelas. 
 
SEGURANÇA 
A solução integrada deverá apresentar módulo de segurança funções/perfil de acesso agrupando atribuições de 
visualização, inclusão, edição e exclusão de registros de todas as tabelas. Dentro dessas funções poderão ser 
adicionados usuários, que herdam permissões, mas, um usuário dentro de um grupo de funções poderá receber 
atribuições específicas. 
As informações dos usuários deverão ser guardadas dentro do banco de dados em tabelas específicas com 
criptografia da senha de acesso e das atribuições, para que a alteração de perfil ou senha não sejam permitidas 
via banco de dados. Qualquer tentativa de adulterar o perfil resultará no bloqueio de acesso. 
No nível de segurança, durante o uso da ferramenta, a aplicação deverá apresentar comportamento temporizador, 
encerrando a aplicação, bloqueando ou suspendendo o acesso por tempo decorrido (tempo da sessão). Deverá 
ainda forçar a atualização da senha por período e disponibilizar recurso de configuração de complexidade da senha 
e acesso (composição dos campos), além de bloqueio por tentativas de acesso. 
O plano de segurança deverá oferecer senhas em nível de administrador do sistema e nível de administrador do 
plano de segurança (usuário acessa apenas o módulo de segurança para adicionar e editar usuários). O sistema, 
na interface, não deverá permitir a exclusão de usuários; apenas bloqueio. 
 
RELATÓRIOS 
Todos os módulos deverão gerar relatórios cadastrais, de movimentação com opções de filtro e exportação, 
obrigatoriamente, nos padrões: PDF, DOC, EXCEL e HTML. 
Módulos de geração de relatórios e gráficos dinâmicos, padrão OLAP, deverão estar presentes, para que o próprio 
usuário possa construir suas visualizações de informação sem a necessidade de demandar novos modelos. Os 
relatórios customizados deverão ser criados pela empresa contratada e adicionados aos módulos correspondentes 
sem custo de desenvolvimento durante todo o período do contrato.  
A empresa deverá disponibilizar condições técnicas para atender à demanda de relatórios com prazo máximo de 
7 (sete) dias, sendo que os mesmos deverão ser incluídos no versionamento da aplicação. 
 
BASE CADASTRAL 
A estrutura do banco de dados deverá garantir total integração entre os módulos de SAÚDE utilizando as mesmas 
tabelas básicas de cadastro, a saber: 

• Cadastro de pessoas (física / jurídica) 

• Cadastro de imóveis (urbano / rural) 

• Cadastro de endereços com possibilidades de georreferenciamento 

• Cadastro de produtos e serviços 

• Cadastro de categorias de produtos e serviços 

• Dicionários comuns de dados e parâmetros  

• Usuários, grupos, permissões e atribuições 

Os módulos deverão compartilhar os dados das tabelas básicas evitando assim retrabalho além de possibilitar ao 
município o gerenciamento consolidado dos dados de usuários dos serviços públicos nas esferas do atendimento 
social. Outras tabelas compartilhadas poderão ser adicionadas ao modelo mínimo de dados acima definido. 



MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ. 45.117.116/0001-43 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 

E-mail: secretaria@ariranha.sp.gov.br 

31 
 

MÓDULO DE SAÚDE – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 
O Módulo de Saúde, dentro da Solução Integrada proposta, visa dar condições de gerenciamento de todo o fluxo 
de atendimento no setor, desde a recepção dos pacientes, agendamento, atendimento, procedimento até os 
fechamentos de faturamento, prestação de contas e análise estatística. 
Áreas que o Módulo de Saúde deverá abranger obrigatoriamente: 
 
Recepção, atendimento médico e retaguarda 

• Recepção em Unidades de Pronto Atendimento 

• Recepção em Unidades de Atenção Básica 

• Recepção em Unidades de Atenção Especializada 

• Recepção em Unidades de atendimento no padrão de acolhimento 

• Fluxo de atendimento (recepção, consulta, procedimento, encerramento) no padrão fora do modelo de 

acolhimento com classificação de risco 

• Fluxo de atendimento no padrão de acolhimento, classificação de risco, consultório médico, repouso, pós 

consulta e retaguarda 

• Fluxo de produção dos pós consulta 

• Fluxo de fechamento e faturamento SUS 

• Relatórios analíticos e sintéticos da produção 

Atendimento em Farmácia, Enfermagem e Materiais/Serviços, inclusive patrimônio 

• Entrada de produtos por categoria e tipo de unidade de atendimento com relacionamento do código 

Hórus para os produtos farmacêuticos 

• Saída de produtos com controle de lote de validade 

• Registro de consumo para bens de consumo da Secretaria e seus Departamentos 

• Registro de bens patrimoniais da Secretaria e seus Departamentos 

• Controle de rede de distribuição ligadas ao almoxarifado central para todos os tipos de unidade de 

atendimento para fins de abastecimento e controle de dispensação 

• Controle de transferência de produtos entre as unidades de atendimento afins 

• Conciliação e ajuste de estoques 

• Emissão de etiquetas de recibo de retirada 

• Relatórios analíticos e sintéticos da produção 

Agendamentos e viagens de ambulâncias e carros oficiais 

• Agenda de consultas e procedimentos 

• Agenda de ambulâncias e carros oficiais 

• Controle das viagens por ambulância com vínculo de abastecimento, motoristas, destino para fins de 

apuração de custos por viagem 

• Controle de manutenções e serviços dos veículos 

• Portal para controle do agendamento e consumo das vagas disponibilizadas 

• Emissão de etiquetas e/ou tickets do agendamento da viagem 

• Relatórios analíticos e sintéticos da produção, além dos mapas de viagem 

Vacinas 

• Controle do fluxo de atendimento de vacinas (agendamento, espontânea e campanhas) 
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• Relatórios analíticos e sintéticos da produção 

Laboratório 

• Controle de exames integrado ao módulo de atendimento em consultório para solicitação e consulta dos 

resultados pelo profissional médico 

• Controle do fluxo de solicitações de exames (agendamento e coleta) 

• Laudo dos exames configurável integrado ao prontuário do paciente 

• Emissão de etiquetas de agendamento, etiquetas de coleta e resultados 

ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMÔNIO 
Toda Movimentação De Materiais E Serviços, Tais Como Medicamentos Das Farmácias, Produtos De 
Enfermagem, Itens Administrativos, Limpeza, Escritório E Serviços Contratados Deverão Ser 
Controlados Via Módulo De Compras, Almoxarifado E Patrimônio Com A Entrada, Registro Patrimonial, 
Saída, Transferências E Controle De Estoque Bem Como Inventário De Almoxarifado. 
 
INTEGRAÇÃO E-SUS / SISAB / CMD – PORTARIA 2.148 DE 28/08/2017 
O Módulo de Saúde da solução ofertada pela empresa já deverá estar atendendo às especificações da integração 
com o e-SUS definidas no portal do DAB com a versão mínima LEDI AB 2.2. 
O módulo aplicativo deverá reproduzir as fichas CDS a partir do fluxo de atendimento nas Unidades de Saúde e 
Equipes de Atendimento do CNES do município com todas as características do e-SUS, inclusive as fichas 
cadastrais, atividade coletivas e outras.  
O município irá utilizar apenas ‘Sistema Próprio’ para atendimento ao uso do e-SUS, portanto, a solução 
apresentada pela empresa deverá embarcar o modelo e-SUS completo. Deverá também gerar os arquivos de 
exportação seguindo o layout definido pelo DAB no site do e-SUS. 
 
PEC – PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO 
Para atendimento às normas do Ministério da Saúde e habilitação nos projetos das esferas dos governos estadual 
e federal a solução proposta pela empresa deverá apresentar o modelo básico do PEC – Prontuário Eletrônico do 
Cidadão nos termos definidos pelo Ministério da Saúde, obrigatoriamente com as seguintes interfaces 
operacionais: 

• Recepção de pacientes 

• Acolhimento e Classificação de Riscos 

• Consultório Médico nas diversas especialidades 

• Enfermagem 

• Repouso 

• Urgência 

• Painel Eletrônico de chamada de pacientes em espera de classificação e atendimento 

Essas interfaces deverão estar interligadas com controle de chamada por painel eletrônico, gerenciamento de 
tempo de espera e tempo de atendimento bem como status do atendimento.  
O sistema, para gestão de retaguarda e acompanhamento administrativo, deverá oferecer painel no padrão BI 
para acompanhamento dinâmico do fluxo de atendimento e aferição de médias de espera e atendimento. 
O PEC deverá compor toda a informação pública e/ou restritiva do atendimento dado pelo médico ao paciente, 
disponibilizar recursos para emissão de atestados e interfaciamento com outros serviços como CROSS e módulo 
de agendamento de consultas com o objetivo de compor a mais completa base de informações que possam 
auxiliar o profissional na sua tomada de decisão e análise diante do paciente, inclusive o conhecimento dos 
atendimentos anteriores e agendamentos futuros. 
O PEC deverá também oferecer ao médico no momento do atendimento: 
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• Informações sobre os atendimentos em todas as unidades 

• Informações detalhadas sobre o prontuário do paciente (ocorrências, anotações, alertas) 

• Consulta a resultados de exames 

• Consulta a agendamento de consultas, exames, vacinas e procedimentos  

• Consulta a viagens de ambulância 

• Consulta à retirada de medicamentos na rede de farmácias integradas 

• Consulta aos agendamentos vindos do CROSS para os prestadores indicados pelo município 

• Consulta aos agendamentos vindos do sistema de agendamento regional com prestadores indicados pelo 

município 

• Consulta das fichas e-SUS, inclusive as cadastrais, vinculadas ao paciente 

O PEC, portanto, contempla o conjunto de todos os dados públicos e restritivos de interesse e/ou necessidade 
para o atendimento de qualidade. 
 
ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
A interface de acolhimento e classificação de risco poderá ser utilizada tanto na forma integrada do fluxo PEC 
como em atendimento de demanda espontânea ou SOAP. 
 
BARRAMENTO CROSS  
O módulo de Saúde deverá disponibilizar as informações que transitam no sistema CROSS do Governo do Estado 
de São Paulo para os prestadores indicados pelo município para fins de acompanhamento, conhecimento da 
informação no PEC, emissão das filipetas de agendamento do CROSS e conhecimento do status de recepção 
definido pelo CROSS (comparecimento do paciente ou ausência do paciente). 
 
BARRAMENTO SUS 
O Módulo de Saúde deverá estar preparado para implementar o barramento SUS assim que o município solicitar 
para as seguintes opções ofertadas pelo DATASUS: 

• CNS 

• CNES 

• HÓRUS (assistência farmacêutica) 

• SIGTAP 

Considerando que essas integrações dependem de autorização do município, a Secretaria de Saúde definirá o 
responsável técnico que acompanhará os processos no momento da sua liberação. 
 
BARRAMENTO COM PRESTADORES 
O município possui contrato de pactuação de serviços com prestadores SUS, em especial, Hospital de Bases de Rio 
Preto, ICA de Rio Preto, Laboratório de Análises Clínicas do HB de Rio Preto, Hospital Emílio Carlos de Catanduva 
e Centro de Especialidades Médicas de Catanduva. Esses prestadores disponibilizam dados ao município através 
de webservices e protocolos de troca de informações (agendamento, envio de materiais de análise, resultados de 
exames, acompanhamento médico, retornos, entre outros serviços). A empresa deverá implementar esses 
protocolos de barramento de dados para que os acessos a essas informações estejam garantidos no PEC – 
Prontuário Eletrônico do Cidadão e BI dos gestores (dados analíticos). A empresa não poderá repassar eventuais 
custos ao município para implementação desses barramentos de dados. 

 


