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EDITAL Nº 016/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 

 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO MENOR PREÇO 

JULGAMENTO PELO VALOR GLOBAL 

DATA DA REALIZAÇÃO 12/05/2016 

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 Fausto Junior Stopa, 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 Sérgio Guimarães de 
Oliveira Filho, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº. 05/2014, de 13 de janeiro de 2014. 
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1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1.1. O objeto da presente licitação 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. 
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 a contar de sua assinatura. 
2.2. As prorrogações, se houver, serão de acordo com a legislação vigente e o valor corrigido pelo IPCA do 

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. 
 
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: 

Ficha 045 de 2016  

Local/Unidade 02 02 Divisão de Administração e Finanças 

Class. Funcional programática 04 123 0002 2004 0000 Manutenção das Atividades da Administração e Finanças 

Categoria econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Código da aplicação 110.000 Geral 

 
Ficha 132 de 2016  

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 
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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. 
5.2.3. Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio. 
5.2.4. Pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os membros ou servidores 

do Município de Ariranha/SP, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. 
5.2.5. 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. 
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.  
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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. 011/2016 

 

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

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016 

 
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. 
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.  



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 

5 

 

 
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 TÉCNICA 
 

9.5.1. Atestados de Capacidade Técnica, firmados por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
comprove que a licitante presta ou executou serviços/fornecimentos similares aos do objeto da presente 
licitação. Os atestados deverão estar necessariamente em nome da licitante e indicar quantidades 
suficientes para que, juntos, representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) da quantidade total do 
objeto deste Edital. 

 
9.6. OUTROS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

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

 
10. DA APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE 
 
10.1. Na sessão pública de processamento do pregão os licitantes deverão realizar uma apresentação do 
funcionamento e funcionalidades dos sistemas. 
 
11. DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
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11.1. 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. 
11.2. 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. 
11.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
11.4. 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: 

11.4.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
11.4.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes, ou preços 

inexequíveis.  
11.5. 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. 
11.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 
critérios: 

11.6.1. Seleção da proposta de menor preço pelo valor global e as demais com preços até 10% superior 
àquela; 

11.6.2. 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. 

11.7. 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. 

11.7.1. 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. 

11.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço. 
11.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances. 
11.10. 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. 
11.11. 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.  
11.12. 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. 
11.13. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

11.13.1. 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. 

11.13.2. 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. 
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11.14. 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. 
11.15. 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. 
11.16. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
11.17. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 

11.17.1. 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. 

11.17.2. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços dos 
produtos/serviços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário. 

11.18. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação apenas de seu autor. 
11.19. 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: 

11.19.1. Substituição e apresentação de documentos, ou; 
11.19.2. Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

11.20. 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. 
11.21. 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. 
11.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada 
e declarada vencedora do certame. 
11.23. 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. 
11.24. 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. 
11.25. 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. 
 
12. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1. 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 
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.  
12.2. 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. 
12.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 
12.4. 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.  
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12.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
12.6. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto. 
 
13. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 
13.1. 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. 
13.2. A sanção de que trata o subitem anterior somente será aplicada depois de garantido o exercício da prévia 
e ampla defesa. 
 
14. DO CONTRATO 
 
14.1. 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. 
14.2. 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. 
14.3. 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. 
14.4. 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. 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. 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. 
15.2. Todas as condições deste Edital, assim como os compromissos assumidos pela Licitante através de sua 
proposta, farão parte do contrato, independentemente de transcrição 
15.3. 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. 
15.4. 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. 
15.5. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo legal. 
15.6. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
15.7. 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. 
15.8. Os casos omissos do presente pregão presencial serão solucionados pelo Pregoeiro. 
15.9. 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 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO VIII – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

15.10. 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, 15 de abril de 2016 

 
 

FAUSTO JUNIOR STOPA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

EDITAL Nº 016/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 

 

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 do Serviço 
Valor 

Mensal 
 (R$) 

Valor 
para 12 
meses 

(R$) 

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 e gestão da saúde pública conforme 
edital, seus anexos e esta proposta 

  

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ ____________________. 
 
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. 

 A inexistência de fato superveniente e de que estamos aptos a participar deste certame com todos os 
quesitos necessários à sua habilitação. 

 
Ariranha, _____de___________de 2016 

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 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° 011/2016, em especial para formular lances verbais, para interpor recursos ou deles desistir. 
 

Ariranha, _____de___________de 2016. 
 
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° 011/2016 
 
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 2016 
 
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 011/2016, 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 2016 
 
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° 011/2016, 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 2016 
 
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 011/2016, da Prefeitura Municipal de 
Ariranha. 

 
Ariranha, _____de___________de 2016 

 
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 016/2016 
PREGÃO PRESENCIAL 011/2016 

CONTRATO xxxxx/2016 
 
Aos XXX dias do mês de XXX de 2016, 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 FAUSTO JUNIOR STOPA, brasileiro, casado, portador do 
RG 25.127.998-4 e CPF 121.609.058-01, residente e domiciliado na Rua Dr. Pio Nogueira, 40, Chácara Sete Élos, na 
cidade de Ariranha, 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 
 
1.2. O valor do presente contrato é de R$________ (___________), conforme Proposta de Preços da 
CONTRATADA apresentada na tabela abaixo: 

Item Descrição do Serviço 
Valor 

Mensal 
 (R$) 

Valor 
para 12 
meses 

(R$) 

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 e gestão da saúde pública conforme 
edital, seus anexos e esta proposta 

  

 
2.1. Os preços são fixos, equivalentes ao de mercado na data da apresentação da proposta. 
2.2. 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. 
 

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. 
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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 045 de 2016  

Local/Unidade 02 02 Divisão de Administração e Finanças 

Class. Funcional programática 04 123 0002 2004 0000 Manutenção das Atividades da Administração e Finanças 

Categoria econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Código da aplicação 110.000 Geral 

 
Ficha 132 de 2016  

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 

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. 
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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. 
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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. 

 
Ariranha, xx de xxxxxxxxx de 2016 

 
 

FAUSTO JUNIOR STOPA 
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 DO SISTEMA 
 

1. 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. 
 
1.1 OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO 
 Aumentar o grau de automatização das tarefas de rotina, proporcionando maior confiabilidade às 
informações; 
 Gestão eficiente dos recursos das Diretorias; 
 Automatização das atividades para reduzir custo de mão-de-obra; 
 Reutilização de informações já cadastradas na base de dados evitando retrabalho; 
 Tempestividade na obtenção dos resultados. 
  
1.2 FASE DE IMPLANTAÇÃO 
 A Contratada deverá elaborar plano de trabalho contemplando o detalhamento do cronograma e das 
atividades de operacionalização dos softwares, observando o prazo máximo de 30 (trinta) dias para todos os 
módulos, contados da assinatura do contrato e identificando os requisitos necessários à operacionalização dos 
softwares entre outros: 
 

 Efetuar levantamento da situação de cada departamento que serão atendidos pelos sistemas; 

 Definir logística de implantação; 

 Reunir-se com o gestor do projeto para definição de prioridades; 

 Instalar e configurar o ambiente tecnológico e operacional da solução proposta, acompanhado dos 
manuais; 

 Ter no mínimo 10 horas de treinamento para cada módulo e assim o que se fizer necessário; 
  
Todos os custos de passagens, hospedagens, transferências, alimentação entre outros são por conta da 
CONTRATADA. 
 Material de apoio ao treinamento/capacitação deverá ser fornecido pela contratada (apostilas, 
manuais, e demais materiais didático-pedagógicos necessários). 
 A CONTRATADA deverá disponibilizar instrutores em número, competência e experiência profissional 
adequada ao treinamento/capacitação a ser realizado/a, primando também pela padronização metodológica, 
didática e de conteúdo programático entre as turmas. 
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 A CONTRATADA deverá se comprometer a efetuar customizações de itens ou migrações não 
identificados e não descritos neste Termo/Edital para total implantação e operacionalização de seus sistemas 
sem custos adicionais. 
 A CONTRATADA deverá garantir a plena operação dos sistemas/módulos até o dia seguinte do prazo 
máximo para implantação (30 dias), onde a partir desta data é que se iniciará a cobrança do contrato. 
 
1.3 ESPECIFICAÇÕES DE COMPATIBILIDADE 
O município, para suas especificações globais de TI no ambiente cliente/servidor e hospedagem de aplicativos e 
banco de dados, opera exclusivamente com a plataforma Microsoft adotando para todos os serviços 
informatizados os componentes desse fabricante o que exige da empresa participante atenção especial a esse 
quesito técnico uma vez que não serão aceitas ferramentas que não ofereçam compatibilidade total com os 
produtos Microsoft não tendo isso qualquer caráter restritivo já que envolve significativos investimentos 
realizados pelo município e cujo ambiente já está difundido há vários anos em todos os níveis da administração, 
devidamente catalogados e sistematizados. Ou seja, a empresa contratada deverá se adequar aos quesitos 
técnicos em infraestrutura tecnológica da prefeitura e não o contrário, sendo que o ambiente escolhido para isso 
já está claro e definido.  
Os sistemas aplicativos ofertados deverão ser totalmente compatíveis com todas as versões do Windows a partir 
do Windows XP em especial o Windows 10, quer na plataforma 32, quer na plataforma 64 bits. Em ambiente 
servidor deverão, igualmente, garantir a compatibilidade plena com as versões mínimas do Windows Server 
2008 (32 ou 64 bits). A empresa deverá ainda garantir evolução tecnológica em nível de sistema operacional, o 
que deverá ser feito sem acréscimos financeiros durante todo o período do ativo do contrato como garantia de 
evolução tecnológica. 
Os sistemas aplicativos deverão ser compatíveis com todos os recursos de impressão disponíveis no mercado em 
especial os produtos das marcas HP, Lexmark, Xerox, Zebra, Argox e Bematech compreendendo todas as suas 
tecnologias de impressão (Matricial, Laser, jato de tinta, térmica direta e térmica por transferência) e todos seus 
protocolos de comunicação, dentre os quais porta paralela, USB e TCP/IP. Deverão ainda oferecer 
compatibilidade com scanners e webcams para captura direta de imagens e vídeos. 
Os sistemas aplicativos e banco de dados serão implantados na rede interna da Prefeitura. Também deverão 
garantir a sua execução em ambiente CLOUD através do Terminal Service e RemoteApp sem prejuízo de suas 
funcionalidades além de ambiente cliente/servidor via conexão ao banco de dados nas modalidades nativa, 
ODBC ou protocolo SOAP em WebService, quando solicitados pela Prefeitura. 
Módulos acessórios operando em Web deverão ser compatíveis com o IIS 7 (Gerenciador dos Serviços de 
Informação) da Microsoft, conforme especificações dos servidores configurados na prefeitura. Serão aceitas, 
exclusivamente, serviços acessórios desenvolvidos em ASP.NET, PHP, HTML, HTML5, MVC ou outra compatível 
com o IIS 7 que não exija a instalação de componentes complementares que resultem em custos adicionais de 
licenciamento. 
 
1.4 ESPECIFICAÇÕES DO BANCO DE DADOS 
A prefeitura, dentro do conjunto de tecnologias de infraestrutura já em utilização, opera com os bancos de 
dados Access e SQL Server 2008/2012/2014 da Microsoft, licenciados, mantendo ativos todos os scripts de 
manutenção, backup, log e documentação de updates com profissionais especializados nessa plataforma. Dessa 
forma as ferramentas apresentadas deverão gerenciar os dados nesse ambiente. Caso opere com outro padrão a 
empresa contratada deverá garantir a migração para o formato (SQL Server) ou outro formato de SGBD que não 
gere custos adicionais para a Prefeitura. A empresa será responsável por toda a configuração do SGBD, bem 
como manutenção, performance, scripts e tudo o que for necessário para bom funcionamento do mesmo. A 
migração deverá ser executada no prazo de 30 dias após a contratação. Esse quesito, igualmente, não tem 
caráter restritivo, pois envolve investimentos realizados pelo município durante vários anos na implantação de 
uma plataforma centralizada, tecnicamente compatível, de fácil integração e troca de dados 
(importação/exportação), mapeamento de visualizações, sincronismo, além do gerenciamento centralizado dos 
perfis de segurança e permissões de acesso, plenamente adequada às facilidades de manutenção, domínio de 
tecnologia e suporte de fabricante comercialmente ativo.  
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A conexão com o banco de dados poderá ser feita através do acesso nativo no protocolo TCP/IP, via ODBC ou 
SOAP (webservice) e a prefeitura garantirá a manutenção, configuração e suporte em qualquer um desses 
protocolos. Para outros formatos de bancos de dados, até sua migração efetiva ao SQL Server ou Access, a 
empresa deverá oferecer suporte técnico para manutenção e incluir no valor da proposta eventuais custos de 
licenciamento e um servidor próprio para hospedagem instalado no DataCenter do município (após migração o 
servidor será devolvido à empresa).   
A prefeitura não irá disponibilizar ambiente sem licenciamento (versão pirata) para que a empresa implante sua 
ferramenta fora do padrão de banco de dados proposto e não permitirá a instalação de servidor de hospedagem 
sem que todas as licenças sejam apresentadas para garantia de procedência e efetivo respeito às leis de 
propriedade intelectual dos respectivos fabricantes. A qualquer momento a Prefeitura poderá exigir da 
contratada a comprovação das licenças de software de desenvolvimento. 
A prefeitura garantirá a disponibilidade do servidor de banco de dados bem como suas rotinas de manutenção e 
a empresa deverá garantir, sem custos adicionais, evolução tecnológica nesse ambiente evitando assim o 
comprometimento dos investimentos ou a necessidade de manter servidores operando em versões diferentes 
por incompatibilidade da ferramenta. Em linhas gerais a empresa contratada, durante o prazo de validade do 
contrato, deverá sempre garantir a evolução tecnológica de seus produtos, em todos os níveis, sem custos 
adicionais, acompanhando os investimentos e avanços promovidos pela Prefeitura.  
O banco de dados de cada aplicativo deverá ser construído respeitando as regras de normalização com chaves 
primárias em todas as tabelas e integridade de relacionamento que garantam a persistência das informações e 
relacionamento correto entre os registros. Na eventualidade de integração entre sistemas aplicativos a empresa 
deverá disponibilizar recursos para a construção de Views, StoredProcedures e UserFunctions que garantam, 
com transparência e segurança, a troca de informações entre sistemas. Ou seja, regras de negócio poderão ser 
implementadas diretamente no banco de dados para a troca de informações com outros sistemas.  
A CONTRATADA deverá garantir, sem custos adicionais, a importação das bases de dados pré-existentes (SGBD, 
XML, texto, documentos, imagens e outras mídias) e será responsável por identificar e gerar arquivos de dados e 
respectivos layouts, caso necessário, além de garantir toda integridade e segurança dos mesmos. 
Os bancos de dados tanto em seu formato quanto em seu modo de trabalho, deverão oferecer total segurança, 
caso contrário, não serão aceitos.  
 
1.5 ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA DOS APLICATIVOS 
  Os aplicativos deverão oferecer módulo de segurança de acesso, funções, permissões e restrições por 
usuários ou grupos de usuários. Usuários administradores poderão criar os perfis de segurança gerenciando 
grupos de funções com usuários agregados e suas permissões, bem como sobreposição de atribuições (nível 
cascata) e restrições (de acesso e horário). O modelo de segurança integrado ao Active Directory da Microsoft 
pode ser utilizado como uma referência do padrão proposto. As permissões incidirão sobre as operações CRUD 
(anacrônico de Create, Read, Update e Delete) de cada registro em cada tabela além de visualizações de 
módulos, menus e funcionalidades customizadas pelo usuário mestre do aplicativo. 
 As senhas dos usuários deverão estar criptografadas no banco de dados e a reversão não poderá ser 
permitida (a senha não poderá ser recuperada ao estado original a partir da sua forma criptografada), exigindo, 
quando necessário, a criação de uma nova senha.  
Via aplicativo um usuário não poderá ser excluído, apenas ocultado ou bloqueado. O nome do usuário será 
chave primária e regras de composição da senha, sua complexidade e forma, deverão ser configuráveis, além de 
prazos de validade para troca, quantidade de tentativa de acesso e bloqueio e histórico de senhas já utilizadas. 
Enfim, o modelo Active Directory do Windows é o padrão recomendado para composição do módulo de 
segurança. Como especificação mínima não serão aceitos aplicativos que não ofereçam módulo de segurança de 
acesso, controle de funções e permissões CRUD/View além da criptografia de senha e sua irreversibilidade. Caso 
a empresa não ofereça o nível de complexidade sugerido a mesma deverá garantir a sua implementação dentro 
do prazo de implantação (30 dias), seguindo o modelo proposto, o qual será submetido para homologação da 
Prefeitura. Esse modelo tem como objetivo a padronização dos métodos de segurança e controle de acesso de 
usuários aos recursos informatizados facilitando aos técnicos de TI da prefeitura eventuais intervenções de 
suporte compatíveis com técnicas já conhecidas. 
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Os aplicativos deverão manter log de auditoria das alterações efetuadas sobre todos cadastros, eventos e 
tabelas. 
 
1.6 Caracterização Operacional 
 
Transacional 
Deverá operar por transações (ou formulários ‘on-line’) que, especializadamente, executem ou registrem as 
atividades administrativas básicas. Os dados recolhidos em uma transação deverão ficar imediatamente 
disponíveis em toda a rede, em um servidor central. Isto significa que cada dado deverá ser recolhido uma única 
vez, diretamente no órgão onde é gerado. As tarefas deverão ser compostas por telas gráficas específicas. Os 
dados transcritos pelos usuários deverão ser imediatamente validados e o efeito da transação deverá ser 
imediato. 
A solução integrada deverá permitir a sua total operabilidade com ou sem uso do mouse (habilitação das teclas 
“enter”, “tab” e “hot-keys”). 
A solução integrada deverá ter o recurso, através de parametrização das opções CRUD (Create-Retrieve-Update-
Delete), de não permitir que seja eliminada nenhuma transação já concretizada. Caso seja necessária uma 
retificação de qualquer informação, preferencialmente, esta deverá ser estornada para que fique registrada 
permanentemente. 
 
Segurança de Acesso e Rastreabilidade 
As tarefas deverão ser acessíveis somente a usuários autorizados especificamente a cada uma delas. A solução 
integrada deve contar com um catálogo de perfis de usuários que definam padrões de acesso específicos por 
grupos de usuários. Para cada tarefa autorizada, o administrador de segurança deverá poder especificar o nível 
do acesso (somente consulta ou também atualização dos dados). 
Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador deverá oferecer mecanismos de segurança que impeçam usuários 
não autorizados de efetuar consultas ou alterações em alguns dados de forma seletiva. 
As autorizações ou desautorizações, por usuário, grupo ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito imediato. 
O Sistema deverá permitir a customização dos menus de acesso às funcionalidades, podendo atribuí-los a grupos 
ou usuários específicos. 
 
Documentação ‘On-line’ 
Deverá incorporar documentação básica ‘on-line’ sobre o modo de operação de cada uma das tarefas. 
 
Interface Gráfica 
Para melhorar a assimilação inicial de usuários novatos, as telas das tarefas deverão fornecer ajuda automática 
ao usuário na medida em que ele navega pelos campos do formulário, sem necessidade de se recorrer ao ‘Help 
on-line’. 
As mensagens de Erro, de Advertências e de Informações, provenientes do Servidor de Banco de Dados, deverão 
ser apresentadas em Língua Portuguesa, para facilitar e leitura e interpretação do usuário final do Sistema. 
 
Processo de Atualização 
O processo de atualização do Sistema deverá acontecer, sem interromper a execução dos aplicativos no 
ambiente de produção, permitindo que todos os usuários continuem operando as funcionalidades disponíveis. 
 
1.7 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS APLICATIVOS 
 Serão aceitos exclusivamente aplicativos desenvolvidos para a interface Windows, preferencialmente 
aplicações .NET 4, Visual Basic ou Delphi. Não serão aceitos aplicativos para a interface MS-DOS e nem 
ferramentas totalmente construídas para Web. Seguindo as especificações básicas de infraestrutura os 
aplicativos deverão apresentar compatibilidade total com o Windows XP, Vista e Windows 10, além das versões 
Server 2008/2012 em ambientes 32 ou 64 bits. 
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 A interface de usuário deverá ser amigável e reproduzir, com fidelidade, o escopo de cada sistema em 
menus, telas, navegação e conjunto harmônico aos padrões modernos de desenvolvimento de sistemas 
aplicativos, disponibilizando todos os canais necessários para a entrada de dados, processamento das 
informações, persistência dos dados, geração das saídas em relatórios, gráficos e exportação além da condição 
de integração com sistemas de terceiros na troca de dados eletrônicos por todos os protocolos possíveis (texto, 
XML, SOAP ou provider de banco de dados nativo). Embora subjetivo esse quesito será objeto de avaliação 
durante todo o prazo de validade do contrato e a empresa deverá garantir a customização, sem custos 
adicionais, de telas e facilitadores de acesso e navegação mediante solicitação do usuário final aprovada pelo 
departamento de TI da prefeitura. A empresa não poderá se negar a customizar, como parte integrante do 
serviço contratado, um facilitador que não envolva alteração estrutural ou conceitual do sistema.  
Os aplicativos deverão ser executados, sem restrições técnicas, tanto no ambiente cliente/servidor como no TS 
ou RemoteApp do Windows Server, oferecendo assim várias opções de interface. Em caso de TS ou RemoteApp 
do Windows Server, a empresa será responsável pela configuração de todos os recursos necessários para o 
pleno funcionamento, tanto em hardware quanto em software. Nesses casos os módulos na interface Web, 
acessórios aos aplicativos gerenciais, deverão obedecer aos quesitos técnicos de compatibilidade com o IIS 7 e 
banco de dados SQL Server. Esses módulos, quando requisitados pelos departamentos e homologados pela área 
de TI, serão adicionados aos serviços publicados no site da Prefeitura e a empresa deverá garantir a construção 
do portal de acesso compatível com a linguagem utilizada pelo portal da prefeitura.  Todos os sistemas deverão 
estar preparados para implantação do módulo web, quando solicitados pelo Setor Requisitante que definirá as 
suas necessidades, para a publicação de informações, documentos e relatórios no site oficial da Prefeitura, bem 
como para a disponibilização de serviços à população, sem custos adicionais para a Contratante. 
 
 Os relatórios inseridos nos programas deverão oferecer recursos de impressão e exportação em vários 
formatos, especialmente PDF e XLS, ordenação, filtragem e personalizações. Deverão ser compatíveis com 
recursos de impressão instalados na prefeitura e a empresa deverá, sem custos adicionais, garantir a 
customização de layouts sob demanda integrando-os à ferramenta em menus de opção. Gráficos estatísticos, 
exibições OLAP, tabelas PIVOT, impressão de códigos de barras, imagens e outros recursos exigidos por cada 
ferramenta integrarão as funcionalidades dos módulos de exibição/impressão de resultados com opção de pré-
visualização. 
Possibilitar a inclusão nos relatórios em que se faça necessário, de campo destinado à assinatura do responsável 
pela exatidão das informações, de forma parametrizada. 
 De acordo com cada segmento a ferramenta deverá dispor de opções para geração de remessas e 
tratamento de retornos na troca de dados com AUDESP, SEFIP, RAIS, DIRF, CAGED, PIS Empresa, BPA SUS, eSUS, 
CROSS, convênios bancários (débito em conta, arrecadação, folha de pagamento) e integração com softwares de 
terceiros. Quando necessário a empresa deverá providenciar a adequação dos layouts e/ou desenvolvimento de 
novos protocolos de troca de informações com outros sistemas e serviços sem custos adicionais. A troca de 
informações por arquivo envolve o domínio técnico sobre os diversos formatos (arquivos textos, formatados, 
XML, planilhas Excel, banco de dados Access, entre outros formatos exigidos pelo sistema integrador). 
 Os sistemas aplicativos oferecerão, acoplados, módulos de interação com o cidadão, fornecedor, 
funcionário ou pessoal interno no formato CRM (Customer Relationship Management – Gestão de 
Relacionamento com o Cliente) para acompanhamento de eventos, tarefas, solicitações, contatos e histórico de 
relacionamento com clientes e usuários internos. Os módulos de CRM de cada ferramenta deverão dispor de 
recursos para geração de e-mails, autômatos ou integrados ao Outlook do pacote Office, agenda com alertas e 
controle de tarefas, além do inter-relacionamento com usuários. Se a empresa não dispuser do CRM como 
módulo acoplado deverá apresentar declaração de compromisso para desenvolvê-lo no prazo de 60 dias da 
assinatura do contrato, sem custo adicional. O CRM como módulo acoplado a cada ferramenta tem por objetivo 
garantir rapidez no processo de comunicação interna e externa, gerenciamento do relacionamento, 
acompanhamento de metas e processos, auditoria do fluxo de trabalho e qualidade nos serviços.  
 Quando necessária a produção de arquivos externos à ferramenta (documentos, planilhas, imagens, 
apresentações de mídia e e-mails) o mesmo deverá ser feito através da integração com recursos do pacote 
Office 2003/2007/2010/2013/2016 da Microsoft ou versão posterior. Por exemplo, laudos de exames, fotos, 
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imagens, receitas de medicamentos, portarias, planilhas de avaliação dinâmica e qualquer outro documento que 
não represente um registro de tabela persistido no banco de dados. O departamento de TI da prefeitura 
disponibilizará os recursos adequados para hospedagem dos documentos criados em pastas compartilhadas do 
servidor. Caberá ao sistema aplicativo gerenciar e documentar os links para criação, edição ou exclusão desses 
documentos agregados que irá compor a base de produção de dados da ferramenta junto com o SGDB ou sua 
persistência dentro do próprio banco, ressalvada a garantia do desempenho.  
A empresa não poderá limitar a quantidade de estações cliente que acessarão os aplicativos. Também não 
poderá limitar a instalação do programa de computador (software) e banco de dados em outros setores da 
Prefeitura, que necessitem trabalhar com controles independentes dos demais setores.  
 A empresa deverá garantir a evolução tecnológica das ferramentas durante todo o período do contrato 
sem custo adicional. Essa evolução deverá acompanhar o plano de ação da área de TI da Prefeitura, que 
delimitará as regras, a forma, os protocolos modelos e os prazos. A matriz tecnológica já foi definida no início 
deste escopo e a empresa ratificará os termos no contrato de prestação de serviços ao qual o presente é parte 
integrante. 
 A empresa deverá ainda declarar, no ato da participação do certame através de documento formal, 
que seus aplicativos são desenvolvidos a partir de recursos licenciados pelos fabricantes, desde a interface, 
relatórios, banco de dados e componentes de terceiros. A prefeitura não pactuará com ações que fujam ao 
princípio da legalidade, da originalidade e do respeito ao direito intelectual dos fabricantes e a qualquer 
momento poderá solicitar da empresa que apresente seus contratos de licenciamento com fabricantes, sem 
prejuízo das demais normas fiscais estabelecidas na Lei de Licitações, Código Penal e no Código Civil Brasileiro. 
 
1.8 ESPECIFICAÇÕES DO SUPORTE TÉCNICO 
 A empresa contratada deverá disponibilizar à Prefeitura vários canais de contato para suporte técnico, 
dentre os quais como exigência mínima os seguintes: Visita Técnica, Telefone, E-mail, HelpDesk para registro de 
ocorrências e Chat Online. 
 Na Visita Técnica a empresa deverá garantir, no mínimo, 4 (quatro) visitas mensais por programa de 
computador (software), quando solicitadas, como parte dos serviços prestados (incluídas no valor do 
contrato/proposta). Caso não seja solucionado a situação dentro das 4 (quatro) visitas a CONTRATADA deverá, 
se necessário, enviar técnicos no local sem custos adicionais à Prefeitura. 
O suporte técnico pelos demais canais (telefone, e-mail, HelpDesk e Chat Online) deverá ser gratuito e em 
quantidade ilimitada.   
Os atendimentos através de HelpDesk e Chat Online deverão ser disponibilizados em plataforma Web ou 
aplicativo, de fácil interação com documentação (log) das interações, indicando o início do atendimento, tempo 
de resposta, usuário da prefeitura que gerou o chamado técnico e identificação do atendente na empresa. 
Quando solicitado pela área de TI a empresa deverá fornecer os registros de interação do setor requisitante para 
fins de auditoria ou disponibilizar interface na ferramenta para esse fim. Não serão aceitos Messenger, Skype ou 
outros canais públicos de contato para esse tipo de atendimento. 
A implantação dos sistemas será de forma assistida, isto é, deverá ser acompanhada pela Prefeitura e realizada 
pela equipe técnica da empresa contratada. 
Todo suporte técnico, conforme descritos acima, devem ter um prazo máximo para seu atendimento de 12 
(doze) horas. 
A empresa deverá fornecer solução de backup, sem custos adicionais, bem como configurar e catalogar todos os 
scripts de backup e restore de todos os bancos de dados contratados, procedimentos que deverão ser 
acompanhados pela Prefeitura. 
O Treinamento/capacitação para os usuários deverá conter o mínimo de 10 horas por programa de computador 
(software), desde que sejam atendidas todos os objetivos e planos inerentes ao treinamento, sem custo 
adicional à Prefeitura. 
No final do contrato, a empresa deverá disponibilizar sem custo para a Prefeitura, versões dos aplicativos sem 
limitações, que garantam o funcionamento dos mesmos, para consulta dos dados. 
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Ao término do contrato, a empresa assume o compromisso de disponibilizar todos os dados contidos nos bancos 
de dados, exportados em arquivos formato padrão para fácil importação, com o respectivos layouts e 
identificação de todas as informações. 
 
1.9 VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE 
A empresa se compromete a apresentar, através de demonstração prática, para verificação e comprovação do 
atendimento das exigências do Descritivo do Programa de Computador (Software), que será acompanhada, 
certificada e assinada pelo Setor Requisitante. 
 
1.10 DECLARAÇÕES EXIGIDAS 

1. Declaração firmada pela Representante Legal da LICITANTE, de que se for vencedora do certame, 
efetuará em até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação da Prefeitura do Município de Ariranha, a 
demonstração da funcionalidade e verificação dos sistemas. 

2. Declaração firmada pela Representante Legal da LICITANTE de que a empresa detém o uso da linguagem 
utilizada na programação (versão, empresa proprietária da linguagem, representante no Brasil); 

3. Declaração firmada pela Representante Legal da LICITANTE de que a solução integrada ofertada não 
apresentará limitações quanto ao número de usuários para acesso; 

4. Declaração de que a solução integrada é multiusuário, provendo, dessa forma, rotinas necessárias à 
conservação da integralidade das informações fornecidas, bem como definição de rotinas de segurança; 

5. Declaração firmada pela Representante Legal da LICITANTE, de que se for vencedora do certame, 
apresentará em até 10 (dez) dias, contados da data da solicitação da Prefeitura, o plano de implantação: 
representando às condições e os procedimentos para a implantação da solução integrada proposta, 
incluindo atividades de conversão de arquivos atualmente em uso na Prefeitura Municipal e respectivos 
cronogramas para cada área. 

6. Declaração firmada pela Representante Legal da LICITANTE, de que se for vencedora do certame 
apresentará em até 10 (dez) dias, contados da data da solicitação da Prefeitura, o plano de manutenção: 
apresentando a política técnica e administrativa adotadas pela Licitante para atualizações de versões; 
evolutivas, de ordem legal, e corretivas, e rotinas específicas quando solicitadas pela Prefeitura. 

7. Declaração firmada pela Representante Legal da LICITANTE, de que se for vencedora do certame, 
apresentará em até 10 (dez) dias, contados da data da solicitação da Prefeitura, o plano de treinamento: 
apresentando às condições de treinamento, períodos, números mínimos de usuários recomendado e 
local para treinamento dos usuários, para a solução integrada. 

8. Declaração firmada pela Representante Legal da LICITANTE, de que se for vencedora do certame, 
apresentará em até 10 (dez) dias, contados da data da solicitação da Prefeitura, o plano de suporte 
técnico: apresentando as condições, características de cada modalidade de atendimento disponível, 
tempo de atendimento, número de pessoal técnico designado para a solução integrada. 

9. Declaração firmada pela Representante Legal da LICITANTE, de que se for vencedora do certame, 
apresentará em até 10 (dez) dias, contados da data da solicitação da Prefeitura, o plano com as 
customizações necessárias, atendimento de todas as funcionalidades da solução integrada. 

10. Declaração firmada pela Representante Legal da LICITANTE, de que se for vencedora do certame, 
apresentará o Modelo de dados (modelo entidade relacionamento), dicionário de dados, com as 
definições sobre Entidades, atributos, relacionamentos e domínios. 

 
1.11 ASPÉCTOS TECNOLÓGICOS DAS SOLUÇÕES INTEGRADAS 
As Soluções integradas (módulos com base de dados equivalentes) podem ser compostas por módulos desde 
que atenda aos requisitos funcionais de funcionalidades e que estejam no mesmo ambiente tecnológico 
conforme descrição dos módulos/sistemas abaixo. Em qualquer dos casos os módulos/sistemas devem ser 
integrados entre si e trocarem informações conforme descritos ou que venham a ser solicitadas pela 
Contratante para adequar, a qualquer tempo, os serviços ou exigências dos departamentos por força de 
legislação ou funcionalidade operacional de cada setor. 
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As Soluções integradas devem possuir unicidade das informações, ou seja, todos os dados existentes devem ser 
cadastrados uma única vez e utilizado por toda a Solução/Sistema, sendo assim possibilitar o cadastro único de 
pessoas (físicas ou jurídicas) sendo essas podendo pertencer a grupos de fornecedores, funcionários, 
contribuintes, etc. 
 

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PONTO 
ELETRÔNICO E GESTÃO DE PESSOAL 

 
1. Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais de pessoal ativo, inativo e 

pensionista, registrando a evolução histórica; 
2. Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho para um mesmo servidor (temporários e 

efetivos); 
3. 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; 

4. Garantir a disponibilidade e segurança das informações históricas das verbas e valores de todos os 
pagamentos e descontos; 

5. Permitir o cadastramento de currículos de candidatos e funcionários; 
6. 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; 

7. Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição; 
8. Permitir o controle dos dependentes de servidores/funcionários realizando automaticamente a baixa na 

época e condições devidas; 
9. 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; 
10. Permitir o controle histórico da lotação, inclusive de servidores cedidos, para a localização dos mesmos; 
11. 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; 

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

13. Possuir controle do quadro de vagas por cargo e lotação (previsto, realizado e saldo); 
14. Permitir o registro e controle da promoção e progressão de cargos e salários dos servidores; 
15. Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e parciais; 
16. Possuir rotina que permita controlar limite de piso ou teto salarial; 
17. Permitir o controle automático dos valores relativos aos benefícios dos dependentes, tais como salário 

família e auxílios creche e educação; 
18. Permitir o controle de benefícios concedidos devido ao tempo de serviço (anuênio, qüinqüênio, licença 

prêmio, progressões salariais e outros), com controle de prorrogação ou perda por faltas e 
afastamentos; 

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

20. Permitir o registro e controle de convênios e empréstimos que tenham sido consignados em folha; 
21. Permitir a inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas extras, periculosidade, 

insalubridade, faltas, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais; 
22. Possuir rotina de cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte e Auxílio Alimentação; 
23. Possuir controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota Fiscal e outros, integrando essas 

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

25. Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento; 
26. Possuir rotina para programação e cálculo do Décimo Terceiro (Adto, Anual e Complemento Final 

Dezembro) 
27. Possuir rotina para programação e cálculo de Férias normais e coletivas 
28. Possuir rotina para programação e cálculo de rescisões de contrato de trabalho e demissões; 
29. 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; 

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

31. 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; 

32. 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; 

33. 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; 

34. 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. 

35. Permitir cálculo e emissão da provisão de Férias, 13º Salário e encargos por período; 
36. Permitir emissão de relatório com demonstrativo da provisão, de forma analítica e sintética. 
37. Permitir a contabilização automática da folha de pagamento e provisões; 
38. Manter o registro das informações históricas necessárias às rotinas anuais, 13º Salário, rescisões de 

contrato e férias; 
39. Permitir a geração de informações mensais para Tribunal de Contas, Fundo de Previdência Municipal 

(GPRM), Previdência Social (GPS), GRFC, GRRF, SEFIP/GFIP e CAGED 
40. Permitir a geração de informações anuais como RAIS, DIRF, Comprovante de Rendimentos e pagamento 

PIS/PASED 
41. Permitir a formatação e emissão de contracheques, cheques de pagamento e etiquetas com livre 

formatação desses documentos pelo usuário; 
42. Permitir formatação e geração de arquivos para crédito bancário; 
43. Permitir utilização de logotipos, figuras e formatos PCL como imagem de fundo nos relatórios; 
44. Permitir a parametrização de documentos legais e admissionais, com uso de um editor de texto (Word 

ou OpenOffice); 
 
Ato Legal e Efetividade 

45. Permitir o registro dos documentos de Atos Legais (Portarias, Decretos, Requisições e outros); 
46. Permitir a manutenção do movimento de Ato Legal por servidor, independente das alterações cadastrais 

do funcionário, Afastamentos e Benefícios Fixos; 
47. Permitir integração das alterações cadastrais, Afastamentos e Benefícios Fixos do funcionário com 

movimento de Ato Legal que autoriza a movimentação; 
48. Permitir o controle dos Atos a serem considerados para Efetividade, conforme tipo e opções 

parametrizadas pela empresa; 
49. 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).  

 
PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 
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50. Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração Biológica por período, 
mantendo histórico atualizado; 

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

52. 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; 

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

54. Permitir registrar os exames periódicos, clínicos e complementares e manter os dados históricos; 
55. Permitir registrar e manter atualizado o histórico da exposição do trabalhador aos fatores de riscos; 
56. Permitir a emissão do PPP individual ou por grupo de funcionários; 

 
Avaliação de Desempenho 

57. Permitir parametrização de questionários, tópicos, questões, alternativas e pontuação por alternativa; 
58. Permitir parametrização de períodos avaliação por cargo, situação contrato ou funcionário, com 

identificação do questionário a ser utilizado para avaliação; 
59. Permitir controle do número de faltas e afastamentos por avaliação; 
60. Permitir revisão da avaliação; 
61. Permitir histórico das avaliações aplicadas; 
62. Permitir emissão de relatórios formatados pelo usuário. 

 
Margem Consignável 

63. Permitir parametrização das verbas de Base e Limite Margem Consignável, bem como as verbas de 
consignação por empresa de convênio; 

64. Permitir cadastro das Entidades Externas com suas verbas de convênio 
65. Permitir Reserva por Verba e Controle do Saldo Margem Consignável 
66. Permitir a importação do movimento de consignações via arquivo, para desconto na Folha de 

Pagamento; 
 
Contracheque WEB 

67. 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; 

68. Permitir controle da disponibilidade das informações para consulta, por competência e Tipo de Cálculo; 
69. Permitir consulta e emissão do Contracheque com acesso via internet, mediante identificação do logon e 

senha, por funcionário. 
70. Permitir consulta do prontuário do servidor, mediante identificação do logon e senha, por funcionário: 

Abonadas, Atestados Médicos, Afastamentos (Maternidade, Doença, Acidente Trabalho, Sem 
Remuneração e outros), Recibo de Pagamento (holerites), Ficha Financeira, Saldo de FGTS, Contribuições 
Previdenciárias, Comprovante de Rendimentos (I.R); 

71. Permitir requerimentos pela internet, mediante identificação do logon e senha, por funcionário tais 
como: Férias, Abonadas, Certidão de Tempo de Serviços, Renovação de contrato para estágios, 
Autorização para empréstimos; 

72. Permitir automatização do formulário da C.A.T, estatísticas dos acidentes de trabalho, dias perdidos por 
acidente e afastamentos por diversos motivos, preenchimento automático do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário - (PPP), Controle de distribuição e customatização de matérias de segurança de E.P.IS, 
C.I.A.T, F.A.P; 

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA 
 
3.1 AGENDAMENTOS  
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1. Permitir agendar, cancelar e remanejar exames e consultas médicas e odontológicas;  
2. Possuir rotinas para incluir e controlar pacientes em lista de espera;  
3. Permitir o bloqueio/desbloqueio/alteração de horário de funcionários e unidades de atendimento, 

possibilitando ainda registrar motivo do bloqueio;  
4. Possibilitar e emissão de cartões de identificação (1ª e 2ª vias), permitindo ao usuário configurar os 

dados que achar necessários ser integrante a este documento;  
5. Permitir estabelecer horários com períodos de validade específicos;  
6. Permitir o agendamento tanto por período como por intervalo de horário;  
7. Possuir consultas, relatórios e gráficos que permita acompanhamento e gerenciamento do 

agendamento;  
8. Possibilitar a emissão de mala direta;  
9. Possibilitar e emissão de comprovante de consultas e exames agendados, permitindo que o próprio 

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

1. Permitir a digitação da produção ambulatorial através de fichas de atendimento;  
2. Efetuar a consistência dos dados informados nas fichas de atendimento, principalmente em relação aos 

procedimentos, verificando sua validade em relação a especialidade, hierarquia da unidade que o 
realizou, tipo e grupo de procedimento, tipo de prestador e faixa etária;  

3. Utilizar tanto a CID-9 como CID-10;  
4. Registrar o encaminhamento de pacientes para outras unidades e/ou profissionais e/ou especialidades;

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

argumentos de pesquisa. Ex: período, unidade, profissional, especialidade, paciente etc;  
6. Possuir rotina que permita a geração e digitação do BPA;  
7. Possibilitar a impressão e a exportação em meio magnético do BPA. No caso de exportação do BPA 

permitir também a impressão do relatório de controle de remessa;  
8. Emitir Boletim Mensal de Doses Aplicadas de Vacinas e permitir a exportação dos dados deste boletim 

para o programa API do SUS;  
9. Permitir o controle e a emissão de requisição de SADT;  
10. Permitir o cadastramento dos exames realizados;  
11. Emitir mapa geral de diagnósticos, possibilitando ao usuário critérios de seleção dos registros. Critérios: 

Unidades, CID (Capítulo/Grupo/Categoria/ Subcategoria), período de atendimento, tipo de notificação 
(obrigatória, temporária, etc); 

12. Permitir a classificação do relatório por ordem de incidência, bem como o agrupamento das informações 
por faixa etária e CID (Capítulo/Grupo/Categoria/Subcategoria);  

13. Emitir relatórios de encaminhamentos efetuados possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 
período de atendimento;  

14. Emitir relatórios de exames solicitados e realizados permitindo ao usuário a seleção dos registros por 
período de atendimento;  

15. Emitir relatórios de procedimentos realizados possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 
período de atendimento;  

16. Emitir relatório de atendimentos por abrangência, possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 
município, bairro, logradouro, unidade e período de atendimento;  

17. Emitir relatório de produção pessoal possibilitando ao usuário a seleção dos registros por unidade, 
profissional e período de atendimento;  

18. Emitir relatório de estimativa de repasse com base na produção ambulatorial apurada dentro de uma 
competência;  

19. Possibilitar a emissão de fichas de atendimento em branco para uso nas unidades de saúde;  
20. Permitir a visualização e impressão de gráfico da produção ambulatorial, possibilitando ao usuário que 

escolha o tipo de gráfico.  
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3.3 ODONTOLÓGICO 

1. Permitir a digitação da produção odontológica através de fichas de atendimento;  
2. Efetuar a consistência dos dados informados nas fichas de atendimento, principalmente em relação aos 

procedimentos, verificando sua validade em relação a especialidade, hierarquia da unidade que o 
realizou, tipo e grupo de procedimento, tipo de prestador e faixa etária;  

3. Utilizar tanto a CID-9 como CID-10;  
4. Registrar o encaminhamento de pacientes para outras unidades e/ou profissionais e/ou especialidades;

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

argumentos de pesquisa. Ex: período, unidade, profissional, especialidade, paciente etc.;  
6. Possuir rotina que permita a geração e digitação do BPA;  
7. Possibilitar a impressão e a exportação em meio magnético do BPA. No caso de exportação do BPA 

permitir também a impressão do relatório de controle de remessa;  
8. Permitir o controle e a emissão de requisições de SADT;  
9. Permitir o cadastramento dos exames realizados;  
10. Emitir mapa geral de diagnósticos, possibilitando ao usuário critérios de seleção dos registros. Critérios: 

Unidades, CID (Capítulo/Grupo/Categoria/ Subcategoria), período de atendimento, tipo de notificação 
(obrigatória, temporária, etc); 

11. Permitir a classificação do relatório por ordem de incidência, bem como o agrupamento das informações 
por faixa etária e CID (Capítulo/Grupo/Categoria/Subcategoria);  

12. Emitir relatórios de encaminhamentos efetuados possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 
período de atendimento;  

13. Emitir relatórios de exames solicitados e realizados permitindo ao usuário a seleção dos registros por 
período de atendimento;  

14. Emitir relatórios de procedimentos realizados possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 
período de atendimento;  

15. Emitir relatório de atendimentos por abrangência, possibilitando ao usuário a seleção dos registros por 
município, bairro, logradouro, unidade e período de atendimento;  

16. Emitir relatório de produção pessoal possibilitando ao usuário a seleção dos registros por unidade, 
profissional e período de atendimento;  

17. Emitir relatório de estimativa de repasse com base na produção ambulatorial apurada dentro de uma 
competência;  

18. Possibilitar a emissão de fichas de atendimento em branco para uso nas unidades de saúde;  
19. Permitir a visualização e impressão de gráfico da produção ambulatorial, possibilitando ao usuário que 

escolha o tipo de gráfico; 
20. Permitir a consulta do odontograma em tela.  

   
3.4 AIH 

1. Permitir o cadastramento dos laudos médicos exigidos para emissão da AIH;  
2. Efetuar a consistência dos dados informados no laudo médico, principalmente em relação aos 

procedimentos, verificando sua validade em relação a idade mínima, máxima e sexo dos pacientes;  
3. Os laudos médicos informados deverão estar enquadrados dentro de uma determinada situação Ex: 

aprovados, não aprovado etc.;  
4. Possibilitar a emissão de AIH modelo 7 a partir dos laudos médicos informados e aprovados, e 

permitindo ao usuário que informe critérios de seleção dos registros como: unidade, paciente, condição, 
procedimento solicitado, médico solicitante etc.;  

5. Permitir o cancelamento de AIH emitida exigindo o motivo e a data de cancelamento;  
6. Emitir relatórios de laudos médicos por: unidade, paciente, caráter de internação, solicitante, 

diagnóstico inicial, procedimento solicitado, procedimento autorizado, faixa etária e sexo, clínica, clínica 
e município, situação do laudo, município e bairro;  
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7. Emitir relatórios de AIH’s por: unidade, paciente, caráter de internação, solicitante, diagnóstico inicial, 
procedimento solicitado, procedimento autorizado, faixa etária e sexo, clínica, clínica e município, 
município e bairro, AIH cancelada;  

8. Permitir a visualização e impressão de gráfico de AIH’s, possibilitando ao usuário que escolha o tipo de 
gráfico;  

   
3.5 CARTÃO SUS 

1. Permitir o cadastramento do modelo de atenção e das especialidades relacionadas;  
2. Permitir o cadastramento dos segmentos territoriais definidos para o cadastramento familiar; 
3. Permitir o cadastramento das áreas/equipes e seus membros;  
4. Permitir o cadastramento de lotes de digitação;  
5. Permitir o cadastramento de domicílios e usuários do SUS;  
6. Possibilidade de exportar os dados para o programa de crítica do SUS;  
7. Possibilidade de importar os dados do programa CADSUS fornecido pelo SUS;  
8. Emitir relatório de produção dos cadastrados;  
9. Emitir relatório das famílias e seus membros.  

   
3.6 EXAME LABORATORIAL 

1. Possibilitar que o usuário faça a parametrização dos exames, informando os dados necessários de cada 
exame, os tipos de dados (alfabético/numérico), valores mínimos e máximos e fórmulas de cálculo, tipos 
e quantidades de amostras, abreviaturas, prazos normais e de urgência para entrega;  

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

3. Controlar os exames realizados;  
4. Controlar as entregas dos exames;  
5. Controlar a entrega das amostras dos exames;  
6. Calcular o prazo de entrega do exame, com base na data de entrega das amostras, no horário de 

atendimento da unidade e nos prazos pré-estabelecidos;  
7. Emitir etiquetas para identificação das amostras;  
8. Emitir mapa de trabalho para exames;  
9. Emitir comprovante para retirada de exames;  
10. Permitir a digitação e emissão dos resultados dos exames;  
11. Permitir a consulta da situação das amostras dos exames;  
12. Permitir a consulta da situação das entregas dos exames;  
13. Emitir relatórios de exames requisitados, exames realizados, exames pendentes, previsão de entrega de 

resultado e situação da amostra do exame.  
 
3.7 PACS – PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS / PSF – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – 
INTEGRAÇÃO ESUS 

1. Permitir o cadastramento do modelo de atenção e das especialidades relacionadas;  
2. Permitir o cadastramento dos segmentos territoriais definidos para atuação dos agentes de saúde;

  
3. Permitir o cadastramento das áreas/equipes e seus membros;  
4. Permitir a manutenção da tabela de peso e idade utilizada no cartão da criança (Ficha C);  
5. Controlar a vacinação através de esquemas com data de início e fim de vigência;  
6. Possibilitar o cadastramento dos convênios de saúde. Ex: Unimed;  
7. Possibilitar a alteração de causas de hospitalização e óbito;  
8. Possibilitar a cadastramento das famílias e de seus membros através da Ficha A;  
9. Possibilitar o acompanhamento de gestantes através da ficha B-GES;  
10. Possibilitar o acompanhamento de hipertensos através da ficha B-HÁ;  
11. Possibilitar o acompanhamento de diabéticos através da ficha B-DIA;  
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12. Possibilitar o acompanhamento de tuberculose através da ficha B-TB;  
13. Possibilitar o acompanhamento de hanseníase através da ficha B-HAN;  
14. Possibilitar o acompanhamento da criança através da ficha C;  
15. Permitir a visualização e impressão de gráfico de acompanhamento de peso por idade;  
16. Possibilitar o acompanhamento das atividades, procedimentos e notificações através da ficha D; 
17. Emitir relatório de situação de saúde e acompanhamento das famílias na área – SSA2;  
18. Emitir relatório de situação de saúde e acompanhamento das famílias no município – SSA4;  
19. Emitir relatório de produção e marcadores para avaliação – PMA2;  
20. Emitir relatório de produção e marcadores para avaliação por município – PMA4;  
21. Emitir relatório consolidado do cadastramento familiar por micro-área – A1;  
22. Emitir relatório consolidado do cadastramento familiar por área – A2;  
23. Emitir relatório consolidado do cadastramento familiar por segmento – A3;  
24. Emitir relatório consolidado do cadastramento familiar por município – A4.  

  
3.8 FARMÁCIA 

1. Permitir o controle do estoque de medicamentos na(s) farmácia(s) da unidade, mantendo inclusive o 
controle sobre o prazo de vencimento;  

2. Permitir o controle dos medicamentos segundo seu princípio ativo;  
3. Registrar a entrega de medicamentos de uso controlado pelo SUS;  
4. Permitir controlar a entrega de medicamentos receitados;  
5. Permitir a emissão da requisição de medicamentos;  
6. Vincular a entrega de medicamentos ao prontuário do paciente de modo a permitir a consulta aos 

medicamentos administrados;  
7. Permitir o controle da localização física dos medicamentos;  
8. Permitir controlar, além dos medicamentos, materiais de uso interno da unidade;  
9. Controlar ponto de reposição com base no ponto de reposição de cada item;  
10. Possibilitar a utilização e o gerenciamento de vários almoxarifados dentro de uma mesma unidade;

  
11. Permitir classificar os produtos em famílias, grupos e subgrupos.  

  
3.9 VACINA  

1. Possuir controle de temperatura da geladeira, que permita o registro das leituras efetuadas e a emissão 
de relatórios com médias diárias e por período;  

2. Possuir calendário de vacinação parametrizável que servirá de base para o controle de doses aplicadas 
aos pacientes nos atendimentos de rotina;  

3. Permitir o cadastro de campanhas de vacinação, realizadas no município;  
4. Permitir o cadastramento dos postos de vacinação;  
5. Possuir processo de apuração de campanha de vacinação que permita a emissão de relatórios com o 

resultado da campanha de vacinação;  
6. Permitir informar as vacinas aplicadas anteriormente “Resgate”;  
7. Possuir processo de acompanhamento da vacinação de rotina que gere informações no histórico do 

paciente e para o Programa Nacional de Imunização – API;  
8. Permitir o agendamento de vacinas e o controle de faltosos;  
9. Possuir processo de acompanhamento de eventos pós-vacina.  

  
3.10  CENTRAL DE REGULAÇÃO 

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

2. Controlar os exames realizados;  
3. Controlar as entregas dos exames;  
4. Controlar a entrega das amostras dos exames;  
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5. Calcular o prazo de entrega do exame, com base na data de entrega das amostras, no horário de 
atendimento da unidade e nos prazos pré-estabelecidos;  

6. Permitir a consulta da situação das amostras dos exames;  
7. Permitir a consulta da situação das entregas dos exames;  
8. Emitir relatórios de exames requisitados, exames realizados, exames pendentes, previsão de entrega de 

resultado e situação da amostra do exame.  
9. Permitir agendar, cancelar e remanejar exames e consultas médicas  
10. Possuir rotinas para incluir e controlar pacientes em lista de espera;  
11. Permitir o agendamento tanto por período como por intervalo de horário;  
12. Possuir consultas, relatórios e gráficos que permita acompanhamento e gerenciamento do 

agendamento;  
13. Possibilitar e emissão de comprovante de consultas e exames agendados, permitindo que o próprio 

usuário possa configurar os dados integrantes e a disposição do documento. 
14. Integração com os sistemas de regulação CROSS e WebCAS para agendamentos no HB Rio Preto, ICA, 

HEEC e AMEs.  
  
3.11 MÉDICO 

1. Permitir a visualização dos pacientes atendidos e não atendidos;  
2. Possibilitar a emissão ou visualização de prontuário de paciente;  
3. Permitir a emissão de atestados médicos;  
4. Permitir a emissão de receita médica, com a possibilidade de consulta ao estoque de medicamentos e ao 

histórico de entregas feitas ao paciente;  
5. Possibilitar o agendamento de consulta médica;  
6. Possibilitar a emissão de requisição de SADT;  
7. Permitir anotações referentes a consulta na ficha de atendimento do paciente, bem como a consultar e 

informar a CID.  
  
3.12 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

1. Possuir total integração entre seus módulos permitindo total compartilhamento das tabelas, evitando 
assim a duplicidade e a inconsistência das informações; 

2. Garantia da integração com a ferramenta eSUS;  
3. Permitir a importação de tabelas (procedimentos, grupos, etc.) diretamente a partir das tabelas do SUS;

  
4. Permitir a importação das tabelas de bairros e logradouros dos correios;  
5. Permitir a adoção do prontuário único do paciente;  
6. Permitir agrupar os procedimentos em classes, definidas pelo próprio usuário, de modo a possibilitar a 

emissão de relatórios segundo essas classes;  
7. Permitir ao usuário formatar as fichas de atendimento (FAM, FAO, RSADT) e exames de modo que ele 

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

8. Possibilitar a pesquisa de pacientes doadores de sangue;  
9. Possibilitar a identificação dos pacientes em óbito, bem como a causa principal e o local do óbito;

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

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

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

2. Possibilitar identificar medicamentos utilizados por pacientes cadastrados no programa HIPERDIA
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3. Possibilitar exportar os cadastros de pacientes e seus atendimentos realizados no período para o 
programa HIPERDIA do SIA/SUS  

4. Possibilitar emissão de cartão de identificação de pacientes  
  
3.14 CONSÓRCIO-ADMINISTRAÇÃO 

1. Possibilitar cadastrar os municípios que farão parte do consórcio, identificando dentre eles o município 
sede (administração)  

2. Possibilitar cadastrar e identificar os horários de atendimentos dos profissionais e suas CBOs 
(classificação de ocupação brasileira)  

3. Possibilitar ao administrador gerencia a distribuição e remanejamento das cotas entre os municípios 
consorciados dentro do período desejado  

4. Possibilitar que cada município visualizar as datas/horários disponíveis a serem agendados  
5. Possibilitar a utilização de possíveis sobras entre os municípios consorciados   
6. Possibilitar que cada município possa agendar, remanejar, cancelar e consultar seus pacientes 

agendados  
7. Possibilitar que cada município caso não haja disponibilidade de consulta, possa cadastrar o paciente em 

uma lista de espera  
8. Possibilitar que o município possa agendar os pacientes cadastrados na lista de espera  
9. Possuir consultas, relatórios e gráficos que permita acompanhamento e gerenciamento do 

agendamento;  
10. Possibilitar e emissão de comprovante de consultas agendadas. 

  
3.15 CENTRAL DE ATENDIMENTO 

1. Possibilitar agilidade na busca de cadastros; 
2. Possibilitar cadastros provisórios aos pacientes que não possuam; 
3. Registrar e executar uma ordem sequência de atendimentos a serem realizados ao paciente. 


